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โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ผ่านการท างานร่วมกันมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการท างาน โครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๔ ด าเนินกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 2) ด้านกิจกรรมการสังเกต
การสอน 3) ด้านกิจกรรมการนิเทศการสอน และการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศว่ามี
ความพึงพอใจในระดับใด ผลการด าเนินโครงการ พบว่า 1) ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านกิจกรรม
การนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านความพึงพอใจของครูต่อโครงการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ พบว่า ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ โดยรวม 
พบว่าอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม 
พบว่าอยู่ในระดับด ี
 ผลจากการด าเนินการโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ทุกด้าน เป็นผลมาจากครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และให้การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามบทบาทหน้าที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
ชัดเจน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นผลจากผู้บริหาร
โรงเรียนเห็นความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ครูจึงควรได้รับการช่วยเหลือในด้านความรู้และวิธีการ การให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือ มีการให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสร้างเข้าใจกันอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ปรึกษาปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือน าผลไปใช้วางแผนปรับปรุงการสอนต่อไป 
 การให้ความช่วยเหลือครูเพ่ือช่วยให้ครูช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ความสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน ในการช่วยครูให้ปรับปรุงการสอนรวมทั้งการให้ความห่วงใย ช่วยเหลือ
ในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง ผู้นิเทศต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิคและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนและ
ผู้เรียน ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้ที่ครูให้การเคารพนับถือเป็นผู้ที่ให้เกียรติยกย่องครูมีความจริงใจที่จะร่วม
สร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพให้กับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผู้มีความซื่ อสัตย์ไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่ได้รับจากครู ผู้บริหารควรเสริมแรงให้ครู ให้ค าแนะน าและลดภาระงานของครู  
 ครูผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ให้การนิเทศ และครูใหม่ต้องได้รับการนิเทศ
เกี่ยวกับการจัดชั้นเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม รู้บทบาทตนและที่ได้รับมอบหมาย มีการวางแผน
ร่วมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ครูและผู้บริหารต้องมีความตระหนัก
ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ การนิเทศ
เป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้รับการนิเทศ บทบาทของผู้ให้
การนิเทศจะต้องสร้างความตระหนักและควรเป็นกลางในการนิเทศ ผู้นิเทศจะต้องให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้รับการนิเทศและเปิดโอกาสให้กับผู้รับการนิเทศด้วย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การนิเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานทุกระดับ ดังนั้นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะการนิเทศมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะใน
บางครั้งแม้ครูอาจารย์จะได้ใช้ความสามารถในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้แล้วก็ตาม อาจจะมี
บางสิ่งบางอย่างขาดตกบกพร่อง ท าให้การสอนขาดความสมบูรณ์ดังนั้นหากมีบุคคลอ่ืนได้ชี้แนะ
แนะน า ให้ความช่วยเหลือ ก็ย่อมเกิดผลดี การนิเทศจึงเปรียบเหมือนกระจกเงาที่คอยส่องให้เห็นภาพ
การสอนของครูและเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวางแผนในการพัฒนาการศึกษา การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับครูถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูผู้สอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมุ่งให้เกิดความร่วมมือและ
ประสานงานกันเป็นอย่างดีภายใต้ระบบการบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือควบคุมมาตรฐานและพัฒนา
งานด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการก้าวสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบที่ 3 กล่าวโดยรวมก็คือ การจัดการนิเทศการศึกษา ก็เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนของครู การท างานเป็นทีม การสร้างเจตคติที่ดีในการท างาน ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ที่สุด (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2545 : หน้า 25-27) 
 แต่เดิมการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็นเพียง
ผู้รับการนิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศการศึกษามีความส าคัญมากขึ้น บุคลากรในโรงเรียนต้อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัดไม่สามารถสนองตอบความต้องการทางการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน
ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกันจึงเป็นการ
ยากที่ศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกสถานศึกษาจะรู้สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
โรงเรียนและโรงเรียนส่วนใหญ่ในสภาพปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียนส่วนมากมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอและบางคนยังมีความช านาญในเฉพาะสาขาอีกด้วยจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และการนิเทศภายในโรงเรียนสอดคล้องกับปรัชญา หลักการและวิธีการนิเทศ
สมัยใหม่ที่สุด (สงัด อุทรานันท์, 2530 : หน้า 116) 
 การจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่า
ผู้เรียนส าคัญที่สุดนั้น ครูจะต้องมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพในมาตรฐานคือตาม
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการโดย
องค์ความรู้ที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศช่วยเหลือ (Coaching) อย่างต่อเนื่องที่เอ้ือให้
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การท างานของครูและโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้
เกิดการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารเป็นส าคัญ ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเพราะเป็นทั้ง
ผู้บริหาร ผู้ให้การนิเทศ และสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในที่ได้มาตรฐาน กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 
(2526 : หน้า 146) กล่าวว่า “ผู้บริหารมีส่วนส าคัญที่ผลักดันการนิเทศภายในโรงเรียนให้บรรลุผลเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งมวลในโรงเรียน” ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ครูย่อมรู้สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากรายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียน พบว่า ผลการประเมินทุกรายวิชาความรู้ความสามารถของผู้เรียนยังต่ ากว่า ผลการ
ประเมินระดับประเทศ จากการวิเคราะห์สภาพภายในของโรงเรียนพบว่าสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าอาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนการเปลี่ยนวิธีสอนของครูที่จะสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ขาดความต่อเนื่องในกิจกรรมการเรียนการสอน จึงท าให้นักเรียน
ไม่เกิดองค์ความรู้ (โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔, 2561) 
 นอกจากนั้นแล้วเมื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พบว่าปัญหาดังกล่าว มีดังนี้ 1) 
ผู้บริหารและครูยังไม่สามารถน าระบบการนิเทศภายในมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) แม้
โรงเรียนจะมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องแต่ครูยังไม่สามารถน าความรู้ทักษะ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนไม่เต็มตามตาม
ศักยภาพ 3) ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับน้อยส่งผลให้สื่อ
และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับความต้องการ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนด้วยสภาพการจัดการศึกษา
ดังกล่าว และ ๕) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ไม่มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่จะให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือ จึงควรมีกระบวนการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นที่พึง
พอใจของสังคมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน  จึงควรมีการด าเนิน
กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนให้ประสบความส า เร็จ ทั้งในด้านการจัดระบบบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและท้องถิ่น รวมทั้ง
การพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพตามหลักสูตร ( โรงเรียน
มัธยมเทศบาล ๔, 2561) 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ระเบียบวิธีการด าเนินงานที่ก าหนดไว้การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องควรหา
แนวทางด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกลิคแมน, กอร์ดอน และรอสกอร์
ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 299-300) ได้กล่าวถึง จุดเน้นการนิเทศ
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ภายในโรงเรียนว่าจะค านึงถึงทุกองค์ประกอบทางการศึกษาที่จะท าให้การสอนของครูมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ให้มีการ
ปรับปรุงการสอนด้วยตัวครูเองอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ท าให้นักเรียน
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับผลประโยชน์จากการสอนของครู (รัตนา   เกียรติ
เกษม. 2545 : หน้า 1) 
 งานนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จึงได้จัดโครงการนิเทศภายในขึ้น เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ให้มีการปรับปรุงการสอนด้วยตัวครูเองอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่ม การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู และ
ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน รวมถึงท าให้ทราบแนวทางและรูปแบบการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารน าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุง 
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมของครูจากการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน 
2. ด าเนินการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศครบทั้ง 3 ด้าน ส่งผลให้เกิดจากความร่วมมือ มีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรในโรงเรียน ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ผลงานมีคุณภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ
ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 เมื่อปีพ.ศ.2495 เป็นต้นมาประเทศไทยเริ่มมีศึกษานิเทศก์เพ่ือท าหน้าที่นิเทศการศึกษาของ
ไทยร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับสูงจากภายนอกโรงเรียนเป็นส่ วนใหญ่ถึงแม้ว่าบุคคลากรใน
โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมการนิเทศกันอยู่บ้างก็ไม่เรียกว่าเป็นการนิเทศส าหรับการนิเทศภายในนั้น 
สงัด  อุทรานันท์ (2530 : หน้า 108) ได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า “การนิเทศภายในโรงเรียน” หรือ “การ
นิเทศภายในสถานศึกษา” เป็นค าเรียกสั้นๆ ได้มาจากค าเดิมว่า “การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน” 
หรือ “การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา” การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นค าที่เรียกกันภายใน
ระบบการศึกษาของประเทศไทยเท่านั้น ส าหรับในต่างประเทศจะไม่ใช้ค าเช่นนี้ แต่จะมีค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า การนิเทศภายในโรงเรียนของเราก็คือ “Personalized Supervision”
การที่ระบบการจัดการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยได้มีการตั้งชื่อการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้นมานั้น 
ก็เพ่ือให้เกิดความแตกต่างเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการ
นิเทศการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้น ได้ เริ่มเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในฐานะที่เป็นงานของ
ศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นต าแหน่งของบุคลากรที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาและประการส าคัญในสมัยที่ผ่าน
มาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถยังมีจ านวนจ ากัดครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่ก็มีวุฒิทาง
การศึกษาค่อนข้างต่ า ดังนั้น การช่วยเหลือและพัฒนาครูประจ าการให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นนั้น จึงต้องอาศัยศึกษานิเทศก์ 
 นักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา ไว้หลาย
ลักษณะแตกต่างกันไปตามวิวัฒนาการด้านการศึกษา จุดมุ่งหมายและแนวทางการจัดการศึกษาใน
สมัยนั้นๆ ซึ่งจะน าเสนอพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้ 
 สุกานดา  ตปนียางกูร (2539 : หน้า 10) กล่าวไว้ในหนังสือประกอบค าบรรยายว่าการนิเทศ
การศึกษาคือกระบวนการทางวิชาการ ที่จะท าให้การศึกษาบรรลุตามปรัชญาและเป้าหมายอันพึง
ประสงค ์
 ดุสิต  ทิวถนอม (2540 : หน้า 4) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
การบริการและวิธีการต่างๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพ 
 สุเทพ  เมฆ (2540 : หน้า 47) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า 
ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินการนิเทศและสนับสนุนภาคปฏิบัติทั้งนี้เพ่ือให้การจัด
การศึกษาด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก (2541 : หน้า 262) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการชี้แนะ 
แนะน าและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลตาม
จุดหมายที่วางไว้ 
 ชารี  มณีศรี (2542 : หน้า 22) กล่าวไว้ว่าการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ดีข้ึนและเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
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 นริศรา  อุปกรณ์ศิริการ (2542 : หน้า 16) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาเป็นความร่วมมือและ
ประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูอันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เยาวพา  เดชะคุปต์ (2542 : หน้า 86) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ เป็นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับการนิเทศเกิดการพัฒนา 
มีผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 เมตต์  เมตต์การุณจิต (2543 : หน้า 54) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาไว้ว่าเป็นการให้
ค าปรึกษา ชี้แนะ แนะน าและให้ความช่วยเหลือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงให้ได้ผล
ตามเกณฑ์ที่วางไว้ 
 ฉวีวรรณ  พันวัน (2552 : หน้า 9) สรุปไว้ว่าการนิเทศการศึกษาหมายถึงกระบวนการร่วมกัน
ทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร 
 กูด (สุนันทา แสนพิทักษ์, 2548 : หน้า 14 อ้างอิงจาก Good, 1973 : p. 374) ให้ความหมาย
ว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของฝายการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ให้ท า
หน้าที่นิเทศแนะน าครูหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอนหรือการให้การศึกษา
ท าให้เกดความเจริญงอกงามทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนาครู ช่วยเหลือและปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาช่วยเหลือและปรับปรุงเนื้อหาและการสอน ช่วยเหลือและปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียน 
 ไวลส์ และ โลเวลล์ (อภิรดี มนุษย์พันธุ์, 2551 : หน้า 9 อ้างอิงจาก Wiles & Lovell, 1975 : 
p. 6) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา คือ การแนะน าซึ่งกันและกัน วางแผนร่วมกัน ปรึกษาหารือกันเพ่ือ
หาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 แฮริส (สดใส  ศรีสวัสดิ์, 2548 : หน้า 7 อ้างอิงจาก Harri, 1985 : p. 9) ให้ความหมายว่า
การนิเทศการศึกษาหมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระท า ต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจะคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการด าเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนมุ่งให้เกิด
ประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นส าคัญ 
 กลิคแมน (สถิตย์  สวนพรหม, 2547 : หน้า 11 อ้างอิงจาก Glickman, 1990 : p. 6) ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศว่าเป็นแนวความคิดกับการงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการ
เรียนการสอน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักสูตร การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอ านวยความ
สะดวกการเตรียมการสอนและการพัฒนาครูรวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคคล
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการร่ วมมือกันระหว่าง
บุคลากรทางการศึกษา โดยการช่วยเหลือ แนะน าการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การ
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การเขียน การแก้ไขหลักสูตรการเตรียมพัฒนากระบวนการ
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และเครื่องมือส าหรับรายงานการเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครองและความเกี่ยวข้องกว้างๆ เช่น การ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 
1. แนวคิดกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 ส าหรับค าว่า “การนิเทศภายในโรงเรียน” ได้เริ่มขึ้นมาเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนต่างๆ โดยศึกษานิเทศก์ภายนอกนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากไม่
สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสม่ าเสมอได้ ประกอบกับในช่วงระยะหลังบุคลากรในโรงเรียนต่างๆ 
มีความรู้มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น จึงเห็นสมควรให้บุคลากรภายในโรงเรียนต่างๆด าเนินการนิเทศ
กันเอง เป็นการแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอก และเป็นการเร่งการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรประจ าการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งได้ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ได้มากที่สุด (ศุภพร  คล้ายเอม, 2540 : หน้า 9) 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : หน้า 262-263) ได้กล่าวถึง ความส าคัญและความเป็นมา
ของการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาจะมีคุณภาพ
ขึ้นอยู่ที่การจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ดังนั้นภารกิจหลักของโรงเรียนก็คือ การ
ด าเนินงานด้านวิชาการ ได้แก่ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน และมีภารกิจในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน งานธุรการและการเงิน และได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
 1.  ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัดไม่สามารถนิเทศได้อย่างทั่วถึงและเจาะลึกถึงการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 
 2.  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
บุคลากรมจี านวนมากและมีความช านาญในสาขาเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้วย 
 3.  การนิเทศภายในโรงเรียนจะสร้างความใกล้ชิดความคุ้นเคยกันและการท างานร่วมกันมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการท างาน 
 4.  การประสานในโรงเรียนสะดวกเพราะความคุ้นเคยกัน สามารถประชาสัมพันธ์งานได้
ทั่วถึง 
 ส านักงานคณะกรรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : หน้า 3) ได้วิเคราะห์สาเหตุของ
ตัวครูที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา พบว่าครูส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอน จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ก็
คือ การนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 
 ชารี  มณีศรี (2542 : หน้า 201-202) กล่าวถึงความจ าเป็นในการจัดให้มีการนิเทศภายใน
โรงเรียน ดังนี้ 
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 1.  ปัญหามี 2 ประเด็น คือ การนิเทศไม่ทั่วถึงและการนิเทศไม่มีคุณภาพ ประการแรกอาศัย
การนิเทศจากภายนอกเมื่อขยายโรงเรียนเพ่ิม ครูเพ่ิม การนิเทศภายนอกท าไม่ทั่วถึงจึงจ าเป็นต้องมี
การนิเทศภายใน 
 2.  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ครูดีมิใช่ผู้สอนดี มีความรู้ ประพฤติดีเท่านั้น หากแต่ยังต้อง
บริหารเวลาเพ่ือสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ไม่หวังพ่ึง ไม่หวังรอคอยการพัฒนา
นิเทศกันเอง 
 3.  การช่วยเหลือกันและกัน เมื่อเดือนสิงหาคม 2532 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา 
ได้จัดท าเอกสารการนิเทศเพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองโดยประสานการนิเทศภายนอกและภายใน 
นิเทศให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระเบียบ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ร่วม 
 4.  ปรับปรุงงานวิชาการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีสภาพข้อจ ากัดไม่เหมือนกัน การที่คนภายในรู้
เรื่องดีที่สุดกว่าคนภายนอกจะท าให้การพัฒนาการนิเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 5.  การยอมรับบุคคลที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้าคนจะต้องให้ผู้อ่ืนยอมรับ แม้แต่ในการแต่งตั้ง
หัวหน้าฝายหรือหัวหน้าหมวด ควรค านึงค่าคุณลักษณะด้านวิชาการ น าด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม
ความประพฤติเป็นแบบอย่าง เป็นครูของครู การยอมรับนับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินการนิเทศ
ภายใน 
 6.  ปัญหาตัวเร่งที่ส าคัญ เช่น ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ สภาพการสอนที่เปลี่ยนไป สื่อ 
อุปกรณ์การสอน การประเมินและผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน ควรที่บุคลากรในโรงเรียนจะต้อง
ตื่นตัวและปรับปรุงตนเองให้พัฒนาโดยอาศัยหลักการนิเทศแบบพึ่งตนเองโดยบุคลากรในโรงเรียนเป็น
หลัก 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : หน้า 3) ได้พยายามสนับสนุนให้
มีการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยถือว่าการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการบริหารการศึกษาระดับโรงเรียน 
เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารการศึกษาระดับโรงเรียนภารกิจส าคัญในการ
บริหารโรงเรียนของผู้บริหารที่ละเลยมิได้โดยให้เหตุผลว่า 
 1.  ศึกษานิเทศก์โดยต าแหน่งมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถสนองความต้องการในการนิเทศของ
โรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 2. สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละแห่งไม่ เหมือนกัน จึง เป็นการยากที่
ศึกษานิเทศก์จากภายนอกจะรู้สภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนที่แท้จริงได้การสนองต่อความ
ต้องการจึงเป็นไปได้ยาก 
 3. สภาพปัจจุบัน บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ บางคนก็มี
ความช านาญเฉพาะสาขาวิชาอีกด้วย จึงสมควรที่จะใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 4. เป็นการสอดคล้องกับปรัชญา หลักการและวิธีการของการนิเทศการศึกษาสมัยปัจจุบัน
ว่าการนิเทศการศึกษาเกิดข้ึนโดยความร่วมมือของกันและกัน 
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 5.  บุคลากรในโรงเรียนมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วและทราบปัญหา การเรียนการสอนใน
โรงเรียน จึงสามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้สะดวกกว่าบุคคลภายนอกโรงเรียน 
 เกชา  กลั่นเพ็ง (2545 : หน้า 12-13) ได้สรุปความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาขึ้นเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
 1. การนิเทศภายใน กระท าโดยบุคลากรทุกคนของโรงเรียนเอง ซึ่งรู้ถึงปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาด้านการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้
เป็นอย่างดีเยี่ยม เพราะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาหรือเผชิญปัญหาด้วยตนเอง จึงสามารถแก้ปัญหาได้ 
ถูกต้องตรงจุดได้มากกว่าบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกโรงเรียน 
 2. การนิเทศภายใน บุคลากรผู้ท าหน้าที่นิเทศกับครูมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ท า
ให้มีบรรยากาศการนิเทศที่ดี ไม่เกิดความคับข้องใจอันเกิดจากความมั่นใจในกระบวนการนิเทศและผู้
นิเทศ 
 3. การนิเทศภายใน เป็นการสร้างกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนที่มีความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เพราะทั้งผู้นิเทศและครู โรงเรียนเดียวกันใกล้ชิดกันอยู่แล้ว อาจใช้เป็นแบบทั้งที่เป็น
ทางการ และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการผสมผสานกันไป ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการนิเทศการเรียนการ
สอน 
 4. การนิเทศภายใน ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนที่ เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ใน
ลักษณะร่วมมือร่วมใจกันระหว่างครูกับศึกษานิเทศก์ 
 5. การนิเทศภายในช่วยให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ เท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วิทยากรและเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่
ตลอดเวลา โดยใช้ระบบติดต่อสื่อสารชี้แจง แนะน าระหว่างบุคคลในโรงเรียนเอง 
 6. การนิเทศภายใน ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบการนิเทศจากภายนอก ซึ่งมี
ข้อจ ากัดทั้งด้านอัตราก าลังคน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก เวลาและอ่ืนๆ นานาประการซึ่ง
เป็นเหตุให้การนิเทศจากภายนอกมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ โรงเรียนได้รับผลน้อย ไม่ทันต่อความ
ต้องการในการพัฒนา 
 7. การนิเทศภายใน เป็นการใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถใช้บุคลากรของโรงเรียน
ท าหน้าที่ทั้งด้านการสอนและด้านการนิเทศทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพราะปั จจุบันครู
ประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความสามารถจนมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงทั้งที่ จบ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านการศึกษา บุคลากรบางส่วนก็มีประสบการณ์สูง
เพราะได้คลุกคลีกับกิจกรรมการเรียนการสอนบางกลุ่มประสบการณ์มาเป็นเวลานานจนมีผลงาน
ดีเด่นเป็นตัวอย่างที่ยอมรับในวงการศึกษา จึงควรให้บุคลากรดังกล่าวได้แสดงความสามารถให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 8. การนิเทศภายใน เป็นการสนองเจตนารมณ์สูงสุดของการนิเทศการศึกษาที่ต้องการให้ครู 
ได้นิเทศซึ่งกันและกัน หรือสามารถนิเทศกันเองได้ 
 กนก  พานทอง (2547 : หน้า 22) กล่าวว่าเหตุที่ต้องมีความจ าเป็นในการนิเทศภายใน
โรงเรียนคือเป็นการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา
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โดยต าแหน่งมีจ ากัด จึงไม่สามารถสนองความต้องการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ได้ทั่วถึง 
ตลอดจนสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอเป็นผู้รู้ปัญหาแท้จริงและสามารถจะติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศได้ตลอดเวลา
เพราะอยู่ใกล้ชิดกัน ท าให้งานด าเนินไปถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่ขาดความต่อเนื่องและยังเป็นการสร้าง
การยอมรับซึ่งกันและกันด้วย 
 จากแนวคิดต่างๆ จะเห็นได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอน การนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูได้ปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของตนเองให้มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
ก าหนด เนื่องจากการขาดแคลนผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาโดยต าแหน่งมีจ ากัด จึงไม่สามารถสนอง
ความต้องการนิเทศการศึกษา การนิเทศไม่ทั่วถึงและการนิเทศไม่มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศ
ภายใน ประกอบกับครูและผู้บริหารในโรงเรียนในปัจจุบันมีความรู้ความสามารถเพียงพอ อีกท้ังยังเป็น
ผู้รู้ปัญหาแท้จริงและสามารถจะติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศได้ตลอดเวลา เพราะอยู่ใกล้ชิด
กัน ท าให้การนิเทศด าเนินไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ปัจจุบันการนิเทศการศึกษามีความส าคัญมาก
เพราะระบบการจัดการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางด้านเทคนิควิธีในการ
จัดการเรียนการสอน การที่จะปล่อยให้ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารเป็นผู้ท าการนิเทศการศึกษา โดย
ครูเป็นเพียงผู้รับการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและนักการศึกษา ได้ให้ความของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว้หลายทัศนะด้วยกัน ดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2541 : หน้า 4) กล่าวว่า การนิเทศ
ภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนางาน โดยการเรียนรู้ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติงานในภาวะปกติของตนเอง ประเมินตนเอง ปรับปรุง และพัฒนาให้ผลงานมีคุณภาพสูงขึ้นอยู่
เสมอด้วยตนเอง 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2540 : หน้า 7) ให้ความหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนว่า หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนร่วมมือกันจัด
ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในทาง
ที่จะท า ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ (2542 : หน้า 176) กล่าวว่าการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง
กระบวนการท างานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2545 : หน้า 130) กล่าวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนว่าเป็นกระบวนการ
นิเทศการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่จัดด าเนินการในโรงเรียน 
โดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง 
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 นวลจันทร์  พูลสวัสดิ์ (2546 : หน้า 15) กล่าวว่าการนิเทศภายใน หมายถึงความพยายามทุก
วิถีทางของบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนที่จะน าไปแก้ไข
ปรับปรุง แนะน า ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุจุดหมายตามที่ได้
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์การปฏิบัติงานของครูต่อการศึกษาให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2547 : หน้า 22) กล่าวว่าการนิเทศภายใน คือ กระบวนการ
สร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน าและการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน
เพ่ือการปรับปรุงตัวของเขา ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่
พึงประสงค ์
 กาญจนพันธ์  อักษรสิทธ์ (2548 : หน้า 14) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง 
การปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมพลังการปฏิบัติงานของครูโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ครูเกิดการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีความพอใจและ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : หน้า 15-16) กล่าวว่าการนิเทศภายใน หมายถึง 
กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพ่ิมคุณภาพของนักเรี ยนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 
 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศภายในโรงเรียน
หมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาให้เต็มตามวัยและศักยภาพ 
หรือการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูในสถานศึกษา
นั้นในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน 
 พัชรี  ศานติอาวรณ์ (2552 : หน้า 12) กล่าวว่า การนิเทศภายใน คือ กระบวนการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษา โดยการระดมสรรพก าลังสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้ครู
สามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่ตรงกับความต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีความมุ่งหมายเพ่ือช่วยครูให้มีความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตน บรรลุถึงขีดสูงสุด
ตามศักยภาพของแต่ละคน กล่าวคือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใช้หลักสูตร 
เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลและสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการเรียนการสอน 
 สาย  ภานุรัตน์ (2517 อ้างอิงจาก ชารี  มณีศรี, 2538 : หน้า 22-24) ได้จ าแนกความมุ่ง
หมายการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
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 1. ช่วยให้ครูเห็นและเข้าใจถ่องแท้ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหน้าที่โดยเฉพาะของ
โรงเรียนที่จะด าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น ภารกิจของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารมิใช่ครู 
เน้นแต่ในเรื่องเทคนิคและการสอนและคิดค้นระเบียบวิธีสอนเท่านั้น หากแต่ยังต้องมุ่งเสริมสร้างความ
เจริญเติบโตของนักเรียนโดยรอบด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
สุนทรีภาพ และด้านสร้างสรรค์ 
 2.  ช่วยให้ครูได้เห็นและเข้าใจในความต้องการของเยาวชนและปัญหาต่างๆ ของเยาวชน
และช่วยจัดสนองความต้องการของเยาวชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนช่วยแก้ไขและป้องกัน
ภัยอันจะมีแก่เยาวชน ความต้องการของเด็กในแต่ละวัยย่อมแตกต่างกัน แนวความคิดของเด็กและ
ผู้ใหญ่เดินสวนทางกันเสมอ เพราะผู้ใหญ่เองก็ลืมสภาพของตนเมื่อตอนเป็นเด็กศึกษานิเทศก์จะต้อง
พยายามช่วยกระตุ้นเตือนเสมอให้ครูรู้จักให้ก าลังใจแก่เด็กนักเรียน เข้าใจปัญหาของเด็กวัยต่างๆ และ
เข้าใจความต้องการของเด็กด้วย 
 3.  ช่วยสร้างครูให้มีคุณลักษณะแห่งความเป็นผู้น า ลักษณะที่ดีคือช่วยส่งเสริมความสามัคคี
ในหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นเตือนจากใคร 
 4.  ช่วยเสริมขวัญของคณะครูให้อยู่ในสภาพที่ดีและเข้มแข็ง และรวมหมู่คณะให้เป็นทีมที่
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยก าลังสติปัญญาอันสูงเพ่ือบรรลุจุดประสงค์อันเดียวกัน ขวัญ (Morale) เป็น
เรื่องจิตใจ หากครูได้รับสวัสดิการพอสมควร มีความสามัคคีระหว่างครูกับศึกษานิเทศก์ และระหว่าง
ครูต่อครดู้วยกันเองแล้วจะท าให้งานของโรงเรียนเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถูกต้องกับความสามารถของครูแต่ละคนและ
มอบงานนั้นๆ ให้ครูแต่ละคนแล้วช่วยประคับประคองให้ครูผู้นั้นใช้ความสามารถของตนปฏิบัติงานนั้น
ให้ก้าวหน้าอยู่ เรื่อยๆ ค้นหาคุณลักษณะที่ดีเด่นในตัวครูแล้วส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น มนุษย์ย่อมมี
ความสามารถในบางอย่างและหย่อนในบางอย่าง 
 6.  ช่วยครูให้พัฒนาการสอนของตน สนับสนุนให้ครูได้พิจารณาวิธีสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่
ใช้อยู่ว่าตรงไหนเข้มแข็งดี และตรงไหนเป็นส่วนอ่อน ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยอาจให้ Checklists และ 
Rating Forms โดยอาศัยหลักเกณฑ์วิชาหลักการสอน การเลือกเนื้อหาที่จะน ามาเสนอ การสอน
โครงการสอน การท าและการใช้อุปกรณ์การสอนตลอดจนโสตทัศนศึกษา การใช้หลักทรัพยากรให้
เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การให้งานและการควบคุม การพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวัดผลและประเมินผล การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของเด็ก 
 7. ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจงานในโรงเรียนและงานอาชีพครู ครูใหม่แม้จะได้รับการฝึกอบรม
ทางวิชาการมาเป็นอย่างดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในงานธุรการต่างๆ การช่วยฝึกครูใหม่อาจท าก่อน
โรงเรียนเปิดทั้งด้านธุรการ และการปกครองชั้น รวมทั้งด้านสังคมและการท างานร่วมกัน  
 8. ช่วยประเมินผลงานของครูโดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที่ได้ตก
ลงกันวางไว้ การประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ์ เช่น บันทึกการสังเกตหรือการสังเกตในเวลาที่ครู
เข้ามาร่วมประชุม หลักฐานการแสดงความคิดริเริ่ม การวางตน ความขยันหมั่นเพียรทัศนคติ ปริมาณ 
และคุณภาพของงาน เป็นต้น แบบให้ครูวัดตนเอง หรือนักเรียนวัดครูในด้านการสอน และการเรียนรู้
ของตนก็ได้ 
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 9. เพ่ือช่วยให้ครูรู้จักค้นหาจุดล าบากในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และช่วยครูวาง
แผนการสอนให้เหมาะสม ในการสอนครั้งหนึ่งๆ การเรียนรู้ของเด็กในวิชาเดียวกันที่ครูสอนอย่าง
เดียวกันนั้นย่อมแตกต่างกันเป็นคนๆ ไป เด็กที่เรียนรู้ได้น้อยกว่าเด็กส่วนมากเขาเรียนรู้นั้นเป็นเพราะ
อะไร ครูบางคนมองหาจุดล าบากนี้ไม่พบหรือบางทีก็ปล่อยผ่านไปโดยไม่คิดจะหาข้อนี้เป็นสิ่งที่
ศึกษานิเทศก์จะต้องช่วยครูร่วมกันวางแผนการสอนให้เหมาะสม 
 10. ช่วยในด้านประชาสัมพันธ์ บอกเล่าและชี้แจงให้ราษฎร์ ในท้องถิ่นทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของการศึกษาที่โรงเรียนในท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้ราษฎรเข้าใจและให้
ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียน ลักษณะที่เป็นไปส่วนมากประชาชนส่วนมากไม่มีความเข้าใจในการจัด
โรงเรียน บางครั้งอาจมีการกล่าวต าหนิและแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน การประชาสัมพันธ์อาจจะ
เป็นได้ทั้งการติดต่อส่วนตัว การเยี่ยม การกีฬา วัด (พระ) การจัดตั้งสมาคม ศูนย์ผู้ปกครองปาฐกถา 
ห้องสมุดประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจกิจกรรมต่างๆ ที่ โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุตรหลานแล้วก็จะเกิดศรัทธาให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือทั้งก าลังใจ ก าลังกาย และก าลังทรัพย์ 
 11. ช่วยหยิบปัญหาต่างๆ ของโรงเรียนที่ทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังเสนอ
ข้อความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จะแก้ไขให้ลุล่วงไป ความเข้าใจทั่วไป การแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้
นั้นต้องเป็นครูใหญ่ หรือคณะครู หรือผู้บังคับบัญชาฝายบริหารตามล าดับขั้น 
 12. ช่วยป้องกันครูให้พ้นจากการถูกใช้งานจนเกินของเขต และช่วยป้องกันครูจากการถูก
ต าหนิติเตียน หรือถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม หน้าที่ของครูนอกจากหน้าที่ทางการสอนแล้วยังจะต้อง
ให้ความช่วยเหลืองานอ่ืนๆ หากการท างานนั้นโดยสมัครใจก็ไม่สู้มีปัญหา ถึงกระนั้นก็อาจจะให้
เสียเวลาที่จะปฏิบัติงานสอนเด็ก และทรุดโทรมทั้งก าลังวังชา ซึ่งท าให้การท างานประจ าคืองานสอน
พลอยบกพร่องไปด้วย 
 ไพศาล  ยาทิพย์ (2547 : หน้า 32) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไว้
ว่าการนิเทศภายในมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งให้ความช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน เพ่ือให้เกิดความ
เจริญงอกงามแก่นักเรียนและสังคม โดยใช้ความเป็นผู้น าด าเนินการทางการศึกษาและพัฒนาสิ่งต่างๆ
ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : หน้า 20) ได้กล่าวว่าความมุ่งหมายของการนิเทศการสอน
มีดังนี ้
 1. เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู 
  1.1 การนิเทศการสอนให้ข้อมูลแก่ครูในด้านการสอนเพ่ือครูจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนของตน 
  1.2 การนิเทศการสอนช่วยให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอน 
  1.3 การนิเทศการสอนช่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
  2.1 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือคุณภาพของนักเรียน 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน 
 3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
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 4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2548 : หน้า 121) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า
การนิเทศภายในโรงเรียนจะเป็นการมุ่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
เพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองทางด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการในวิชาชีพของตนเองให้
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน โดยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง 
 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : หน้า 4) ได้กล่าวถึง ความจ าเป็นหรือจุดมุ่งหมายของการ
นิเทศภายในไว้ ดังนี้ 
 1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน 
 2. เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความคุ้นเคยและใกล้ชิด
ปัญหามากที่สุด 
 3. เพ่ือให้บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ธีรศักดิ์  เลื่อยไธสง (2550 : หน้า 2) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในไว้  4 
ประการ ดังนี้ 
 1. พัฒนาคน คือ เน้นความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
 2. พัฒนางาน คือ เน้นภารกิจหลัก ได้แก่ การสอน เทคนิควิธีการสอน 
 3. ประสานสัมพันธ์ คือ เน้นความร่วมมือ ความเข้าใจ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 4. สร้างขวัญและก าลังใจ คือ เน้นการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้เกิดความ
มั่นใจในการท างาน 
 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรง เพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาการในวิชาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน โดยความร่วมมือร่วมใจ
กันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
การท างานร่วมกัน 
 

 1.1 หลักกำรของกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
  หลักการและแนวคิดที่ส าคัญ ของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท่านไดท้ าการศึกษา ไว้ดังนี้ 
  กมล  ศิริบรรณ (2539 : หน้า 13) ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว้ดังนี้ 
  1.  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการพัฒนางานร่วมกันของผู้บริหารโรงเรียน
และคณะผู้รับการนิเทศ โดยปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน 
  2.  การนิเทศภายในโรงเรียน เน้นบรรยากาศเป็นประชาธิปไตยยอมรับ ในความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานและภารกิจที่ส าคัญ 
  3.  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการสร้างสรรค์และส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียน
ท างานด้วยความมั่นใจและภูมิใจในผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ความก้าวหน้าในชีวิต 
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 4.  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการตั้งอยู่บนรากฐานการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าเป็น
ความสัมพันธ์ในแต่ละบุคคล 
  5.  การนิเทศภายในโรงเรียนมุ่งบรรยากาศที่เป็นกันเอง ได้แก่ กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกัน และช่วยให้ครูเกิดความรู้สึกว่าพบวิธีการที่ดีกว่าเดิ มในการท างานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : หน้า 52-53) ได้กล่าวถึง
หลักการส าคัญ ของการนิเทศภายใน ดังนี้ 
  1. การนิเทศภายใน จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศภายใน 
  2. บุคลากรที่เป็นหลักส าคัญในการพัฒนาของโรงเรียน คือ ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้
คณะครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
  3.  การนิเทศภายในจะต้องสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูของ
โรงเรียนและสอดคล้องกับระดับพัฒนาการของครู 
  4.  เป้าหมายส าคัญของการนิเทศ คือ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครู
ในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอนหรือสร้างเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ 
  มงคล  สุภกรรม (2546 : หน้า 13) ได้สรุป หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ไว้ว่า ต้องมี
วิธีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน โดยที่วิธีการด าเนินการนั้นต้องสามารถสร้างความเข้าใจให้
เกิดขึ้นร่วมกันทุกฝาย เพ่ือจะได้พัฒนาความก้าวหน้าและเป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตลอดจนความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพอย่างชัดเจน 
  ธีรศักดิ์  เลื่อยไธสง (2550 : หน้า 2) ไดน้ าเสนอ หลักการของการนิเทศภายใน ดังนี้ 
  1.  ด าเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
  3.  กิจกรรมการนิเทศตรงกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 
  4.  จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งวิทยาการให้เอื้อต่อการด าเนินงาน 

5.  สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู 
  เยาวภา  เดชะคุปต์ (2542 : หน้า 134-135) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
ที่ผู้เกี่ยวข้องน่าจะต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 
  1.  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นภารกิจที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมรับรู้ต่อความก้าวหน้าของครูในโรงเรียนที่มีผลต่อเนื่องจากโรงเรียน 
  2.  โรงเรียนต้องท างานร่วมกันและใช้วิธีการประชาธิปไตยกับการด าเนินงาน กล่าวคือมี
ความเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน เป็นความร่วมมือร่วมใจและใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
  3.  โรงเรียนต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน แล้วจึงก าหนดแผนหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ 
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  4.  โรงเรียนมุ่งเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไม่ใช่การจับผิด จึงต้องพยายาม
ให้บุคลากรทุกฝายเข้าใจและด าเนินงานให้เป็นไปตามอุดมการณ์ ดังกล่าว  ่ 
  5.  บุคลากรในโรงเรียนต้องยอมรับความจริงในแง่ที่ว่าไม่มีใครจะมีความสามารถหรือ
เชี่ยวชาญไปทุกเรื่อง 
  6. โรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ท า
ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 
  สรุปได้ว่า หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียน ก็คือ ผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการนิเทศอย่างถูกต้องตรงประเด็นมีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ในกระบวนการนิเทศ
กระบวนการนิเทศที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากความร่วมมือของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียน
และการนิเทศต้องเป็นไป เพ่ือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู  
 

 1.2 กระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : หน้า 8-1) ได้ระบุว่า
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นขั้นตอนการนิเทศการศึกษาที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องมี 5 ขั้นตอน คือ 
  1. ขั้นที ่1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
   1.1 สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพที่เป็นจริงตามตัวบ่งชี้ด้านต่างๆ ของโรงเรียน
ขณะนั้น ปัญหา หมายถึง ความคาดหวังที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น ในขณะที่งานนั้นมีสภาพปัจจุบันอยู่ใน
ระดับท่ีไม่มีปัญหา การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพต่างๆ ด้านสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ ทุกชั้น ด้านอัตราการซ้ าชั้นทุกชั้น ด้านภาวะสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานต่ าทีส่ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก าหนด 
   1.3 ส ารวจและประเมินความต้องการของครู 
   1.4 จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ 
   1.5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ ก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและการด าเนินการตามความต้องการ 
  2. ขั้นที่ 2 การวางแผนและการก าหนดทางเลือก 
   การวางแผน หมายถึง การน าข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา และความต้องการมาก าหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผนนิเทศ
ภายในโรงเรียน เป็นขั้นตอนที่น าเอาทางเลือกที่จะด าเนินการมารวมกันก าหนดรายละเอียดกิจกรรม
และจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติเขียนเป็นโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งในโครงการควรระบุ
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   2.1  หลักการและเหตุผล 
   2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.3  เป้าหมาย 
   2.4  แผนด าเนินการ 
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    2.4.1 กิจกรรมส าคัญ 
    2.4.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน 
   2.5 ทรัพยากรที่ต้องการ 
   2.6 การประเมินผล 
   2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  3. ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 
   มีความจ าเป็นส าหรับศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องสร้างทักษะเหล่านี้ให้มีขึ้นประจ าตัว
เพราะถือได้ว่าเป็นกระบวนการหลักที่ส าคัญมีความจ าเป็นต่อการนิเทศการศึกษา เป็นตัวแปรส าคัญที่
จะท าให้การนิเทศการศึกษาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
  4. ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 
   การปฏิบัติการนิเทศ หมายถึง การด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่ก าหนดใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นิเทศ
จะต้องน าหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือนิเทศไปใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และบุคลากรผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารและผู้นิเทศควรด าเนินการดังนี ้
   4.1 เตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศ จัดให้มีการประชุมงานเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการ กิจกรรม สื่อ เครื่องมือ การบันทึกผล การประเมินผล และการสรุปผลการนิเทศ 
   4.2 ปฏิบัติการนิเทศ คือ การด าเนินการนิเทศไปตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ รับทราบปัญหา ความต้องการของผู้รับการ
นิเทศแล้วน าปัญหาความต้องการนั้นมาพิจารณาหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 
  5. การประเมินผลและรายงานผล 
   การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ การประเมินมีลักษณะดังนี้ 
   5.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   5.2 ประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
   5.3  ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
   5.4 สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
โอกาสต่อไป 
   กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดไว้อย่างชัดเจนต่อเนื่องย่อมช่วยให้งานนิเทศ
การศึกษาบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการท างานอย่างมีแบบ
แผน เป็นการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์งานการเรียนการสอนของครู เพ่ือที่จะทราบปัญหาให้ชัดเจน
และจัดล าดับปัญหาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง แล้ววางแผนที่จะด าเนินการ โดยหาทางเลือกที่จะ
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด และด าเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการจนถึงขั้นประเมินผลการปฏิบัติงาน
แล้วน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
   กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน อาจจะปฏิบัติได้อีกแบบหนึ่ง ดังนี้ 
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   1. การประชุมครั้งแรก เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศการศึกษา 
ก าหนดเทคนิควิธีการ การรวบรวมข้อมูล และการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   2. การรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมและจ าเป็นแล้ววิเคราะห์สรุปผล น ามาอภิปราย
ในการประชุม 
   3. การประชุมครั้งสุดท้ายเป็นการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อนและจุด
แข็งเพ่ือที่จะสามารถจ าแนกวิธีการ เทคนิค และวิธีการประเมินผล การค้นคว้าวิจัย และจากข้อมูล
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้นเพ่ือตรวจสอบข้อมูลแล้วหาข้อยุติเขียน
รายงานผลให้ครูทราบแล้วน าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
   โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะกระท าการสิ่ งใดก็ตาม ถ้ามีความปรารถนาจะได้รับ
ความส าเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็จะต้องมีการเตรียมการในด้านต่างๆ อย่างรอบคอบไว้เป็นการล่วงหน้า 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือท าให้
เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ถึงความส าเร็จและข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้จะต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องต่อเนื่องกันไปเป็นกระบวนการ
พลวัต ซึ่งกระบวนการนิเทศประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไปดังนี้ 
   1.  การเตรียมการนิเทศ 
   2.  การวางแผนการนิเทศ 
   3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
   4.  การประเมินผลการนิเทศ 
   5.  การปรับปรุงการนิเทศ 
   วัชรา  เล่าเรียนดี (2548 : หน้า 27-28) ยังได้เสนอถึงกระบวนการนิเทศภายในที่
เป็นการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 
   1.  วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
   2.  เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 
   3.  น าเสนอโครงการที่จะพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับ
ทราบเพ่ืออนุมัติการด าเนินการ 
   4.  ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่างๆ และการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
   5.  จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
   6.  ด าเนินการตามแผนการนิเทศที่ได้วางไว้โดยครูและผู้นิเทศ 
   7.  สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนา รายงานผลส าเร็จ 
   สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศภายในต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
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   1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศ สภาพที่เป็นจริง
ตามตัวบ่งชี้ด้านต่างๆ ของโรงเรียนขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้ คุณภาพต่างๆ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่ าที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติก าหนด มีการส ารวจและ
ประเมินความต้องการของครูจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ ตลอดจนวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา และการ
ด าเนินการตามความต้องการ 
   2. การวางแผนการนิเทศ เป็นการน าข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 
สาเหตุของปัญหาและความต้องการมาก าหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผน
นิเทศภายในโรงเรียนเป็นขั้นตอนที่น าเอาทางเลือกที่จะด าเนินการมารวมกันก าหนดรายละเอียด
กิจกรรมและจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ เขียนเป็นโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
   3.  การปฏิบัติการนิเทศ เป็นการด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นิเทศจะต้องน า
หลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือนิเทศไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บุคลากรผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย ผู้บริหารและผู้นิเทศควรเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศแล้วจึงปฏิบัติการนิเทศเพ่ือ
เสริมแรงให้ก าลังใจ รับทราบปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศแล้วน าปัญหาความต้องการนั้น
มาพิจารณาหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 
   4.  การประเมินผล เป็นการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจ
ของผู้รับการนิเทศ ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
 

 1.3 แนวทำงกำรจัดกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
  แนวทางการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น ศาสตราจารย์ Allan A. Glatthorn ได้
เสนอแนวทางในการจัดการนิเทศภายในไว้ 4 วิธีการ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2545 : หน้า 137-150 
อ้างอิงจาก Allan, 1984 : p. 135-148) คือ 
  1. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เป็นการนิเทศที่เน้นกระบวนการ
ปรับปรุงการสอนของครูอย่างเข้มข้น ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการกระท าอย่างรอบคอบ
ทุกขั้นตอนและท าให้ครบกระบวนการนิเทศ การด าเนินการนิเทศแบบคลินิกควรด าเนินการ โดยผู้
นิเทศ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอน และผ่านการอบรมมาทางด้านเทคนิควิธีการนิเทศ
โดยตรง ซึ่งผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพอที่จะให้ค าแนะน า สาธิต วิธีสอนแบบต่างๆ 
ที่เหมาะสมแก่ครูได้โดยมีลักษณะที่ส าคัญของการนิเทศ ดังนี้ 
   1.1 เป็นเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
   1.2 เป็นส่วนส าคัญท่ีแทรกอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   1.3 เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ชัดเจน โดยเชื่อมโยงระหว่าง ความ
ต้องการของโรงเรียนและความต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูในโรงเรียน 
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   1.4 เป็นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานในวิชาชีพระหว่าง ครู
และผู้นิเทศ 
   1.5 เป็นกระบวนการที่จะต้องมีความเชื่อใจ เชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยสะท้อนให้เห็น
ถึงความเข้าใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และความผูกพันในการที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า 
   1.6 เป็นกระบวนการที่เป็นระบบถึงแม้ว่าการด าเนินการจะต้องยืดหยุ่น มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่อง 
   1.7 เป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความจริงกับอุดมการณ์ 
   1.8 เป็นกระบวนการที่อยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้นิเทศคือผู้ที่มีความรู้อย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับการวิเคราะห์การสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการ
ปฏิบัติงานนิเทศ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศที่ได้รับตามลักษณะที่
ส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้นิเทศจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการนิเทศและควรน าทักษะด้านเทคนิคในการ
นิเทศทีฝ่ึกฝนมาแล้วไปใช้ กล่าวคือ ผู้นิเทศ ควรยึดแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์เชิงความมีเหตุผลและเชิง
การใช้ศาสตร์อย่างมีศิลป์เป็นหลักในการปฏิบัติ ส าหรับการน าเอาวิธีการนิเทศแบบคลินิกไปใช้นั้น ผู้ที่
ท าหน้าที่นิเทศ ควรผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการนิเทศแบบคลินิกและเป็นผู้ที่
มีมนุษยสัมพันธ์ และประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้นิเทศและครูที่ต้องการรับการนิเทศแบบนี้ 
จะต้องมีการประชุมท าความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนของการนิเทศร่วมกันแล้วเขียนโครงการเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ และต้องมีการรายงานประเมินผลความก้าวหน้าของการนิเทศต่อผู้บริหาร 
  2.  การนิเทศแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (Cooperative Professional Development) 
เป็นทางเลือกของการนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งส าหรับครูที่ไม่ประสงค์จะรับการนิเทศรูปแบบอ่ืน โดยเป็น
กระบวนการที่ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงวิชาชีพ 
ซึ่งครูสามารถเลือกวิธีการพัฒนาวิชาชีพของกลุ่มได้หลายวิธี โดยมีลักษณะของการนิเทศ ดังนี้ 
   2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศมีความเป็นทางการและเป็นเรื่องของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในระดับหนึ่งนั่น คือ มีการด าเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป มีกระบวนการท างาน มีการแลกเปลี่ยนการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน และมี
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนที่ใกล้ชิดกัน 
   2.2 การจับคู่กันสังเกตการสอนอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือมากกว่า 2 ครั้ง ตามความ
จ าเป็นและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน 
   2.3 เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานถึงแม้ว่าผู้บริหารหรือผู้นิเทศอาจมีส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการและติดตามดูแลโครงการเป็นบางครั้ง หรือเข้าสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
จัดประชุมอภิปราย โดยเข้าร่วมโครงการด้วยโดยตลอดก็ได้ 
   2.4 เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการประเมินมาเกี่ยวข้อง การนิเทศในรูปแบบนี้
ก็เพ่ือให้การชมเชยผู้ปฏิบัติ ไม่ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน ดังนั้นข้อมูลที่ได้
จากการนิเทศดังกล่าว จึงไม่ควรน าไปใช้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูส าหรับการที่
จะน าเอาการนิเทศแบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพไปใช้นั้น ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
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โครงการและติดตามผลการปฏิบัติงานแบบนี้ จะต้องมีการทาบทามครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่ งครู
ที่ควรได้รับการทาบทามนั้น ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอน และครู
ที่เข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องมีการก าหนดถึงความคาดหวังร่วมกันว่า อยากได้อะไรจากกลุ่ม ทั้งนี้ ก็
เพ่ือให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
  3.  การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self–Directed Development) เป็นกระบวนการ
นิเทศอีกแบบหนึ่งที่ครูสามารถท างานได้โดยอิสระ เป็นผู้น าทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองด้วย
ตนเอง โดยการวางแผน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพการสอนของตนและด าเนินการตามโครงการที่วางไว้ ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมาย วิธีการในการในการพัฒนาตนเอง แหล่งทรัพยากรที่ต้องการ วิธีการ
ประเมินผลและความช่วยเหลือจากผู้บริหารที่ครูต้องการ โดยลักษณะส าคัญของการนิเทศแบบพัฒนา
ตนเอง มีดังนี ้
   3.1 ครทู างานคนเดียวอย่างอิสระตามโครงการพัฒนาวิชาชีพที่ตนเองวางแผนขึ้น 
   3.2 การก าหนดเป้าหมาย ควรเกิดจากความต้องการของครูในการประเมินผลการ
ปฏิบัติวิชาชีพของตน ซึ่งควรพัฒนาและกระท าตามเป้าประสงค์ของหลักการปรับปรุงวิชาชีพการสอน
และเป้าประสงค์ทีก่ าหนดขึ้นนั้น ไมจ่ าเป็นต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
   3.3 ครูสามารถใช้วิธีการหลายๆ อย่างเพ่ือท างานให้สนองต่อเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้ง
ไว้ กล่าวคือสามารถตัดสินใจเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสมหลายๆ  
อย่าง ได้แก่ การบันทึกเทป หรือวีดีโอเทปการสอนของตนเอง ข้อมูลย้อนกลับจากนักเรียน เป็นต้น ใน
ส่วนของวิธีการน าเอาการนิเทศแบบพัฒนาตนเองไปใช้นั้น ครูผู้เสนอโครงการจะเป็นผู้เสนอโครงการ
ต่อผู้บริหารด้วยตนเอง โดยโครงการควรจะประกอบไปด้วยสาระที่ส าคัญ ได้แก่เป้าประสงค์ในการท า
ให้วิชาชีพของตนเองเจริญก้าวหน้า วิธีการและทรัพยากรที่จะใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งสามารถ
เลือกได้หลายวิธี เช่น การประชุม การสังเกต การบันทึกเทปการสอน การเข้ารับการอบรม เป็นต้น 
หลังจากนั้นครูผู้ด าเนินโครงการก็ปฏิบัติตามโครงการจนสิ้นสุด แต่ในระหว่างนั้นอาจต้องปรึกษาหารือ
และรายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ เพ่ือเมื่อหากมีปัญหาเกิดขึ้น
จะได้หาวิธีการแก้ไขต่อไป 
  4. การนิเทศแบบควบคุมเชิงบริหาร (Administrative Monitoring) เป็นการนิเทศ 
โดยที่ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศด้วยตนเอง โดยการเข้าเยี่ยมชั้นเรียนในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการ
เท่าใด แต่ต้องมีการวางแผน ก่อนการเข้าเยี่ยมและการให้ค าปรึกษาหลังการเข้าเยี่ยมชั้นเรียนแล้วโดย
มีลักษณะส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   4.1  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูที่สนใจในวิธีการนิเทศแบบนี้ได้มีโอกาสอภิปราย
หรือพูดจาปรึกษาหารือร่วมกับตนเองในลักษณะบรรยากาศแบบเปิดกว้างเป็นประชาธิปไตย เพ่ือให้
ครูและตัวผู้บริหารเองมีความชัดเจนในทุกเรื่องท่ีจะด าเนินการต่อไป เช่น 
    4.1.1 พฤติกรรมใด ที่ครูควรได้รับรู้ก่อนว่าในขณะเข้าเยี่ยมชั้นเรียน ผู้บริหาร
ชอบให้ครูปฏิบัติแบบไหน เช่น ให้มีการเชิญเข้าห้องเรียน ให้ครูสอนต่อไป โดยระหว่างที่มีการเยี่ยม
ชั้นเรียน เป็นต้น 
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    4.1.2 ชนิดของข้อมูลย้อนกลับประเภทใดที่ครูควรได้รับ ทั้งนี้เพราะครูที่ได้รับ
การเยี่ยมชั้นเรียนมักกระวนกระวายใจที่จะรับทราบความรู้สึกของผู้เยี่ยมและจะซาบซึ้งกับข้อมูล
ย้อนกลับ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรมีการบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียนให้แก่ครูทุกครั้ง 
   4.2  ควรมีการวางแผน จัดตารางปฏิบัติการเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ
และเป็นกระบวนการ 
   4.3  การนิเทศ ควรเป็นไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ
เพราะการไปเยี่ยมชั้นเรียนในเวลาสั้นๆ มีความจ าเป็นต้องเน้นการสังเกตเฉพาะจุดที่เกี่ยวกับการเรียน
และดูว่าอะไรเป็นอุปสรรคท าให้การสอนไม่คล่องตัวเท่าที่ควร โดยผู้บริหารต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
ตนเองจะต้องมุ่งสังเกตเรื่องการเรียนรู้ของเด็กเป็นส าคัญ พยายามหลีกเลี่ยงการท าให้ครูไขว้เขวไปใน
เรื่องอ่ืนๆ โดยสิ่งที่ผู้บริหารควรสังเกตเมื่อมีการเยี่ยมชั้นเรียน ได้แก่ 
    4.3.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบใดท่ีครูพยายามน าไปใช้ 
    4.3.2 มีนักเรียนตั้งใจและไม่ตั้งใจเรียนจ านวนเท่าใด 
    4.3.3 นักเรียนทราบและมีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้เพียงใด 
    4.3.4 นักเรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับบ้างที่เก่ียวกับการเรียนของเขา 
   การนิเทศแบบควบคุมเชิงบริหารจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้ามีการน าผลจากการ
นิเทศมาใช้ใน 2 มิติด้วยกัน กล่าวคือ มิติแรก การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู เพ่ือครูจะได้น าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน และอีกมิติหนึ่งเป็นด้านที่ผู้บริหารน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้นั้นมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินการบริหารงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการสอนและปรับปรุง
บรรยากาศของโรงเรียนให้ดีขึ้น ข้อมูลย้อนกลับที่ให้แก่ครูนั้น ควรเป็นข้อความที่เป็นทั้งทางบวกและ
ทางลบพอๆ กัน นอกจากนี้ผู้บริหารควรเสริมแรงแก่ครูที่ประสบผลส าเร็จ ในการสอนด้วยการชื่นชม 
   สรุปได้ว่า ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในของโรงเรียนสามารถน าเอา
แนวทางจากการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนเองได้แต่ทั้งนี้ในการเลือก
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง ควรจะมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการตัดสินใจไม่ใช่จากผู้บริหารแต่
เพียงฝายเดียว 
 

 1.4 วิธีกำรและกิจกรรมกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
  เยาวพา  เดชะคุปต์ (2542 : หน้า 145) วิธีการและกิจกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้การนิเทศบรรลุจุดมุ่งหมายของการนิเทศ ซึ่งกิจกรรมการนิเทศแต่ละชนิดให้ประสบการณ์
แตกต่างกันไป กล่าวคือ บางกิจกรรมจะท าให้ผู้รับการนิเทศได้รับประสบการณ์สูง แต่บางกิจกรรมก็
ท าให้ผู้รับการนิเทศได้รับประสบการณ์ในระดับปานกลางและบางกิจกรรมก็ท าให้เกิดประสบการณ์ใน
ระดับต่ า สิ่งที่ผู้นิเทศจะต้องพิจารณาก็คือระดับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่พอใจหรือไม่และกิจกรรม
ใด ควรจะน ามาใช้ในสถานการณ์ใดเพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การประชุมเพ่ือศึกษาปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง
ลการประชุมปฏิบัติการนี้จะจัดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นความต้องการของครูและสมาชิกทุกฝ่ายใน
โรงเรียน เช่น การท าแผนการสอน บทเรียนส าเร็จรูป เป็นต้น การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้อาจใช้เวลา
ช่วงหนึ่ง คือ ทั้งภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของครูหรือเนื้อเรื่อง 
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ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้นิเทศที่เห็นความส าคัญยอมรับและเห็นด้วยที่จะให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียนอาจพิจารณาถึงกลวิธีที่จะช่วยให้ขั้นตอนและกระบวนการในริเริ่มและด าเนินงานส าเร็จ ดังนี้ 
   1.1 สร้างบรรยากาศที่ท าให้ครูเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง กล้าแสดงความคิดเห็นเต็ม
ใจที่จะร่วมงานในกลุ่มและเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
   1.2 ใช้เทคนิคกระบวนการเล่นในการพิจารณาหัวข้อหรือเรื่องที่จะประชุม อาจขอ
ความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องที่
น่าสนใจศึกษา 
   1.3 ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการก าหนดโครงสร้างของ
การประชุมและเปิดโอกาสให้ครูและผู้นิเทศที่สนใจเข้าร่วมการประชุม 
  2. การอบรมสัมมนา เป็นส่วนหนึ่งของงานการนิเทศและนิยมจัดท ากันมาก เมื่อมี
ปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องการจะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การเขียนแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น การอบรมสัมมนาไม่ได้มุ่ง
แต่เพียงให้ครูมีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานเท่านั้น การอบรมยังมุ่งการสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้แก่คณะครูด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูกระตือรือร้นในการท างานและแสวงหาทางก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป 
  3. การสังเกตการเรียนการสอน เป็นเทคนิคพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของการนิเทศ ที่มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการสอน ครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูใหม่หรือครูเก่าจะได้รับประโยชน์จากการ
สังเกตการสอนของครูอ่ืนที่มีความช านาญ ยิ่งถ้าเป็นครูที่บรรจุใหม่ การสังเกตจะให้ครูใหม่ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดห้องเรียน จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน และการวางแผนการสอน นอกจากนี้การสังเกตการ
เรียนการสอน ยังช่วยให้ผู้นิเทศกับผู้ได้รับการนิเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายหลัง
จากการสังเกตการสอน ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน การสังเกตการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
นั้น จะต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบและเป็นกระบวนการ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2544 : หน้า 4 
อ้างอิงจาก Mill, 1980) โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
   3.1 เลือกประเด็นที่จะสังเกตก่อนการสังเกตการสอน 
   3.2 เลือกเทคนิควิธีการสังเกตและบันทึกที่เหมาะสม หรือสร้างเครื่องมือการสังเกต
การสอนที่เหมาะสม  ในขณะเดียวกันกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นแผนปฏิบัติการ น า
โครงการสู่การปฏิบัติซึ่งจะสามารถวิเคราะห์และเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
ขนาดของกลุ่มผู้รับการนิเทศ และจุดประสงค์ของการนิเทศ การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมจะท าให้
บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ได้ 
 วีรสิทธิ์  กิติพิเชษฐ์สรรค์ (2532 : หน้า 111) ได้เสนอแนะกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
ที่สามารถจะจัดได ้12 กิจกรรม ได้แก่ 
 1. การประชุม การประชุมเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนทุกโรงเรียนปฏิบัติอยู่แล้วการประชุมเพ่ือ
การนิเทศ แบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบ คือ 
  1.1 ประชุมสัมมนา เป็นการประชุมของคณะครูบางส่วนหรือทั้งโรงเรียน เพ่ือศึกษา
ค้นคว้า หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ภายใต้การน าของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดปัญหา ส ารวจปัญหา ปรึกษาหารือและแก้ปัญหามีการแลกเปลี่ยนผลงาน
ระหว่างบุคคลในกลุ่ม และมีการสรุปผลการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ให้คณะครูทราบและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติร่วมกัน 
  1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมเพ่ืออบรมข้าราชการครูภายในโรงเรียนให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยแท้จริง รู้และเข้าใจในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือหาวิธีการ
แก้ปัญหาก าหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด การด าเนินการประชุมอาจจัดประชุมครูเพียงบางส่วนซึ่ง
ประสบปัญหา หรือจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนก็ได้ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้น าเอาความรู้และประสบการณ์
ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
  1.3 การประชุมอภิปรายกลุ่มหรือการประชุมอภิปรายปัญหา เป็นการประชุมกลุ่มมี
จ านวนสมาชิกประมาณ 5 – 15 คน ร่วมกันอภิปรายในเรื่องหรือในหัวข้อที่ครูสนใจร่วมกันอาจ
ประชุมเป็นรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ได้อาจประชุมระหว่างเวลาอาหารกลางวัน หรือเวลาว่างก็ได้
เพ่ือให้เกิดความเป็นกันเองและไม่มีพิธีการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหา การหาแนวทาง
แก้ปัญหาและการสร้างกฎเกณฑ์ สร้างหลักการและวิธีการร่วมกัน โดยอาศัยความคิด จากสมาชิกของ
ที่ประชุมหลายๆ คน เพื่อสรุปเป็นมติของกลุ่มทั้งหมด 
  1.4 การประชุม อภิปราย ซักถาม เป็นการประชุมหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายจบแล้ว 
และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีโอกาสอภิปรายซักถามอย่างอิสระและเปิดเผย โดยซักถามเพ่ือปรึกษาหารือ 
หรือแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมหรือต่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งการซักถามนี้ช่วย
ให้ผู้ฟังขจัดปัญหาและข้อสงสัยที่ได้รับฟังจากผู้อภิปรายด้วย 
  1.5 การประชุมแบบระดมความคิด เป็นการประชุมที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มากกว่าการปฏิบัติ โดยการให้สมาชิกของที่ประชุมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาออกมาให้มาก
ที่สุด โดยไม่ต้องค านึงว่าจะต้องน าไปปฏิบัติได้หรือไม่ การประชุมเพ่ือระดมความคิดเป็นเทคนิคการ
ประชุมที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งนิยมใช้กันมากในการแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาในการคิดหาแนว
ทางเลือกความคิด เพ่ือรวบรวมค าตอบให้ได้มากที่สุด สมาชิกทุกคนออกความเห็นให้ได้มากท่ีสุด ด้วย
การเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
 2. การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าจากต าราการมอบหมายให้ศึกษาหรือค้นคว้าจากต ารา ถือ
เป็นการนิเทศทางอ้อม โดยมอบหมายให้ศึกษาจากเอกสารการสอน คู่มือครูจากบทความหรือจาก
ต ารา เป็นต้น โดยผู้บริหารต้องชี้แนะแหล่งค้นคว้าศึกษา และก าหนดหัวข้อให้ศึกษาโดยชัดเจน พร้อม
ทั้งก าหนดระยะเวลา ท าการค้นคว้า และก าหนด วัน เวลา และวิธีการรายงานผลให้ชัดเจนอีกด้วย 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนิเทศแบบนี้ โรงเรียนอาจจัดตั้งศูนย์วิชาการหรือศูนย์รวมเอกสาร หนังสือ คู่มือ
ครู หลักสูตร กฎ ระเบียบ ตลอดจน เอกสารที่ได้จากการฝึกอบรมต่างๆ  เพ่ือให้ครูได้ศึกษา ค้นคว้า 
เช่น ห้องสมุด หรือ มุมหนังสือเฉพาะส าหรับครูก็ได้ 
 3. การให้ค าปรึกษาหารือ การให้ค าปรึกษาหารือ เป็นวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนอีกแบบ
หนึ่งที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติได้โดยง่าย ปัญหาที่น ามาศึกษาอาจเป็นปัญหาส่วนตัวและปัญหาการ
เรียนการสอนก็ได้ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาหารือนอกจากจะเป็น
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การช่วยเหลือครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูให้แนบสนิทยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ครูอีกวิธี
หนึ่งแนวทางการให้ค าปรึกษาหารือ ได้แก่ 
  3.1 บอกวิธีการแก้ปัญหาโดยตรง 
  3.2 ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเองอาจให้
ค าปรึกษาท้ังในข้อ 3.1 และ 3.2 ในเวลาเดียวกัน 
 4. การสาธิตการสอน การสาธิตการสอน น ามาใช้ในกรณีโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การสอน หรือในกรณีเพ่ือชี้แนะแนวการสอนวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้ครูทราบ หรือประกอบการพิจารณา
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การสาธิตการสอนจึงมิใช่วิธีการสอน
ที่ดีที่สุด และผู้สาธิตก็ไม่ใช่ผู้สอนที่ดีที่สุด หากแต่เพียงเป็นต้นแบบเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์แนว
ทางเลือกเท่านั้น ดังนั้น ผู้นิเทศจึงไม่ควรลอกเลียนแบบวิธีสอน และพฤติกรรมการสอนจากผู้สาธิต 
แต่ควรปรับและประยุกต์น ามาด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพและพฤติกรรมของผู้สอนเอง ซึ่งเป็น
วิธีการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง 
 5. การพาไปดูงานการพาไปดูงานหรือเยี่ยมชมโรงเรียนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จในเฉพาะเรื่อง เช่น โรงเรียนดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นเด็กเล็ก โรงเรียน
ดีเด่นการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนดีเด่นในการจัดห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือให้ครู
ได้รับประสบการณ์ตรงและน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในการพาครูไปศึกษาดูงาน ผู้บริหารโรงเรียน
จ าเป็นต้องวางแผนโดยรอบคอบก าหนด จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมในการศึกษาดูงานให้
ชัดเจนและแจ้งโครงการให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะไปเยี่ยมชมรับทราบและติดต่อประสานงาน
ในรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน การเดินทางไปพอสมควร 
 6. การสนทนาทางวิชาการการสนทนาทางวิชาการ เป็นการนิเทศอย่างหนึ่งที่จัดได้ง่าย
สะดวก ประหยัดระยะเวลาด าเนินการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความสะดวกเป็นส าคัญ ซึ่งอาจจะจัดใน
ช่วงเวลาอาหารกลางวัน ช่วงชั่วโมงว่างจากการสอนในห้องพักครูช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือจะจัดขึ้น
เป็นทางการในเวลาราชการก็ได้ขึ้นกับเหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนหัวข้อที่
สนทนา ควรเป็นหัวข้อที่มีปัญหาซึ่งครูสนใจร่วมกัน แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ยากซึ่งต้องพิจารณากันอย่าง
ลึกซึ้ง ผู้บริหารโรงเรียนอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสนทนาด้วยก็จะเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 7. การบริการเอกสารทางวิชาการและเอกสารสนเทศต่างๆการบริการเอกสารทางวิชาการ
และเอกสารสนเทศต่างๆ เช่น หลักสูตร คู่มือครูแผนการสอน บทความทางวิชาการ และเอกสารเพ่ือ
ชี้แนะปัญหาต่างๆ ให้แก่ครู นอกเหนือจากที่จัดไว้ในศูนย์วิชาการส าหรับครูในข้อ 2 ก็จะเป็นการ
อ านวยความสะดวกและเพ่ิมพูนความรู้แก่ครูอ่ืน 
 8. การเยี่ยมเยียนเพ่ือสังเกตการสอนของครูอ่ืนการเยี่ยมเยียนเพื่อสังเกตการสอนของครูอื่น 
นับเป็นการนิเทศทางตรงที่ได้ผลดีมากอีกทางหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงเกี่ยวกับการสาธิตการสอน 
การเยี่ยมเยียนอาจเยี่ยมในสายชั้นเดียวกัน หรือต่างระดับชั้นก็ได้และเยี่ยมในโรงเรียนเดียวกันหรือ
ต่างโรงเรียนก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถ ความจ าเป็นและความต้องการของครูเป็นส าคัญ 



28 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

 9. การจัดป้ายนิเทศการจัดป้ายนิเทศเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร ข้อมูลถือเป็น
ข้อมูลในการนิเทศอีกอย่างหนึ่ง การจัดรวมกันมากๆ เราเรียกว่า การจัดนิทรรศการซึ่งถือว่าเป็นการ
บริการข้อมูลข่าวสารแก่ครูได้ดีอีกอย่างหนึ่ง 
 10. การส่งเสริมให้ครูเขียนบทความทางวิชาการการส่งเสริมให้ครูเขียนบทความทางวิชาการ 
เป็นการช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการนิเทศ
การศึกษาซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ครูเป็นผู้รู้จักศึกษาค้นคว้า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวครูเอง 
และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย 
 11. การส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประจ า 
หรือศึกษาในภาคนอกเวลาหรือการศึกษาระบบทางไกลก็ตาม นับเป็นการส่งเสริมให้ครู มีความ
เจริญก้าวหน้าซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการนิเทศที่ครูไม่มองข้าม เพราะการศึกษาต่อเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในอันที่จะเกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ขึ้นกับครูต่อไปได ้
 12. การสังเกตการสอน การสังเกตการสอนหมายถึงการนิเทศที่มุ่งเน้นปรับปรุงพฤติกรรม
การสอนของครูในห้องเรียนเท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือครูให้พัฒนาพฤติกรรมการสอน
ของตนให้มีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในห้องเรียนจึงเป็นกลวิธีในการนิเทศที่สอดคล้องกับแนวคิด
ปัจจุบันที่มีความเชื่อว่า “การสอนเป็นพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาได้” 
 สรุปได้ว่า วิธีการนิเทศภายในสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดังนั้นการด าเนินการ นิเทศ
ภายในควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหา ลักษณะงานและความพร้อมของ  ั
โรงเรียนเพราะการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของครูและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 1.5 กำรนิเทศตำมแนวคิดกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน 
  การนิเทศภายในโรงเรียนตามแนวคิดกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน มีความ
น่าสนใจและมีความแตกต่างจากการนิเทศภายในโรงเรียนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องความหมายจุดเน้น
การนิเทศ แหล่งที่มาในการนิเทศ และขอบข่ายของการนิเทศ มีดังนี้ 
  กลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : 
p. 6) ให้ความหมายของการนิเทศไว้ว่า การนิเทศการศึกษาหมายถึง หน้าที่ของทางโรงเรียนที่จะต้อง
ปรับปรุงการสอน โดยการให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับครูการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการท างาน
ร่วมกัน การพัฒนาการท างานเป็นกลุ่ม และการสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  จุดเน้นการนิเทศของกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & 
Ross-Gordon, 2007 : p. 299-300) ได้กล่าวถึงว่า การนิเทศภายในโรงเรียนว่าจะค านึงถึงทุก
องค์ประกอบทางการศึกษาที่จะท าให้การสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่ ง
องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ให้มีการปรับปรุงการสอนด้วยตัวครู
เองอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ การพัฒนา
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หลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูท าให้นักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการ
เรียนการสอนได้รับผลประโยชน์จากการสอนของครู แหล่งที่มาในการนิเทศตามแนวคิดกลิคแมน กอร์
ดอน และรอส-กอร์ดอน มีดังนี ้
  1.  ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
   การนิเทศตามแนวคิดกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน มีพ้ืนฐานมาจากการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติความเชื่อ ความรับผิดชอบการ
เร้าหรือกระตุ้นตลอดจนแนวคิดของครูผู้สอนในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยได้สรุป
ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 45) 
   1. เน้นการสอนเฉพาะทาง 
   2. เวลาที่นักเรียนใช้เกือบทั้งหมดจะอยู่ที่งานการเรียนที่ได้รั บมอบหมายจาก
ครูผู้สอน 
   3. ครูผู้สอนตรวจงานและให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่นักเรียนเป็นประจ า 
   4. เวลาที่ใช้สอนจะมีมากกว่าเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ 
   5. มีกฎระเบียบส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในห้องเรียนอย่างชัดเจน 
   6. มีการเสริมแรงทางบวกให้กับครูเพ่ือให้ครูแก้ไขพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น 
   7. ครูมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูงมาก 
   8. มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือให้ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบงานที่มอบให้นักเรียน
ท าในแต่ละวัน 
  2.  ความเชื่อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ใหญ่และครู 
   กลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 
2007 : p. 59-78) กล่าวว่า การศึกษาเรื่องความเจริญเติบโตของมนุษย์ไม่เพียงแต่จะท าให้เข้าใจเรื่อง
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แต่ยังมีคุณค่ากับผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับบุคคลในวัยผู้ใหญ่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาครูเพราะครูคือผู้ใหญ่ที่รับเอาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 
ดังนั้นครูจึงเปรียบเสมือนผู้เรียนที่จะต้องมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ผู้นิเทศจึงควรจะทราบ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ใหญ่เพ่ือใช้เป็นแนวทางอ้างอิงไปสู่แนวความคิดของครูเพ่ือจะ
ท าให้สามารถเข้าใจความสามารถของครูที่จะปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 
   การพัฒนาผู้ใหญ่เป็นพัฒนาการที่พัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดชีวิต ตามหลักการ
พัฒนาของทฤษฎีล าดับขั้น (Stage Theory) ที่ถือว่า ชีวิตเป็นส่วนที่ยุ่งยากซับซ้อนที่มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ใดสามารถจะยับยั้งการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้ เช่น ความสามารถ
ทางระบบประสาทและการมองเห็นของผู้ใหญ่จะเสื่อมอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้ง
กิจกรรมทางกายหรือปฏิกิริยา ได้รวดเร็วเหมือนเมื่อสมัยยังเด็กหรือวัยหนุ่มสาว ในทางตรงกันข้าม
การตัดสินใจ กระบวนการได้รับข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ สามารถพัฒนาขึ้นได้ตาม
ระดับอายุ ในเรื่องนี้ ถ้าผู้นิเทศรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีจะสามารถประยุกต์ใช้กับครูผู้สอน เพื่อปรับปรุง
การสอนได้อย่างเหมาะสม 
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   ในขณะเดียวกันกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน ได้ก าหนดขอบข่ายของการ
นิเทศภารกิจการนิเทศภายในโรงเรียน ไว้ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล การจัดครูเข้าสอน 
สิ่งอ านวยความสะดวก และการพัฒนาครูในการด าเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย 5 งานคือ การให้
ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers) การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
(Group Development) การ พัฒนาทางวิ ชาชีพ  ( Professional Development) การ พัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) 
รายละเอียดดังนี้ (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 301-420) 
  1.5.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง(Direct AssistancetoTeachers) 
    กลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 
2007 : p. 301) กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers) 
เป็นการให้ความช่วยเหลือครูเพ่ือช่วยให้ครูช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ความสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน ในการช่วยครูให้ปรับปรุงการสอนรวมทั้งการให้ความห่วงใย ช่วยเหลือ
ในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรงเพื่อให้ครูได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
    1.  การนิเทศแบบคลินิค (Clinical Supervision) 
     การนิเทศแบบคลินิคตามแนวคิดกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน 
หมายถึงการด าเนินการนิเทศที่ออกแบบไว้ส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนโดย
การปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน และสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้นิเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (Glickman, 
Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 301-306) ได้แก่ 
     ขั้นที ่1 ประชุมครูก่อนการสังเกต 
      ผู้นิเทศร่วมประชุมกับครูผู้สอนเพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆ ก่อนที่
จะสังเกตการสอนของครูเพ่ือให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเข้าใจกันอย่างชัดเจน เช่น เหตุผลและ
จุดมุ่งหมายของการสังเกต ความต้องการเน้นการสังเกตที่จุดใดเป็นพิเศษ วิธีการและรูปแบบของการ
สังเกตที่จะน าไปใช้เวลาที่จะใช้ส าหรับการสังเกต และก าหนดเวลาที่จะใช้ประชุมหลังการสังเกต 
     ขั้นที ่2 การสังเกตชั้นเรียน 
      ขั้นนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องกับหลักการและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จัดท าไว้ในขั้นแรก ผู้สังเกตจะ
ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น นับความถี่ของตัวแปรด้านต่างๆ (Categorical Frequencies) 
พิจารณาตัวชี้ทางกายภาพ (Physical Indicators) ตัวชี้ด้านการปฏิบัติ(Performance Indicators) 
การพรรณนาแบบเปิดกว้าง (Detached open-ended Narrative) การสังเกตโดยการมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) กา รสั ง เ กต โ ดย ใ ช้ แบบสอบถ าม เ ฉพาะ เ จ า ะจ ง  ( Focused 
Questionnaire Observation) เป็นต้น 
     ขั้นที ่3 การวิเคราะห์และตีความหมาย 
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      หลังจากการสังเกตการสอนและได้ข้อมูลของครูมาแล้ว ผู้นิเทศจะเริ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นโดยใช้การนับความถี่ตัวแปรบางตัวที่ได้ก าหนดไว้ แล้วจ าแนกตัวแปรหลักท่ีเกิดขึ้น 
รวมทั้งค้นหาตัวชี้วัดบางตัวที่เกิดขึ้นใหม่จากการปฏิบัติหรือบางตัวที่ไม่เกิดขึ้น เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เรียบร้อยแล้วจึงแปลความหมายข้อมูล 
     ขั้นที ่4 การประชุมครูภายหลังการสังเกต 
      การประชุมครูภายหลังการสังเกต เพ่ือให้ครูได้รับข้อมูลป้อนกลับและ
ได้ร่วมอภิปรายกับข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือน าผลไปใช้วางแผนปรับปรุงการสอนต่อไป ผู้นิเทศควรเลือกใช้
รูปแบบการนิเทศ (ทางตรง ทางอ้อม หรือการนิเทศแบบมีส่วนร่วม) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของครู 
     ขั้นที่5 วิพากษ์วิจารณ์ผลจากข้ันตอนทั้ง 4 
      การวิพากษ์วิจารณ์ผลที่ได้รับจากขั้นตอนทั้งสี่จะเป็นการใช้เวลาเพ่ือ
พิจารณาและทบทวนรูปแบบ รวมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การประชุมครั้งแรก (Preconference) ไป
จนถึงการประชุมครั้งหลังสุด (Post conference) ว่ามีสิ่งใดบกพร่องและต้องการแก้ไขในจุดใดบ้าง 
การวิพากษ์วิจารณ์อาจท าได้หลังสิ้นสุดการประชุมในขั้นสุดท้ายประมาณ 2-3 วันและควรเป็นการ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการส าหรับวิธีการนั้นควรเป็นการสรุปผลอย่างสั้นๆกะทัดรัด และได้ใจความ 
โดยมีผู้ให้ความหมายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิกไว้ดังนี้ 
     โกลด์แฮมเมอร์, แอนเดอร์สัน และคราจิวสกี้ (Glickman, 2004 : p. 324 
citing Goldhammer, Anderson & Krajewski, 1993) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการ
นิเทศแบบคลินิกดังนี ้
     1.  เป็นเทคโนโลยีส าหรับการปรับปรุงการเรียนการสอน 
     2.  เป็นการด าเนินงานที่มีการวางแผน และจัดให้มีข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
     3.  เป็นการนิเทศที่ยึดจุดประสงค์เป็นส าคัญ และสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาของครูและนักเรียน 
     4.  ยึดสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศ 
     5.  ต้องการความเชื่อมั่นและจริงใจต่อกัน ซึ่งจะแสดงออกในการเข้าใจซึ่ง
กันและกัน การให้การสนับสนุนและการอุทิศตนเองในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     6. เป็นการด าเนินอย่างเป็นระบบ แต่ในบางสถานการณ์ก็สามารถยืดหยุ่น
ได้ และมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
     7.  เป็นการสร้างหรือแสวงหาแนวทางในการประสานระหว่างการวาง
แผนการสอนในอุดมคติกับพฤติกรรมการสอนจริง 
     8.  ผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอนมากกว่าครู 
     9  ผู้นิเทศต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 
     โครงสร้างของการนิเทศแบบคลินิก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. การประชุมครูก่อนสังเกตการสอน (Preconference with Teacher)  
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     2. การสังเกตการสอน (Observation of Classroom) 
     3. การวิเคราะห์และแปลความหมายผลจากการสังเกต (Analyzing and 
Interpreting Observation and Determining Conference Approach) 
     4. การประชุมครูภายหลังการนิเทศ (Post conference with Teacher) 
     5.การวิพากษ์วิจารณ์ผลที่ ได้รับจากขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น (Critique of 
Previous Four Steps) 
    2.  กำรนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) 
     กลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-
Gordon, 2007 : p. 308-311) ได้เสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือครูโดยเพ่ือนนิเทศเพ่ือนจาก
แนวคิดของผลการศึกษาวิจัยที่พบว่าผลการเรียนรู้โดยวิธีการต่าง ๆ ของคนเราแตกต่างกัน แต่คนเรา
จะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการสอนคนอ่ืน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถน าไปจัดรูปแบบการนิเทศ
แบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนได้การนิเทศแบบเพ่ือน (Peer Coaching) เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอน 2 คน
หรือมากกว่าได้มาท างานร่วมกัน เพ่ือสะท้อนถึงการปฏิบัติงานในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย เช่น มีการสอน
ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน เป็นผู้ควบคุม เป็นเพ่ือนร่วมงานกัน เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบ
เป็นผู้ร่วมในการวางแผนบทเรียน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  ั เป็นทีมศึกษาเป็นคณะผู้พัฒนา
หลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการสอนที่ได้ถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืน 
    3.  กำรให้ควำมช่วยเหลืออ่ืน ๆ (Other Forms of Direct Assistance) 
     กลิคแมน; กอร์ดอน; และ รอสกอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-
Gordon, 2007 : p. 311-312) ได้เสนอรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรงอ่ืนๆ อีก 6 
รูปแบบดังนี้ 
     1.  การสาธิตการสอน (demonstration teaching) โดยผู้นิเทศหรือครูที่
เชี่ยวชาญสาธิตเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ 
     2.  การเข้าไปร่วมสอนด้วย (co-teaching) โดยผู้นิเทศหรือครูที่เชี่ยวชาญ
ช่วยซึ่งกันและกัน ในการวางแผนการสอน ด าเนินการสอน และประเมินผลการสอน 
     3.  การให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาสื่อ อุปกรณ์การสอนต่างๆ ให้  
(assisting with resource and materials) โดยผู้นิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะน าเกี่ยวกับเทคนิค
และการปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียนและผู้เรียน 
     4.  การให้ความช่วยเหลือในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(assisting with student assessment) 
     5.  การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา  ั (problem solving) ผู้นิเทศ
จะต้องเป็นผู้ที่ครูให้การเคารพนับถือ เป็นผู้ที่ให้เกียรติยกย่องครูมีความจริงใจที่จะร่วมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพให้กับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ
จากครูกับผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด 



33 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

     6.  การเฝ้าติดตาม (Mentoring) หัวใจของการเฝ้าติดตามคิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับผู้ถูกนิเทศ ในโรงเรียนการฝ้าติดตามเป็นการช่วยเหลือโดยตรงอาจ
ได้มาจากการที่มอบหมายให้ครูที่ให้ค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญ การสาธิตการสอน การสอนร่วมกันและ
อ่ืนๆ 
     การสื่อสารที่ดีของครู การสังเกตการณ์สอนที่มีคุณภาพ การให้ข้อมูล
ป้อนกลับหลังนิเทศการสอน และ การร่วมอภิปรายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ภายใต้การด าเนินการนิเทศแบบคลินิกและการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถท าให้ครูช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยศึกษานิเทศก์ต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่าย มีการประเมินการท างานของกลุ่มแบบ
กัลยาณมิตรจัดตารางเวลาการพบปะเพ่ือปรึกษาหารือได้เหมาะสมไม่สร้างภาระงานเพ่ิมให้ครู การ
ช่วยเหลือครูโดยตรงควรแยกจากการประเมินผลการสอนเพ่ือให้ครูเกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่นที่จะร่วม
กิจกรรมยอมรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในรูปแบบของการปฏิบัติงานร่วมกัน (Glickman, 
Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 314) 
     สรุปได้ว่าการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ
ของการด าเนินการคือ 1) การวางแผนร่วมกับครูในการให้ความช่วยเหลือ 2) เข้าไปมีส่วนร่วมกับครู
เพ่ือช่วยเหลือ 3) สรุปผลการช่วยเหลือและวางแผนที่จะประชุมตรวจสอบความช่วยเหลือร่วมกับครู 
4) การประชุมวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู 5) ประชุมสรุปและวิเคราะห์กระบวนการ
ช่วยเหลือครูทุกขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการ 
 
 1.5.2  กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม (Group Development) 
   กลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 
2007 : p. 321-323) ได้เสนอบทบาทของผู้นิเทศในการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหา
การเรียนการสอนว่าเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการนิเทศการศึกษา โดยผู้นิเทศจะต้องพิจารณา
บทบาทต่างๆ ของสมาชิกก่อนด าเนินการ คือการหาค าตอบว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็น
ถึงบทบาทและความพร้อมของสมาชิกแต่ละคนและสมาชิกแต่ละคนเหล่านี้ได้แสดงบทบาทของตน
มาแล้วมากน้อยเพียงใด มีบทบาทอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาแล้วและที่ยังขาดอยู่ โดยตระหนักว่าบทบาทที่
เน้นงานและเน้นตัวบุคคลคือหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่ทุกคนต้องปฏิบัติกลุ่มที่สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความกลมเกลียวสามัคคีในกลุ่มคือ กลุ่มที่มีผู้น าที่ดี สามารถท าให้กลุ่ม
ด าเนินการได้ดี ผู้น าควรมีบุคลิกลักษณะความเป็นมืออาชีพโดยธรรมชาติ ผู้น าควรรู้องค์ประกอบใน
การน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ เลือกวิธีการส าหรับการตัดสินใจของกลุ่มอย่างชัดเจน สามารถขจัด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ใช้ความแตกต่างของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนเลือกรูปแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมให้กับกลุ่มได้ (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 
2007 : p. 322) 
   การเรียนรู้ทักษะการท างานกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งของการนิเทศการศึกษา บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ผู้ น ากลุ่มต้อง
พิจารณาว่า พฤติกรรมใดบ้างที่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความพร้อมของสมาชิกแต่ละคน



34 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

สมาชิกแต่ละคนได้แสดงบทบาทที่เน้นงานและเน้นบุคคลมากน้อยเพียงใด บทบาทใดที่เกิดขึ้นแล้ว
และบทบาทใดที่ของสมาชิกทุกคนที่ต้องปฏิบัติกลุ่มที่สมาชิกประสบความส าเร็จนั้น ผู้น าต้องให้
สมาชิกภายในลุ่มเข้าใจหน้าที่หรือบทบาทของตนภายในกลุ่ม ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวให้สมาชิกทุกคนได้
ทราบว่าบทบาทใดบ้างยังไม่ถูกต้อง ควรจะต้องเพ่ิมเติมบทบาทใด ซึ่งผู้น ากลุ่มควรจะต้องมอบหมาย
ให้กับสมาชิกกับผู้น ากลุ่ม (Glickman, 2004 : p. 322-323) 
   บทบาทการหน่วงเหนี่ยว (Dysfunctional Roles) บทบาทและพฤติกรรมของบุคคล
ที่เรียกว่า Dysfunctional นี้จะเป็นบทบาทหรือพฤติกรรมที่หน่วงเหนี่ยวถ่วงความเจริญก้าวหน้าของ
กลุ่ม รวมทั้งจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของสมาชิกภายในกลุ่มลดลงหรือเกิดความอ่อนแอลงได้ 
ผู้น าควรจะต้องลดหรือจ ากัดบทบาทนี้เสียก่อนที่จะด าเนินการในขั้นต่อไปโดยพยายามท าความเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมของสมาชิกให้ชัดเจน หลังจากนั้นอาจจะจัดหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของ
กลุ่มให้เหมาะสมและให้ทุกคนในกลุ่มมีความพึงพอใจมากที่สุด ส าหรับวิธีที่จะใช้พฤติกรรม 
Dysfunctional นี้ควรมีการอภิปรายกันอย่างสั้นๆ รวมทั้งต้องเน้นรูปแบบของผู้น าที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และระดับวุฒิภาวะของสมาชิกในกลุ่มด้วย 
   การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาวะผู้น ากลุ่ม ผู้น ากลุ่มสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เลือกใช้รูปแบบภาวะผู้น าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือพฤติกรรมของสมาชิกได้ตามความ
เหมาะสม เรียกว่าภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situational Leadership) ได้น าไปใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก ซึ่ง เฮอร์เซย์ และ บลันชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1993 : p. 29) ได้แบ่ง
ลักษณะของผู้น าออกเป็น 4 รูปแบบตามพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่เน้นงาน (Task Behaviors) และเน้น
ตัวบุคคล (Person Behaviors) ดังนี้ 
   รูปแบบที่ 1 : ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Style-S1) ผู้น าประเภทนี้จะให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าตัวบุคคล (High Task, Low Relationship) ผู้น าประเภทนี้จะออกค าสั่ง
หรือบอกให้สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด และใครต้องเป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งจะเป็นผู้
ตัดสินใจให้กับกลุ่มนั้นๆ ด้วย รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบการนิเทศทางตรง (Directive Supervision)
ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นได้เด่นชัดนั่นก็คือ การสั่งการหรือบอก (Telling) 
   รูปแบบที่ 2 : ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Style-S2) ผู้น าประเภทนี้จะ
เน้นงานและตัวบุคคลสูงทั้งสองด้าน (High Task, High Relationship) จะยินยอมให้สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและยอมให้สมาชิกมีสิทธิเท่ากับผู้น าในการเสนอความคิดเห็นแนวคิด
หรือข้อมูลต่างๆ รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบการนิเทศแบบพ่ึงพา (Collaborative Supervision) 
ค าพูดที่ใช้กันมากของผู้น ารูปแบบนี้นั่นก็คือ การขาย (Selling) แนวความคิดผู้น าประเภทนี้จะ
พยายามเน้นกระบวนการและเนื้อหาไปพร้อมกัน ส าหรับการตัดสินใจทั้งหมดจะเน้นความมีสิทธิเท่า
เทียมกันของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 
   รูปแบบที่  3  :  ผู้ น าแบบกระตุ้น ให้อยู่ ร่ วมกันในสั งคม (Encouraging and 
Socializing Styte-S3) ผู้น าประเภทนี้จะเน้นด้านตัวบุคคลมากกว่างาน (High Relationship, Low 
Task) โดยจะสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกัน แสดงออกอย่างเปิดเผย และมีความรู้สึกที่ดี
ระหว่างมวลสมาชิก บทบาทของผู้น าที่ส าคัญก็คือท าหน้าที่กระตุ้น (Encouragement) และให้ภาพ
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สะท้อน (Reflection) แก่กุล่ม รูปแบบนี้คล้ายกับแบบการนิเทศทางอ้อม (Indirective Supervision) 
ซึ่งผู้น าจะช่วยเหลือสมาชิกทุกวิถีทาง เพ่ือให้แสดงออกทางแนวความคิดและความต้องการ ใน
ขณะเดียวกันผู้น าจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
   รูปแบบที่ 4 : ผู้น าแบบตามสบาย (Laissez – Faire Style-S4) ผู้น าประเภทนี้จะไม่
เน้นเรื่องงานและเรื่องตัวบุคคล (Low Relationship, Low Task) จะท าตัวอยู่ เหนือกฎเกณฑ์
ทั้งหลายของกลุ่มและไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ค าพูดที่ใช้กันมากส าหรับผู้น า
ประเภทนี้คือ การตั้งตัวแทน (Delegating) ขึ้นมาปฏิบัติงานและตัวแทนเหล่านี้จะไม่ใช้กระบวนการ
หรือเนื้อหาในการตัดสินใจ 
   เฮอร์เซย์; และ บลันชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1993 : p. 34) เชื่อว่าผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพจะมีผลมาจากรูปแบบภาวะผู้น า (Leadership Style) กับระดับวุฒิภาวะของกลุ่ม (The 
Maturity Level of the Group) ซึ่งระดับวุฒิภาวะนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างสูงกับงานที่ผู้น าปฏิบัติ
อยู่ผู้น าคนใดคนหนึ่งอาจมีวุฒิภาวะสูงกับงานหนึ่ง แต่อาจมีวุฒิภาวะต่ ากับงานอย่างอ่ืนได้ วุฒิภาวะ 
(Maturity) สามารถประเมินผลได้จากองค์ประกอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Motivation) 
ความรับผิดชอบ (Responsibility) และการศึกษาหรือประสบการณ์ (Education or Experience) 
การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflicts) หมายถึง ความเห็นที่ไม่ตรงกันของสมาชิกตั้งแต่คนขึ้นไปใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ความขัดแย้งไม่จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่พฤติกรรมหน่วงเหนี่ยวหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมเท่านั้น ผลงานวิจัยของ จอห์นสันและบัทตัน (Johnson & Button, 1998 : p. 54) ได้
ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มที่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานมักจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นสูงมาก กลุ่มหนึ่ง
อาจจะมีการตัดสินใจอย่างฉลาดเกิดขึ้นเมื่อได้รับข้อมูล หรือแนวคิดมากกมาย ซึ่งข้อมูลและแนวคิด
เหล่านี้จะน ามาใช้ตลอดเวลาที่มีความขัดแย้ง ดังนั้นผู้น ากลุ่มควรที่จะกระตุ้นให้มีการแก้ไขความ
ขัดแย้งทุกครั้ง ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไป เราอาจใช้ความขัดแย้งนี้เป็นแนวทางให้สมาชิก
ภายในกลุ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราก าลังอภิปรายกันอยู่ก็ได้ ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมี
ความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้น ากลุ่มควรควบคุมความขัดแย้งให้มีจุดเน้นอยู่ที่
แนวคิดท่ีไม่เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพของสมาชิกในกลุ่มโดยมีขั้นตอนการควบคุม ดังนี้ 
   1. ให้สมาชิกบอกจุดที่เกิดความขดัแย้งนั้น 
   2. ให้สมาชิกแต่ละคนกล่าวถึงมุมมองของแต่ละบุคคลต่อจุดที่เกิดความขัดแย้งนั้น 
   3. ให้สมาชิกแต่ละบุคคลอธิบายประเด็นความขัดแย้งต่อถ้าหากว่าความขัดแย้งนั้น
ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
   4. ให้สมาชิกแต่ละคนพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นประเด็นความขัดแย้ง
แล้วถามค าถามว่าท าไมสมาชิกเหล่านั้นจึงยึดติดอยู่กับประเด็นนั้นเท่านั้น 
   5. สอบถามสมาชิกคนอ่ืนๆ ว่ามีทางออกที่ดีนอกเหนือไปจากทางเลือกที่มีความ
ขัดแย้งอยู่หรือไม่ ทางออกที่สามอาจจะเป็นผลมาจากการสังเคราะห์ (Synthesizes) และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน (Compromises) ระหว่างทั้งสองฝ่าย ถ้าทั้งสองฝ่ายังไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ผู้น าควรให้สมาชิกทั้งหมดย้อนกลับไปพิจารณาประเด็นที่ผ่านมาให้ชัดเจนใหม่อีกครั้งหนึ่งความ
ขัดแย้งทางด้านความคิดระหว่างสมาชิก เราไม่ควรจะนิ่งเฉยและให้ผ่านไปโดยไม่ท าอะไรเลย เราควร
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ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มสามารถตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป้าหมายให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
   การเตรียมการประชุม การปฏิบัติงานของกลุ่มจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถ้าผู้น ากลุ่ม
มีการเตรียมการที่ดีมาก่อน การเตรียมการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการก าหนดวาระการประชุม
หัวข้อที่จะใช้ในการอภิปราย ตลอดจนกระบวนการที่จะใช้กับกลุ่มใหญ่วาระการประชุม การประชุม
กลุ่มต้องมีวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจนว่า ท าไมเราจึงต้องประชุม เราต้องการให้บรรลุผลในสิ่งใด 
และอะไรคือสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นวาระการประชุมควรจะต้องประกอบไปด้วย หัวข้อที่ จะใช้ประชุม
อย่างสั้นๆ (อาจจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ อีกก็ได้) ส าหรับการประชุมที่เคร่งครัดจะมีเวลาก ากับไว้
ในแต่ละหัวข้อที่จะใช้ประชุม การก ากับเวลาไว้จะช่วยให้การประชุมเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ตรงเวลา 
นอกจากนั้นจะเป็นการแสดงให้เห็นความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาของประธานในที่ประชุมได้
เป็นอย่างด ี
   การอภิปรายน า การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายถึงประเด็นปัญหาต่างๆ จะมี
ค าถามที่จะช่วยค้นหาความในใจของสมาชิกในที่ระชุมได้เป็นอย่างดี ค าถามเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ในขณะประชุม โดยในระยะแรกประธานจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ชี้แจงหัวข้อที่จะใช้
อภิปราย ระหว่างการประชุมประธานจะใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้สมาชิกทุกคนช่วยกันค้นหาแนวคิด 
และข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ส าหรับในขั้นสรุปผลการประชุมผู้น าจะกล่าวสรุปผลว่ามีหัวข้อใดบ้างที่
บรรลุผลแล้ว และหัวข้อใดยังคงต้องพิจารณาอีกต่อไป 
   กระบวนการที่จะใช้กับกลุ่ม การด าเนินการในกลุ่มย่อยซึ่งมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน 
สมาชิกทุกคนมีโอกาสที่จะร่วมปฏิบัติและร่วมกระบวนการตัดสินใจได้อย่างใกล้ชิด ถ้าสมาชิกในกลุ่มมี
จ านวนมากขึ้นกว่าเดิมจะมีความยุ่งยากมากที่จะให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง 
วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ผู้น ากลุ่มจะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมากับครูทุกคนให้เข้าใจถึงสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น ถ้าผู้น ากลุ่มมีเจตนาอย่างแท้จริงที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผู้น ากลุ่มควรจะมีแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจนมาก่อนและจะต้องอธิบายวิธีการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจน
จบให้ครูเข้าใจอย่างทั่วถึง เช่น การใช้เสียงส่วนใหญ่ที่ได้จากการลงคะแนนการท างานกลุ่มหรือท างาน
เป็นทีม เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา การที่จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็น
ส าคัญ การที่จะสร้างหรือพัฒนากลุ่ม โดยการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะให้กับสมาชิก จะต้องตั้ง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่ม ทั้งในลักษณะของบุคคลและของกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มต้องมีอิสระ
ในการแดสงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ ปัญหาของกลุ่ม ประกอบด้วย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : หน้า 101) 
   1. การจัดการให้ครูในโรงเรียนมีเป้าหมายและมองเห็นปัญหาร่วมกัน เพ่ือการมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
   2.  การจัดการเพ่ือให้มีการวางแผนในการด าเนินงานแก้ปัญหาร่วมกัน เนื่องจาก
การมีส่วนร่วมในการวางแผนจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ในการใช้
วิธีการระดมสมองโดยการใช้ค าถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางต่างๆ ในการจัดการ
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เรียนการสอนเพ่ือประกอบการพิจารณา และเป็นการกระตุ้นให้ครูเกิดความคิดในการที่จะปฏิบัติงาน
ต่อไป 
   3.  การบริหารจัดการเพ่ือให้ทีมท างานอย่างมีความสุข การท างานเป็นทีมจะ
ประสบความส าเร็จได้เมื่อทุกฝ่ายมีความเต็มใจ และพอใจที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน ควรมีการแบ่งงานให้
ชัดเจน เหมาะสมกับวัย ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน ในขณะเดียวกันก็ให้มี
การประสานสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ในการท างานควรให้เกียรติซึ่งกัน
และกันในการร่วมคิดร่วมท า โดยเฉพาะผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอน ไม่ควรใช้ความ
คิดเห็นของตนเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสกัดกั้นความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะท าให้ผู้ที่
ท างานเป็นทีมหมดขวัญและก าลังใจ 
   ในการพัฒนาทีมงาน ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์การ ได้แสดง
ความสามารถของตนเองย่างเต็มที่และอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่องค์การต้องการโดย
สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในองค์การได้คิดใหม่ ได้ท างานร่วมกันและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมี
กระบวนการที่ส าคัญคือ ครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนรู้ภาระงาน
ต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม พัฒนาศักยภาพตนเอง
ให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของโรงเรียนและเป้าหมายชีวิตของตน ครูทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีวิธีการคิดอย่างไตร่ตรอง (Critical Thinking) การพัฒนาวิธีคิดท าให้ครูสามารถสร้าง
วิสัยทัศน์ของการท างานได้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อการท างาน ครูในโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ซึ่งกันและกัน ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน รวมทั้งร่วมกันหาหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ส าคัญคือครูทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนให้ถ่ายโยงและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิด ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนครูด้ วยกัน ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนา
ความคิด ความกลมเกลียว ความฉลาดเกิดเป็นศักยภาพของกลุ่มครู ประสิทธิผลที่เกิดคือ ท าให้
สมาชิกทุกคนมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีการถ่ายทอดที่เป็นระบบวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดนี้จะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการท างานตามระบบย่อยขององค์การ (Shape the Behavior of Systems) 
ลักษณะการคิดอย่างเป็นระบบของสมาชิกช่วยให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมีประสิทธิผล 
สามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งการสร้าง
วินัยในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์การ (Develop the Discipline of Dialogue 
in the Organization)  
   การสนทนาแลกเปลี่ยน (Dialogue) ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ถ่ายโยง
ประสบการณ์ซึ่งกัน ท าให้ทีมงานมีเอกภาพทางความคิดและการปฏิบัติรวมทั้งการสร้างวินัยในการ
เรียนรู้ของทีมงาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างกิจกรรม ในการเรียนรู้ให้แก่ครูเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
สร้างศักยภาพในการสืบค้นหาความรู้ของทีมงาน สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
สร้างสรรค์งานให้เป็นเอกภาพของทีม (Senge et al, 1994 : p. 6 -7) 



38 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

   การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มได้ กล่าวถึงความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการช่วย
พัฒนากลุ่มสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยเน้นบทบาทของศึกษานิเทศก์ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมกลุ่มการ
จัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในกลุ่ม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเตรียมการ
ประชุม ประเด็นที่จะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของกลุ่มก็คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถท างาน
ร่วมกันได้ด้วยดี ภายใต้การควบคุมบริหารจัดการของผู้น ากลุ่มที่มีคุณภาพ และสุดท้ายกลุ่มก็จะ
สามารถพัฒนายกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
หมายถึง การปฏิบัติงานที่ เน้นการสร้างหรือพัฒนากลุ่ม โดยการให้ความรู้ค วามเข้าใจและ
ประสบการณ์ให้กับสมาชิก วิธีการท างานโดยยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม บทบาทของสมาชิก ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรงโดยการสร้ างขวัญ
ก าลังใจให้กับคร ู
 1.5.3  กำรพัฒนำทำงวิชำชีพ (Professional Development) 
   กลิคแมน, กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 
2007 : p. 351-368) ได้เสนอแนวความคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูในการพัฒนาทางวิชาชีพ 
(Professional Development) เพ่ือปรับปรุงการสอนของครูให้ส่งผลไปสู่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูในการพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional 
Development) จะเกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และระดับความคิดเชิงนามธรรมของครู
เพราะครูมีความแตกต่างกันมากในเรื่องการเอาใจใส่ต่อกิจกรรม การได้รับข้อมูล การพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อประสบการณ์ของครูจึงช่วยให้เลือกกิจกรรมได้เหมาะสมกับครูมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ควร
พิจารณาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาทางวิชาชีพ มีดังนี้ 
   1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
   2. มีการวางแผนระยะยาวไว้หรือไม่เก่ียวกับการประชุมเพ่ือแก้ไขปญัหา 
   3. หลอมรวมเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
   4. การฝึกแนวคิดเชิงรูปธรรม 
   5. การปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มย่อย 
   6. การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยกลุ่มเพ่ือน 
   7. การฝึกทักษะให้มีลักษณะที่คงทนและเป็นทักษะเฉพาะ 
   8. ฝึกทักษะที่ใช้ในการพัฒนา เช่น การสาธิต การทดลอง และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับระหว่างการฝึกปฏิบัติ 
   9. การทดลอง กระตุ้น ให้แรงเสริม 
   10. การมีส่วนร่วมของผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ 
   11. เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
  หลักการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บริการในการพัฒนาครูในการพัฒนาทางวิชาชีพ (Glickman, 
Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 351-368) มีดังนี้ 
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  1. ครูที่มีความคิดเชิงนามธรรมระดับต่ า (Low Abstract) และมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่
เกี่ยวข้อง (กับงานครู) ในระดับเบื้องต้น จะไม่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
สอน ควรเน้นการให้ข้อมูล การสาธิต และการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ และขั้นตอนสุดท้ายของการ
ประชุมปฏิบัติการควรเน้นให้มีความเข้าใจต่อประเด็นส าคัญท่ีจะได้รับ 
  2. ครูที่มีความคิดเชิงนามธรรมระดับปานกลาง (Moderate Abstract) และมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง (กับงานครู) อยู่ในระดับบูรณาการได้ควรจัดกิจกรรมด้านการปฏิบัติใน
ห้องเรียน การสังเกต การให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศและเพ่ือนร่วมงานโดยเริ่ม
ด้วยการอธิบาย และสาธิต เพื่อประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ในการปรับปรุงการสอน 
  3. ครูที่มีความคิดเชิงนามธรรมระดับสูง (High Abstract) และมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่
เกี่ยวข้อง (กับงานครู) อยู่ในระดับคิดสร้างสรรค์ได้ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการทดลอง การปรับปรุงการ
ระดมสมองและการแก้ปัญหากลุ่มเพ่ือปรับปรุงทักษะที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ส าหรับ
การพัฒนาทางวิชาชีพเป็นเป้าหมายส าหรับครูและผู้น าเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูครูและเพ่ือการปรับปรุงด้าน
การเรียนการสอน ต้องมีการด าเนินงานใน 2 ระดับ  
   ระดับแรก ครูรายบุคคลควรมีโอกาสได้เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการค้นหา
ความเป็นตัวตนของพวกเขาทั้งหลาย และเพ่ือเป้าหมายการประกอบอาชีพผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
   ระดับสอง ครูเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและขององค์กรต าบล ควรมีการก าหนด
ร่วมกันในการเรียนรู้และทักษะด าเนินการ ความรู้และโปรแกรมนั้นองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันได้  
   การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต้องมุ่งเน้นด้านความต้องการและด้านความวิตก
กังวลของครู ความส าเร็จของงานวิจัยโปรแกรมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพได้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม การวางแผนในระยะยาว ปัญหาอุปสรรคของสมัยการประชุม การ
สูญเสียเวลา การทดลองและภาวะเสี่ยง การสนับสนุนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ 
การมองเห็นผลสะท้อนกลับ การสาธิตและการทดลองการฝึกสอน และผู้น ามีส่วนร่วมในกิจกรรม การ
พิจารณาส าหรับเฉพาะบุคคล และกลุ่มที่มีลักษณะพิเศษ สามารถช่วยให้การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพของผู้มีส่วนร่วมได้ตรงตามประเด็นมากยิ่งขึ้นครูได้ผ่านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 3 
ระยะ : ด้านการปฐมนิเทศ, ด้านการบูรณาการและด้านความประณีต การพิจารณานอตและสลัก 
(Nuts-and-Bolts) เมื่อผู้พูดรายงานควรมีการตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวก และมีการจัดเตรียม
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และมีการประเมินผล 
   การพิจารณานอตและสลักสามารถเพ่ิมความสะดวกสบาย และความเอาใจใส่ให้กับ
ครู มันเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ว่าการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็น
เวลาแห่งการสูญเสียไปไปโดยเปล่าประโยชน์ของครู เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ว่าการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพเป็นการใช้จ่ายเวลาดีๆ ไป จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทางวิชาชีพภาพของครูเป็นดั่งตัวแทน
มากกว่าที่จะเป็นแรงผลักดันส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง (Glickman, Gordon & Ross-
Gordon, 2007 : p. 368) 
   การพัฒนาทางวิชาชีพนั้นได้มีผู้ที่กล่าวไว้และผู้วิจัยขอเสนอพอสังเขปดังนี้ 
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   การพัฒนาทางวิชาชีพเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับครูผู้สอนหรือผู้
ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการเสนอ โดยการวางแผนการด าเนินการก่อนที่จะจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจุดมุ่งหมาย
ปลายทางที่ส าคัญที่สุดคือ เป็นการส่งเสริมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งจะส่งผล
ไปสู่นักเรียน การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ครูแต่ละคน มีวิธการ เทคนิคหลากหลายที่
สามารถน ามาใช้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของประเด็นต่างๆ ที่จะให้บริการแก่ครู ได้แก่ การ
สังเกตและการฟัง (Eyes and Ears) การใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้อย่างเป็นทางการ (Official Record) 
การใช้ดุลยพินิจจากบุคคลที่เป็นกลาง (Third-Party Review) การใช้แบบส ารวจปลายเปิด  (Open-
Ended Surveys) การใช้แบบตรวจสอบและจัดล าดับรายการที่ให้ไว้ (Check and Rankin Lists) 
และการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการใช้วิธีการเทคนิคดังกล่าวเมื่อได้มีการ
ตรวจสอบและจัดล าดับส าคัญแล้ว ควรมีการค้นหาปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และชัดเจนก่อนปฏิบัติการ จะท าให้สามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ฮอล 
และคณะ (สุทธนู  ศรีไสย์, 2537 : หน้า 86 อ้างอิงจาก Hall et al., 1976 : p. 54) ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดท าแผนการให้บริการเสริมวิชาการโดยเน้นไปยังแต่ละบุคคลไปจนถึงผู้มีส่วนร่วม
ทั้งหมดและพบว่า ส่วนใหญ่ครูผู้สอนมีระดับความสนใจและความต้องการแตกต่างกัน แนวทางที่ดี
ที่สุดส าหรับการค้นหาค าตอบดังกล่าว ควรใช้ค าถามปลายเปิดอย่างง่ายๆ กับครูที่มีส่วนร่วมทุกคน 
จากค าตอบที่ได้รับจากครูผู้สอนทั้งหมดน ามาจัดกลุ่มตัวแปรที่คล้ายๆ กันไว้ในข้อเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
คนอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไป ในการด าเนินการถ้าหัวข้อเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถ
จัดบริการให้กับครูเป็นกลุ่มใหญ่ได้ ถ้าเรื่องนั้นต้องการบริการให้กับครูแต่ละคน ก็สามารถจัดบริการ
ให้ได้โดยใช้วิธีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มย่อย 
   ในการพัฒนาทางวิชาชีพนั้น ครูต้องมีคุณสมบัติทางวิชาชีพคุณสมบัติส่วนตัวและมี
ความรู้ ความเข้าใจในงานครู ประกอบด้วย ความรู้ในสาขาวิชาที่สอน ความเข้าใจในตัวนักเรียน
ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการ วิธีสอน รูปแบบการสอนต่างๆ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูมีบุคลิกภาพ
ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมี
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 ก : หน้า 84) 
   ดังนั้นการพัฒนาทางวิชาชีพนั้น ครูต้องมีคุณสมบัติคือ เข้าใจนักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจงานครู มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถใน
การสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม จัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี จัดการ
เรียนรู้แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพครู (Sergiovanni, 1998 : p. 23-24) ให้ประสบ
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ความส าเร็จนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ส ารวจความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาความสามารถในการสอนให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรม
สัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
   จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการพัฒนาทางวิชาชีพมีความหมายต่อครูในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจะต้องสอดคล้องตาม
ความต้องการและระดับความสามารถของครู จะต้องมีการวางแผนระยะยาวเป็นการปฏิบัติงานกลุ่ม
ย่อย มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการท ากิจกรรมต่างๆ หากพิจารณา
ลักษณะของบุคคลและกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดเตรียมการพัฒนาทางวิชาชีพครูในด้านต่างๆ 
ให้พร้อมช่วยเสริมให้การพัฒนาทางวิชาชีพ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 1.5.4 กำรพัฒนำหลักสูตร(Curriculum Development) 
   หลักสูตรตามทัศนะของกลิคแมน, กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน หมายถึง เนื้อหาของ
การสอน คู่มือการสอน หนังสือและอุปกรณ์การสอน ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดต้องมีลักษณะ 
(Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 11) ดังนี้ 
   1. เป็นชุด คือ ล าดับของประสบการณ์การเรียน (Sequence) 
   2. มีความต่อเนื่อง คือความยาวนานของช่วงเวลาของประสบการณ์ (Continuity) 
   3. มีขอบเขต คือ กรอบของประสบการณ์การเรียน (Scope) 
   4. มีความสมดุล คือระดับของความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างหัวเรื่อง 
(Balance) อย่างเหมาะสม รูปแบบของหลักสูตรมี 3 รูปแบบ (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 
2007 : p. 388-389) ดังนี้ 
   1. รูปแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) เป็นหลักสูตรที่
จัดแบ่งเนื้อหาสาระของการเรียนออกเป็นหน่วยย่อยตามข้อเท็จจริง หรือทักษะที่ ส าคัญของขอบเขต
เนื้อหาแต่ละวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องมีส่วนสัมพันธ์และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
   2. รูปแบบการ เชื่ อม โยงความคิดรวบยอด ( Webbing and Conceptual 
Mapping) เป็นหลักสูตรที่ก าหนดเนื้อหาหลักและกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาหลักให้
ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นการบูรณาการความรู้ทักษะต่างๆ ของผู้เรียนในการเรียนรู้เนื้อหาหลักที่ก าหนดขึ้น
ผู้จัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรแบบนี้จะพิจารณาองค์ประกอบในหลายๆ ด้านของการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรม การอ่าน การเขียน การฟังและการสร้างสรรค์แล้วบูรณาการความรู้หลายด้านนั้นเข้าไว้เป็น
ประเด็นเดียวกัน รูปแบบของหลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมสหสาขาวิชา ได้แก่  สังคม
วิทยา เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 
   3. รูปแบบการเน้นผลที่จะได้รับ (Results – Only Format) เป็นหลักสูตรที่
ก าหนดเป้าหมายของการเรียนและอาจจะก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยเปิดกว้างให้สามารถใช้สื่อ กิจกรรม วิธีการได้เอง
เพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมาย 
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   การพัฒนาหลักสูตรตามทัศนะของกลิคแมน, กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน จะต้อง
สอดคล้องกับการพัฒนาครูการพัฒนาจะเป็นเพียงการเลียนแบบ (Imitative) ครูผู้สอน จะเป็นเพียงผู้
ปฏิบัติเท่านั้น ส่วนผู้พัฒนาที่เป็นครูผู้สอนในระดับกลาง หลักสูตรแบบเชื่อมโยงแนวความคิดรวบยอด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะต่างๆ การพัฒนาลักษณะนี้เรียกว่าการพัฒนา
แบบประสานงาน (Meditative) ครูผู้สอนจะแก้ไข ปรับปรุงวิชาที่สอน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ทันทีทันใด ส าหรับกลุ่มพัฒนาที่ถือว่าครูเป็นผู้เชี่ยวชาญและยึดเอา รูปแบบหลักสูตรประเภทเน้น
ผลงาน (Results – only) กลุ่มนี้จะพิจารณาว่านักเรียนคนไหนเหมาะสมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกับ
ครูคนใด การเรียนการสอนของนักเรียนและครูโดยใช้หลักสูตรประเภทนี้จะเรียกว่าการพัฒนาแบบ
สร้างสรรค์ (Creative) นอกจากนี้ครูจะใช้หลักสูตรให้ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาหลักสูตรมี  3 ระดับ 
(Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 390-391) ดังนี ้
   ระดับที่ 1 การเลียนแบบ–บ ารุงรักษาร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บริหารหรือหน่วยเหนือ มักใช้ต ารา หนังสือคู่มือและกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ า 
   ระดับที่ 2 ประสานงาน ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมหรือเนื้อหาหลักสูตรที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ต่างๆ จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตรอยู่
เสมอและค านึงถึงแหล่งที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย เช่น กลุ่มเพ่ือน นักเรียน
ผู้ปกครองทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน 
   ระดับที่ 3 สร้างสรรค์ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาปัญหา ตั้งสมมติฐานและหา
วิธีการแก้ปัญหา และมักทดลองเพ่ือหาค าตอบในชั้นเรียนอยู่เสมอ ครูกลุ่มนี้มักจะมีมนุษย์สัมพันธ์และ
สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานหรือผู้อื่นได้ดีจะใช้ผลงานวิจัยประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงหลักสูตรใน
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน มีอิสระในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ตรงเป้าหมายและความ
ต้องการของชุมชน มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
   การพัฒนาหลักสูตรได้มีผู้ที่กล่าวไว้สามารถน าเสนอพอสังเขปดังนี้ 
   “หลักสูตร” มาจากภาษาอังกฤษว่า “curriculum” ซึ่งเป็นค าที่มาจากภาษาลาติน 
ค าว่า “currere” ซึ่งหมายถึง “racecourse” หรือ ลู่วิ่ง เมื่อน ามาใช้ในทางการศึกษาได้มีผู้ให้ค า
นิยามในลักษณะแตกต่างกัน (นพเก้า  ณ พัทลุง, 2550 : หน้า 3) ดังนี้ 
   กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2546 : หน้า 35) กล่าวว่า หลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว 
(blue print) ของการจัดโปรแกรมการศึกษาเพราะหลักสูตรบอกให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียน
การสอนสาระที่เด็กเรียน วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
   อดิศักดิ์  สิงห์สีโว (2549 : หน้า 157) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้
ว่าหมายถึง แนวทางที่สถานศึกษาใช้ในการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้าง ความรู้
ได้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได ้
   อรนันท์  นิ่มนุช (2550 : หน้า 89) ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ว่า 
หมายถึงเนื้อหากิจกรรมและประสบการณที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
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ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจของเด็ก สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   หลักสูตรมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวังเป็น
เครื่องมือที่จะท าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้โดยมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ความเจริญงอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝังพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานความคิดที่
เป็นการสนับสนุน และสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองเพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ท าให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ที่แท้จริงของตนเอง 
และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ แผนงานข้อก าหนดที่ชี้แนะให้ผู้บริหาร
การศึกษา ครู อาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปด าเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (ฆนัท  ธาตุ
ทอง, 2550 : หน้า 5) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้น าที่มีความจ าเป็นและส าคัญต่อหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง ซึ่งจะท าได้ดีจ าเป็น ต้องมีความรู้ความเข้ใจในหลักการแนวคิด และ
วิธีการด าเนินการ ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นับว่าเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญหลักต่อการจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : หน้า 255) กระบวนการในการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 
รวม 7 ภารกิจ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : หน้า 317- 319) 
   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
    ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
    1. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน เพ่ือให้เห็นความส าคัญ ความจ าเป็นที่ต้อง
ร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
    2. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
    3. ด า เนิ นการแต่ งตั้ ง คณะกรรมการสถานศึ กษา ซึ่ งประกอบด้ วย
คณะกรรมการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
    4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
    5. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยก าหนดเป็น
แผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
    6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน/องค์กรในชุมชนทุกฝ่ายได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย และขอความร่วมมือในการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
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   ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
    ภารกิจที่ 2 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
    2.  ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    3. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    4.  ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น และสัดส่วนเวลาเรียน 
    5.  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
    6.  จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
    7.  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
    8.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
    9.  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    10.  ก าหนดสื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
    11.  ก าหนดการวัดผลและประเมินผล 
    12.  บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
    ภารกิจที่ 3 การวางแผนการด าเนินการใช้หลักสูตร 
    1.  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
    2.  จัดหา เลือก ใช้ ท าและพัฒนาสื่อ 
    3.  จัดกระบวนการเรียนรู้ 
    4.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ภารกิจที่ 4 การด าเนินการบริหารหลักสูตร 
   ขั้นตอนที่ 3 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
    ภารกิจที่ 5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
    1.  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการภายในสถานศึกษา 
    2.  การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการภายนอกสถานศึกษา 
    ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสรุปผลการด าเนินงานและเขียนรายงาน 
    ภารกิจที่ 7 การปรับปรุง พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตร 
    1.  สถานศึกษาน าผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
    2.  สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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   ในการใช้หลักสูตรให้ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและการปรับปรุงองค์ประกอบบางอย่างในชั้นเรียนได้อย่างมีอิสระ ผู้นิเทศสามารถ
พิจารณาได้จาก 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 1) รูปแบบ (Format) ของหลักสูตร-วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Behavioral Objective) การเชื่อมโยงความคิดรวบยอด (Webbing) และการเน้นผลที่
เกิดขึ้นเท่านั้น (Results-only) 2) แหล่งการพัฒนาที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับบุคคลอ่ืนๆ ในระดับเขต
การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัดและรัฐบาล รวมทั้งส านักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือ แบบเรียนออกมา 3) 
ระดับการมีส่วนร่วมของครูกับหลักสูตรในแต่ละประเภท 
   กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนการด าเนินการใช้หลักสูตร ด าเนินการบริหาร
หลักสูตรการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษา ปรับปรุง พัฒนากระบวนการศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตร โดยการติดตาม
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของนักเรียนจะท าให้ทราบถึงปัญหาข้อบกพร่องของหลักสูตร
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการน ามาพิจารณาถึงการพัฒนาหลักสูตรและในขณะเดียวกันครูผู้สอนจะใช้
หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการ
ปรับปรุงองค์ประกอบบางอย่างในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ  
   ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร ผู้นิเทศจะต้องพิจารณาองค์ประกอบส าคัญต่อการ
พัฒนาหลักสูตรในปัจจุบัน ได้แก่รูปแบบของหลักสูตรแหล่งการพัฒนาที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับบุคคล
อ่ืนๆ ระดับการมีส่วนร่วมของครู  
 1.5.5 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรในชั้นเรียน (Action Research) 
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) เป็นรูปแบบการวิจัยชนิด
หนึ่งที่เน้นกระบวนการให้ได้ข้อมูลเพ่ือน าผลวิจัยไปปรับปรุงการสอนของครูให้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายประเภท เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงการ
พัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ 
(Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 405-420) ดังนี ้
   1. ค้นหาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องการ วิธีการ
รวบรวมข้อมูล และแหล่งหรือทรัพยากรที่จ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4. ประเมินผล วิเคราะห์แปลผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายและจุดประสงค์ 
   5. สรุป อภิปรายผล 
   ค าแนะน าส าหรับการช่วยเหลือการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนการท างานของเรา
กับโรงเรียนโดยการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนน าไปสู่การแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ของการวิจัยของครู อันดับแรก มันเป็นสิ่งส าคัญที่ครูต้องได้รับการเตรียมพร้อมขั้นพ้ืนฐานในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขณะนี้เราจะไม่พูดถึงการท าให้ครูกลายผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบการ
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วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตรงกันข้าม ครูควรจะได้รับการแนะน าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายๆแบบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งครูยังจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทบทวนและการ
เขียนสรุปข้อมูลด้วย  
   ประการที่สอง ต้องมั่นใจว่าไม่มีครูหรือนักเรียนอยู่ในความเสี่ยงด้านวิชาการ ด้าน
สังคมหรือความเสี่ยงด้านอารมณ์ สภาการจัดการโรงเรียนควรจะก าหนดข้อแนะน าด้านจริยธรรม
ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการในการทบทวนข้อเสนอของการวิจัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เป็นไปตามข้อแนะนะ ประการที่สาม ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการต้องมีแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับครู-นักวิจัยคือเวลาในการวางแผนการวิจัยปฏิบัติการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และ
การปฏิบัติตามแผนงาน  
   สุดท้ายครูต้องได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัติในกลุ่มโรงเรียน หรือ
แม้แต่แลกเปลี่ยนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกับครูจากโรงเรียนอ่ืน การแลกเปลี่ยนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติในชั้นเรียน ให้การรับรู้แก่ครู-นักวิจัย เป็นเหมือนรากฐานส าหรับการสนทนาสะท้อนกลับใน
กลุ่มครู และท าให้ครูได้แนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาการสอนของพวกเขาในชั้นเรียนและในโรงเรียน 
(Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 420) 
   นอกจากนี้แล้วได้มีผู้กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้หลายท่าน สามารถ
น าเสนอพอสังเขปดังนี้ 
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) ช่วยให้ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐาน สามารถใช้กระบวนการวิจัยน าการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (5) และมาตรา 30 ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และสามารถวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
   วิจัยเชิงปฏิบัติการ : สู่การพัฒนาองค์การ การวิจัยเชิงปฏิบัติการนับได้ ว่าเป็น
แนวทางที่ส าคัญที่จะน าความต้องการของครูแต่ละคนไปสู่เป้าหมายขององค์การได้ โดยมีจุดเน้นอยู่ที่
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  
(Direct Assistance) การพัฒนาทักษะการท างานของกลุ่ม (Group Development) การพัฒนาทาง
วิชาชีพ (Professional Development) และการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
เป็นการบูรณาการงานนิเทศกับงานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทิศทางส าหรับการ
ปรับปรุง การวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือครูโดยตรงในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การให้บริการเสริมความรู้แก่ครู การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพผู้ น า
นิเทศจะต้องพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับครูต้องค านึงถึงคุณลักษณะต่างๆ 
ของครูในการร่วมมือกันปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ 
ดังนั้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ครูผู้สอนบรรลุเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา (สุทธนู  ศรีไสย์, 2537 : หน้า 349) 
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   ไพจิตร  สดวกการ (2545 : หน้า 4) ได้กล่าวว่า การวิจัยเป็นกระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
สืบค้นให้ได้สาเหตุของปัญหา แล้วหาวิธีแก้ไขหรือพัฒนาที่เชื่อถือได้ เช่น การสังเกต จดบันทึก และ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   สมบัติ บุญประคม (2545 :  หน้า  35)  ได้กล่ าวว่ า  การวิจัยเชิ งปฏิบัติการใช้
กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและวิเคราะห์
วิจารณ์ผลการปฏิบัติโดยใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือท าจริง การสังเกต และการ
สะท้อนผลการปฏิบัติการด าเนินการต้องต่อเนื่อง เพ่ือจะน าไปสู่การปรับปรุงแผนเข้าสู่วงจรใหม่ 
จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ปัญหาได้จริงหรือสภาพการณ์ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิด
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างมีระบบเชื่อถือได้ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามปกติของครู และเขียนรายงานสั้นๆมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547 ข : หน้า 4) ประโยชน์ของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเล็กๆ ใช้ระยะเวลาสั้นๆ  ไม่เพ่ิมภาระให้แก่ครูมาก สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545) ซึ่งประโยชน์ของการวิจัย มีดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547 ข : 
หน้า 5 – 23) 
   1.  นักเรียนและการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ 
   2.  ส่งเสริมให้ครูส่วนใหญ่พัฒนาทักษะการท าวิจัย และเป็นฐานสู่การท าวิจัยขั้นสูง
หรือเป็นครูนักวิจัยต่อไป 
   3.  ครูมีผลงานวิชาการท่ีชัดเจน ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 
   4.  ครูมีระบบและวิธีการท างานอย่างครูมืออาชีพ เหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง 
   5.  ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเชื่อม่ันได้สูง 
   ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
   ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัยปัญหา หรือเป้าหมายการวิจัยเป็น
ประเด็นที่ก าหนดแสดงความต้องการค าตอบ หรือค าอธิบาย หรือหาข้อสรุป โดยใช้กระบวนการวิจัย 
ทั้งนีป้ัญหาหรือเป้าหมายการวิจัยจะก าหนดจากปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน หรือก าหนดจากความ
ต้องการพัฒนางานได้ ซึ่งถ้าเป็นข้อความที่เขียนในลักษณะค าถาม อาจเรียกว่าค าถามวิจัย เช่น มี
แนวทางใดที่จะช่วยแก้ไขให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือได้ถูกต้อง มีลายมือสวยงาม  
    ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัย ก าหนดอย่างไรจึงเหมาะสม 
    การเลือกปัญหาและการก าหนดเป้าหมายการวิจัย เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและ
เลือกให้เหมาะสม โดยเริ่มจากการเลือกปัญหาที่น่าสนใจ ส าคัญ และเกิดประโยชน์จริงๆ ส าหรับการ
วิจัยแบบง่ายจะเหมาะสมกับปัญหาและเป้าหมายการวิจัยที่เล็กที่ไม่ถึงกับเล็กน้อยมากๆ หรือง่าย
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มากๆ และไม่ใช่ปัญหาใหญ่เกินที่ต้องใช้การวิจัยที่ซับซ้อนจะตอบค าถามได้ ซึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนปกติของครปูัญหาการวิจัยที่เหมาะกับการใช้การวิจัยแบบง่ายจะมีอยู่มาก 
    สรุปแนวคิดในการท าวิจัยแบบง่าย 
    1. ครูอาจจะเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน หรือประเด็นที่ครูต้องการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
    2. ประเด็นปัญหาที่ครูบันทึกหลังสอน อาจเป็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งครูสามารถ
หาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยได ้
   ขั้นที่ 2 การก าหนดวิธีการวิจัย หรือวิธีหาค าตอบ หรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานการก าหนดวิธีการวิจัย เป็นขั้นตอนของการวางแผนด าเนินการวิจัย ถ้าก าหนดวิธีการได้เหมาะสม
กับปัญหาวิจัย ครอบคลุมและชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ บรรลุผลได้ง่าย 
และการวางแผนที่ดีจะท าให้กระบวนการวิจัยน่าเชื่อถือได้มาก ประกอบด้วย 
    1.  วิธีการ จะด าเนินการกับใคร ที่ไหน อย่างไรบ้าง เก็บรวบรวมข้อมูลอะไร
อย่างไร ด้วยเครื่องเมื่อไร (ถ้ามี) เพ่ือที่จะได้ข้อมูลครบถ้วน และตรงตามความต้องการ 
    2. การวิเคราะห์ข้อมูล จะท าอย่างไรจึงจะได้ข้อสรุปเพ่ือเขียนตอบค าถามได้ 
(หัวข้อนี้อาจเขียนรวมกับวิธีการวิจัย) 
    3. แผนเวลาการด าเนินการ ว่าจะท าอะไร เมื่อไร เป็นต้น 
   ขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการที่ก าหนด 
    เป็นขั้นปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ถ้าวางแผนไว้ดีขั้นนี้ก็ด าเนินการได้
สะดวกการด าเนินการวิจัยแบบง่าย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการร่วมกับขั้นการจัดการ
เรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพราะข้อมูลที่รวบรวมได้จะได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างจัดการ
เรียนรู้โดยครูบันทึกไว้ทั้งระหว่างเรียนและบันทึกหลังเรียน และจากการวัดประเมินผลที่ได้ก าหนดไว้ 
ขั้นตอนนี้อาจเทียบได้กับขั้นสังเกตผลที่เกิดขึ้นในการด าเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนาจากการใช้
นวัตกรรม ส าหรับครูข้อมูลส าคัญที่ใช้คือ ข้อมูลจากบันทึกหลังสอน ถ้ามีระบบการบันทึกข้อมูลหลัง
สอนที่ดีดจะท าให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพที่จะใช้ในการวิเคราะห์ สรุป ต่อไปได้ดี 
   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    เมื่อรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมกับปัญหาหรือ
เป้าหมายของการวิจัยอย่างมีระบบและรอบคอบ จะช่วยให้ข้อมูลที่รวบรวมมาครบถ้วนสมบูรณ์ และ
น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ หรือจัดกระท าให้ได้ความเหมายที่จะไปสู่การตอบค าถามการวิจัยหรือ
อธิบายผลตามเป้าหมายของการวิจัยที่อยากทราบการวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินการมีหลายลักษณะ 
ขึ้นอยู่กับการก าหนดวิธีการวิจัยในขั้นที่ 2 ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาหรือเป้าหมายของการวิจัย 
เช่น 
    1.  การวิจัยบางเรื่องอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการสรุป ตีความ (เชิง
คุณภาพ) โดยไม่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปริมาณ) 
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    2.  การวิจัยบางเรื่อง อาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบบ้างและไม่ซับซ้อน เช่น ค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยประกอบการตอบ
ค าถามการวิจัย 
    3.  การวิจัยบางเรื่องอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ใช้การค านวณทาง
สถิติ ทั้งซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็แล้วแต่ความเหมาะสมในการตอบต าถามวิจัยเรื่องนั้นๆ 
    ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสังเกต การสอบถามหรือการตรวจสอบ
ผลงาน โดยครูได้บันทึกหลังสอนเป็นหลักในการวิเคราะห์ โดยมีการใช้ค่าสถิติขั้นพ้ืนฐาน เช่น ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ประกอบการวิเคราะห์สรุป 
   ขั้นที่ 5 การสรุปและเขียนรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
    เมื่อด าเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ได้ข้อมูลหรือข้อค้นพบตามที่ครูคาดหวังไว้หรือไม่ก็ตาม ควรเขียนสรุปผลการวิจัยที่ค้นพบเก็บไว้
ใช้ในการพัฒนางานต่อไปหรือให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ การเขียนรายงานผลการวิจัยจะเป็นเอกสารหลักฐาน
ที่ชัดเจนว่าการศึกษาวิจัยนั้นๆ ได้ท าอะไร แล้วเกิดผลงานหรือข้อค้นพบอะไรประกอบด้วย 
    1. ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัย (อาจเขียนในลักษณะปัญหาหรือการเรียนการ
สอนที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการพัฒนา) 
    2. วิธีการวิจัยหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมการ
วิเคราะห์ข้อมูลหรืออาจจะเขียนการวิเคราะห์ข้อมูลแยกออกมาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งต่างหาก 
    3. ผลการวิจัย หรือผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนา (อาจมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมได้ทั้งข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ หรือการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เป็นต้น) 
    บทสรุป จุดมุ่งเน้น โครงสร้างและเวลาส าหรับการพัฒนาการนิเทศต้องมีจุด
มุ่งเน้นโครงสร้าง และเวลาส าหรับครูที่จะเข้าร่วมการสนทนา การอภิปราย การวิจัย การตัดสินใจและ
การด าเนินการเกี่ยวกับการสอน ถ้าไม่มีจุดมุ่งเน้น ครูจะไม่สามารถอภิปรายการสอนได้ เพราะมันไม่มี
บรรทัดฐานที่ยอมรับในโรงเรียนส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีโครงสร้างก็ไม่มีเครื่องมือ วิธีปฏิบัติและกฎที่ชัดเจน
ในการตัดสินใจและด าเนินการ ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่มีการแสดงหน้าที่หรือแสดงสัญลักษณ์ว่าครูมี
ความสามารถที่จะตัดสินใจโดยรวมและตัดสินใจอย่างฉลาดแทนนักเรียนได้ (Glickman, Gordon & 
Ross-Gordon, 2007 : p. 420) 
    สรุปได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นเสมือนเครื่องมือและเป็นการ
รวมเอางานนิเทศท้ังหมด ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผน
การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความช่วยเหลือครูโดยตรงในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ
การท างานกลุ่ม การพัฒนาทางวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยครั้งนี้ ได้ให้นิยามความหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนว่า เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครูให้มี
ความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการ กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการแกป้ัญหา และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างแรงจูงใจให้ครูเห็นความส าคัญ ความจ าเป็นของงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
2.  บทบำทของผู้นิเทศภำยในโรงเรียน 
 2.1 ผู้บริหำรโรงเรียน 
  ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ซ่ึงมีผู้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการนิเทศ โดยสังเขปดังนี้ 
  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรใน
โรงเรียนทุกฝ่าย ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทอันส าคัญยิ่งที่จะให้การนิเทศภายในโรงเรียน
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีต้องจัดด าเนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือครูให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญและก าลังใจดี พร้อมที่จะร่วมกัน
ท างานด้วยความเต็มใจและการนิเทศภายในจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้บริหาร
โรงเรียนมีการเตรียมการก่อนการนิเทศ และด าเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
และความคิดเห็นในท านองเดียวกัน กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : หน้า 308) ได้กล่าวถึงบทบาทของ
ผู้บริหารว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากในการจัดการศึกษาเพราะการศึกษาจะก้าวหน้าหรือ
ล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ ในการปฏิบัติผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีส่วนอย่างส าคัญที่จะ
ผลักดันในการนิเทศในบรรลุประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งมวล ความรับผิดชอบใน
ด้านการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน มีดังนี้ 
  1. ช่วยครูแต่ละคนท าการสอนให้ได้ผลดีส่ง เสริมให้ครูมีความเจริญงอกงามในอาชีพ 
  2. เป็นผู้ประสามงานและให้บริการแก่ครูทุกคนในด้านการสอนคือ ต้องช่วยเหลือครูใน
ด้านเนื้อหาที่จะสอนวิธีสอนการใช้อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการวัดผล 
  3. ท าหน้าที่เป็นวิทยากรที่ดีของครูในทุกโอกาส คือ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าชี้แจง
หรือแหล่งวิทยาการที่เหมาะสมให้กับครู 
  4. ประเมินผลการเรียนการสอนและโปรแกรมของโรงเรียนทั้งหมด 
  ประเมิน  บุญเสนา (2538 : หน้า 44) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะนิเทศการศึกษาแก่
ครูในโรงเรียนได้โดยวิธีการดังนี้คือ 
  1.  ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนการสอนของครูเพ่ือทราบ
ความต้องการและความจ าเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ 
  2.  ศึกษาข้อเท็จจริงจากการประชุมของหมวดวิชาหรือของครูในระดับชั้นเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องหรือประชุมเพ่ือเตรียมงานภาคปฏิบัติร่วมกับครู 
  3.  จัดประชุมหรือประชุมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูภายในโรงเรียน โดยเชิญวิทยากร
หรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.  ส่งเสริมประสบการณ์ของครูให้ได้เห็นของจริง เช่น การไปดูงานโรงเรียนอ่ืน หรือ
การแสดงสาธิตโดยศึกษานิเทศก์หรือวิทยากรพิเศษ 
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  5.  อ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน เช่น สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้จัดท าต ารา คู่มือครูต่างๆ 
  6. ประเมินผลงานทางวิชาการเป็นระยะๆ เพ่ือแก้ไขหรือส่งเสริมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป 
เช่น การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ จัดประกวดอุปกรณ์ 
  สงัด  อุทรานันท์ (2530 : หน้า 62-63) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาในแนวใหม่นั้น
ผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการนิเทศภายในโดยตรง ต้องถือว่าการศึกษานั้นเป็นหน้าที่
ของตนแต่การปฏิบัติงานนิเทศนั้น ผู้บริหารอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท า
หน้าที่แทนก็ได้ โดยมีการวางแผนการจัดการนิเทศภายในร่วมกับผู้นิเทศรับการนิเทศ ผู้ให้การนิเทศ
และยังเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการนิเทศภายในอย่างจริงจัง ให้บริการและสนับสนุน
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยการสอบถาม เยี่ยมเยือนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศด้วย 
  ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : หน้า 59) ได้ก าหนดบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ผู้บริหารจึงควรมี
บทบาทดังนี้คือ 
  1.  ศึกษาหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการนิเทศของโรงเรียน 
  2.  สร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้มี
พัฒนาการทุกด้านเต็มตามวัยและตามศักยภาพและการพัฒนาตนเองให้แก่คณะครูในโรงเรียน 
  3.  จัดหรือด าเนินการให้มีการจัดระบบการนิเทศของโรงเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียนเป็น
บุคลากรหลักในการด าเนินการ 
  4.  ให้ความรู้ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศในโรงเรียน 
  5.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับคณะครูในโรงเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่คณะครูในโรงเรียนให้เห็นความก้าวหน้าของตนเอง 
  6.  เผยแพร่ความส าเร็จของคณะครูในโรงเรียน ให้การเสริมแรง ให้การยกย่องเพ่ือให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  นิกเลย์ (Neagley, 1964 : p. 87-88) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในโรงเรียนได้ดังนี้ คือ 
  1.  การท างานร่วมกับคณะครูในโรงเรียน เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาของโรงเรียน 
  2.  เป็นผู้น าในการวางโครงการ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการ
สอนของโรงเรียน 
  3.  ท างานร่วมกับคณะครูในการพัฒนาเป้าหมายการสอนให้บรรลุเป้าหมายทุกระดับ 
  4.  ท างามร่วมกับครูในการพัฒนาปรับปรุง โครงการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
  5.  ท างานกับคณะครูในการพัฒนาระบบการนิเทศ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าและ
ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี 
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  6.  ท างานร่วมกับคณะครูในการท าการก าหนดแผนงาน การจัดชั้นเรียน การจัดท า
รายงานการเรียนของนักเรียน 
  7.  ส ารวจความต้องการของคณะครูและให้ค าแนะน าและนิเทศงานการเรียนการสอน
ให้แก่คณะคร ู
  8.  รับผิดชอบงานโครงการนิเทศให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
  9.  พัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 
  10.  ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการพัฒนาการศึกษาและแจ้งให้คระครู
ได้ทราบเพ่ือที่จะได้ไม่เป็นคนล้าสมัย 
  11.  จัดให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสารและข้อมูลต่างๆระหว่างครูในโรงเรียน
และโรงเรียนอื่น 
  12.  ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ หนังสือ เอกสารทางวิชาการ
และจัดสิ่งเหล่านั้นให้ครูเมื่อครูต้องการ 
 
3. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 งำนวิจัยในประเทศ 
  บุญ  ค าใจหนัก (2545 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและครูผู้สอน 
ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าพูน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน 138 คน และครูผู้สอน 320 คน รวม 458 คน ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดล าพูน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็นว่า 
การด าเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า ได้
ด าเนินการเรียงล าดับมากน้อยดังนี้ปฏิบัติการนิเทศภายใน การวางแผนและก าหนดทางเลือกในการ
นิเทศภายใน การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน การประเมินผล
และรายงานผลการนิเทศภายใน และการสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน ส่วน
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าได้ด าเนินการเรียงล าดับมากน้อยดังนี้ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการในการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายใน การวางแผนและก าหนดทางเลือกใน
การนิเทศภายใน การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนา
วิธีการนิเทศภายใน 
  นิรุธ ธรรมสุนทร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทใน
การส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทการส่งเสริมการ



53 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

วิจัยในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการวิจัย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาด
เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติในกิจกรรมงานวิชาการโดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อภิชาต  แก่นน้อย (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประชากร คือ ศูนย์  G-
BACS สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 27 ศูนย์ โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 220 คน และครูวิชาการ จ านวน 220 คน รวม 440 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ศูนย์ G-BACS สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 10 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศูนย์ G-BACS ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
  ฤกษ์ชัย ใจค าปัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอ
จอมทองเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า มีการปฏิบัติ
ได้แก่จัดโอกาสให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เป็นหมู่คณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยการสร้างเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน แต่มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติคือ ไม่ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ไม่มีพัฒนาความรู้เรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขณะที่ปัญหาในการ
พัฒนาบุคลากรคือ ขาดงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอไม่ได้วางแผนพัฒนา
บุคลากรไว้ล่วงหน้า ขาดแหล่งศึกษาค้นคว้า และบุคลากรปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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  ศรีเรือน  ลิขิตเดชาโรจน์ (2545 : หน้า 110-116) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนอ านวยวิทย์จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนอ านวยวิทย์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่าครูมีความพึงพอใจมากทุกขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ขั้นตอนที่4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในอันดับ
สูงสุด ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปีกับครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้น
ไป มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนอ านวยวิทย์ทุกขั้นตอนไม่
แตกต่างกัน ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนขั้นที่ 4 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยครูที่สอนในระดับก่อนประถมศึกษามีความ พึงพอใจ
มากกว่าครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมากกว่าครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ส่วนในขั้นที่ 1  ขั้น
ที่2 ขั้นที่3 ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
  เพียงใจ  แจ่มเงิน (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและความต้องการการ
นิเทศภายในของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนนครเจดีย์จังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
และความต้องการนิเทศภายในเกี่ยวกับการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนและการสังเกตการสอนของครูผู้สอน
โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนนครเจดีย์
จ านวน 49 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการนิเทศภายในในกิจกรรมการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก ส าหรับกิจกรรม
การสังเกตการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและมีความต้องการการสังเกต การสอนอยู่ ใน
ระดับมาก 
  สุมณฑา  ปั้วเฮงทรัพย์ (2546 : หน้า 86-91) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยสรุปว่า เจตคติของครูต่อการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและบรรยากาศการท างานอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจของครู
ต่อการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมและรายด้าน
ผลอยู่ในระดับมาก เจตคติของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เ รียนเป็นศูนย์กลางและ
บรรยากาศการท างานที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และตัวแปรที่ส าคัญในการท านายความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวแปร 2 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวแปร
ร่วมกันท านายความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางได้ร้อยละ 3.99 ของบรรยากาศ การท างานสามารถท านายความพึงพอใจของครูต่อการ
นิเทศภายในด้านการเตรียมการได้ร้อยละ 34.5 และด้านการด าเนินการได้ร้อยละ 24.1 
  ชุติกาญจน์  เบญจพรวัฒนา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลของการใช้กระบวนการ
นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัยทุกระดับชั้นหลังจากได้รับ
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การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ครูมีการช่วยเหลือ แนะน าเพ่ือนร่วมงานซึ่งกันและกัน ด้วยความมี
น้ าใจที่ดีต่อกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ซึ่งการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเป็นการนิเทศที่ใจและ
สมองของมนุษย์โดยมีความรู้เป็นพ้ืนฐาน เป็นการหยั่งรากลึกทางปัญญาและกรุณาให้เกิดความงอก
งามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กปฐมวัย 
  ไพฑูรย์  ธรรมนิตย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนอาชีวะดอน
บอสโกบ้านโป่ง จ านวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงาน ตาม
แนวคิดของแมคแคลแลนด์ (McClelland) และล็อค (Locke) ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบด้านการสร้างแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ความต้องการสัมฤทธิผล ความต้องการความรักและผูกพันและ
ความต้องการมีอ านาจ ส่วนองค์ประกอบด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงาน 
เพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน คือ หน่วยงานและการจัดการ การ
เลื่อนต าแหน่ง รายได้ ผลประโยชน์เกื้อกูล และการนิเทศ 2) แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก จังหวัดราชบุรีคือ ในด้านการสร้างแรงจูงใจ ให้ทุกฝาย
ทุกแผนกจัดท าแผนโครงสร้างการบริหารงาน เขียนพรรณนางานของแต่ละคนให้การเสริมแรงด้วยค า
ชมเชยการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล เลือกตัวแทนเพ่ือเข้ามีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานส่วนด้าน
ที่มีผลต่อความพึงพอใจ จัดให้มีระบบข้อมูล ปรับระบบเงินเดือนให้สอดคล้องกับระบบเงินเดือนของ
ภาครัฐ โดยให้เงินโบนัสเดือนที่ 13 มีรางวัลครูดีเด่น การเลื่อนต าแหน่งให้จัดปรับตามคุณวุฒิและ
ความช านาญงาน จัดผลประโยชน์เกื้อกูลให้ชัดเจนตามกฎเกณฑ์และการประเมิน จัดหาห้องเรียนและ
ห้องฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม การนิเทศอย่างสม่ าเสมอทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติจัดประชุมสั้นๆ ก่อนท างาน
ทุกวัน บริหารงานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) สรรหาผู้อ านวยการมีประสบการณ์และให้มีวาระเวลา
บริหารงานมากขึ้น 
  นันทนา  เต่าทอง (2542 : หน้า 105 - 134) ได้ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาการ
ด าเนินงานนิเทศภายในทั้ง 5 ด้านตามทฤษฎีกลิคแมน ประชากรที่ ใช้คือผู้บริหารโรงเรียนและครู
วิชาการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการด าเนินงานนิเทศภายในทั้ง 5 ด้านโดยในส่วนของผู้บริหาร
โรงเรียนด าเนินการแต่ละด้าน ดังนี้  
  การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ใช้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  การตรวจแผนการสอน เพื่อให้ครูได้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ผู้บริหารส่วนใหญ่
พิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรมากที่สุดรองลงมาคือความ
สอดคล้องของแผนการสอนกับก าหนดการสอนและหลักสูตร และความครบถ้วนขององค์ประกอบที่
ส าคัญของแผนการสอน ตามล าดับ 
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  กิจกรรมการให้ค าแนะน าปรึกษาที่ผู้บริหารด าเนินการมากที่สุดคือเรื่องการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการส่งครูเข้ารับการอบรม รองลงมาเป็นการเปิดโอกาสให้ครูเข้าพบทุกขณะเมื่อ
มีปัญหาและจัดท าต ารา เอกสาร หนังสือต่างๆ มาให้คณะครูได้ศึกษาค้นคว้า ตามล าดับ 
  เรื่องที่ผู้บริหารให้ค าแนะน าปรึกษามากที่สุด คือการจัดท าแผนการสอน รองลงมาเป็น
การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางตามล าดับ 
  กิจกรรมการสังเกตการสอน พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้สังเกตการสอน รองลงมาเป็น
การประชุมปรึกษาหารือก่อนที่จะสังเกตการสอน สังเกตการสอนเมื่อครูพร้อมและเป็นความต้องการ
ของครูน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอนมาวิเคราะห์ร่วมกับครูและมีการประชุมปรึกษาหารือ
ก่อนที่จะสังเกตการสอน ตามล าดับ 
  เรื่องที่สังเกตการสอนมากที่สุด คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนในห้องเรียน
และวิธีการที่ใช้มากท่ีสุดคือวิธีการสังเกตไว้ในแบบบันทึกการสังเกตการสอน รองลงมาเป็นการประชุม
ครูก่อนสังเกตการสอน และผู้สังเกตเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการสังเกตตามล าดับ 
  การสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการโดยส่งครู
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ รองลงมาเป็นให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าแฟ้ม
สะสมงานให้กับคณะครูและให้ครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพตามล าดับ 
  เรื่องที่ด าเนินการมากที่สุด คือ การท าแฟ้มสะสมผลงานของครูรองลงมาเป็นการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับ การให้ความรู้และอบรมระยะสั้น 
  การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม วิธีการที่ใช้คือการวางแผนปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
ร่วมกันทั้งกลุ่มมากที่สุด รองลงมาเป็นการด าเนินการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และตั้งเป้าหมายการ
ท างานร่วมกันทั้งกลุ่ม ตามล าดับ 
  เรื่องที่พัฒนาทักษะการท างานกลุ่มมากที่สุด คือ จัดท าเกี่ยวการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้รองลงมาเป็นการให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจ ตามล าดับ 
  การพัฒนาหลักสูตร ที่มีการด าเนินการมากที่สุด คือ ผู้บริหารส่งครูเข้ารับการอบรม /
สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ รองลงมาคือให้ครูศึกษาค้นคว้าเอกสารหลักสูตรและจัดประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ 
  วิธีการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการปรับ
กิจกรรมการสอนมากที่สุด รองลงมาเป็นการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ตามล าดับ 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การด าเนินการที่ผู้บริหารส่วนใหญ่จัดหาเอกสาร
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้ครูศึกษาค้นคว้า รองลงมาเป็นการส่งครูเข้ารับการอบรม
การจัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามล าดับ 
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  ส่วนขั้นตอนการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผู้บริหารปฏิบัติเฉพาะขั้นตอนที่ 5 มี
เป็นจ านวนมากที่สุด รองลงมาเป็นปฏิบัติเฉพาะขั้นตอนที่  1 ปฏิบัติเฉพาะขั้นตอนที่ 2 และปฏิบัติ
เฉพาะขัน้ตอนที ่1 - 5 ตามล าดับ 
  ปัญหาในการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการด าเนินงาน
รองลงมาเป็นคือผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน และขาดสื่อหรือเครื่องมือใน
การด าเนินงาน ตามล าดับ 
  จีระศักดิ์  ยิ่งเภตรา (2547 : หน้า 74 - 76) ได้ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลของการศึกษาพบว่า สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษา จากการวิจัยพบว่า มีการนิเทศการ
จัดกิจกรรมครบทั้ง 10 ด้าน มากกว่า 3.41 เป็นส่วนใหญ่ โดยแต่ละด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 1.การนิเทศด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียน
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการสร้างความเข้าใจแก่คณะครูในการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยศึกษาส ารวจวิเคราะห์วิจัย เพ่ือจัดท าสาระหลักสูตรและส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 2. การนิเทศด้านการจัดระบบการเรียนการสอน ผู้บริหาร
โรงเรียนด า เนินการจัดกิจกรรมโดย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข ส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียนโดยให้ท า การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3. การนิเทศด้านการบริหารงาน
บุคคล ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการจัดครูเข้าสอบถามความถนัดและความสามารถ
สอดคล้องกับผู้เรียน พร้อมสนับสนุนให้ครูจัดท า ผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดย
การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน 4.  การนิเทศด้านการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม โดยการจัดหาและอ านวยความสะดวกด้านอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอตามความจ าเป็นพร้อมการซ่อมแซมสถานที่ เครื่องใช้ และวัสดุ
อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ตลอดจนจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 5.  การนิเทศด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการส่งเสริมให้ครูพัฒนาบ ารุงรักษาและจัดเก็บสื่อวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้งาน และการแนะน าครูให้ใช้สื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาสาระและความแตกต่างของผู้เรียน ตลอดจนการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ 6. การนิเทศด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ ผู้บริหาร
โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมโดย การจัดประชุมอบรมครูให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนาหรือศึกษาดูงานแก่เพ่ือนครูภายในโรงเรียนและการจัดอบรมครูเก่ียวกับการท าวิจัยชั้น
เรียน 7. การนิเทศด้านการปฐมนิเทศครูใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการสร้าง
ก าลังใจให้ครูใหม่เห็นคุณค่าของตนเองส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูใหม่ได้
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ศึกษาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 8. การนิเทศด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครูผู้บริหารโรงเรียนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยการจัดให้มีมุมหนังสือเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการจัดให้มี
บริการร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน และการจัดบริการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปีแก่ครูและครอบครัว 
9. การนิเทศด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย การ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ชุมชนเข้าใจ พร้อม
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงเรียนและน าผลมาปรับปรุงแก้ไข 10. การนิเทศ
ด้านการประเมินผล ผู้บริหารโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่ง
ให้ครูใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและให้ครูนักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน 
  ศิราภรณ์  เทวะผลิน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลของการนิเทศการสอนแบบ
เพ่ือนนิเทศเพ่ือนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า 1. ครูวิทยาศาสตร์มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี (มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00) 2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กาญจนพันธ์  อักษรสิทธิ์ (2548 : หน้า 105) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนากลุ่ม ด้านการ
ฝึกอบรมครูประจ าการและด้านช่วยเหลือครูโดยตรง สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวม จ าแนกตามระดับและรายด้าน มีความสมบูรณ์อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับ คือ ระดับสถาบัน ระดับการจัดการ และระดับปฏิบัติการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกมิติ เรียงตามล าดับ ล าดับแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย และล าดับวุดท้าย
คือการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 2. การปฏิบัติงานนิเทศในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
  มาลี  กิจเจริญ (2548 : หน้า 96 - 98) ได้ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ด้าน 
ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยฝายวิชาการ  ่ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระมีความเห็นที่สอดคล้องกัน
ว่าได้มีการด าเนินงานน้อย แต่มีความคาดหวังมากคือ การส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าหลักสูตร ด้านการจัดระบบการเรียนการสอน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระมีความเห็นที่สอดคล้องกัน และได้มีการด าเนินงานน้อย ได้แก่ การให้บริการเครื่องมือ เครื่องใช้
ส านักงานที่เอ้ือให้ครูได้รับความสะดวก เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระมีความเห็นที่สอดคล้องกัน และได้มี
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การด าเนินงานน้อยได้แก่ การจัดห้องสมุดให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้ครูศึกษาค้นคว้า ด้านการประเมินผล 
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเห็นที่สอดคล้องกันและได้มีการ
ด าเนินงานน้อย ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ช่วยฝายวิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระมีความเห็นที่
สอดคล้องกันและได้มีการด าเนินงานน้อย แต่มีความคาดหวังมาก ได้แก่ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนให้น าวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ฉวีวรรณ  แก้วตาสาม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การนิเทศของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการศึกษาสรุปได้
ว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก์โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ส่วนคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณธรรม  ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านบุคลิกภาพ ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติการนิเทศและคุณลักษณะของการศึกษาของศึกษานิเทศก์พบว่าการปฏิบัติการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์ยังสื่อสารไม่ชัดเจนในด้านหลักสูตร ขาดการนิเทศติดตามในจัดการเรียนการสอนของครู 
ขาดการติดตามเรื่องการวัดผลประเมินผล และสื่อการเรียนการสอนส่วนคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์
พบว่ามีความยึดติดในการเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่คุ้นเคยมากกว่า และขาดความอดทนใน
สถานการณ์ต่างๆ 
  ศรีสุดา แสงพันธ์ (2550 : หน้า 72-73) ศึกษาผลของการใช้การนิเทศภายในแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ผลของการวิจัยพบว่า
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 หลัง
ไดรับการนิเทศภายในแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนมีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อแยกประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในด้านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ของเด็กปฐมวัย ด้านรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ด้านการประเมินพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย และด้านบุคลิกภาพของครูปฐมวัย ที่ส่งเสริมการเรียนรูที่มีความสุขพบว่า 
โดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนระหว่างและหลังไดรับ
การนิเทศภายในแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  นันทพร  ศุภะพันธุ์ (2551 : หน้า 128-132) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการ
บริหารด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้าช่วงชั้น โดย
จ าแนกตามผลการประเมินภายนอกรอบแรกและเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารกับสมรรถนะการบริหารด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการ
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ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง คือ ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมให้มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  เพ็ญจันทร์  มีนะจรัส (2551 : หน้า 68 - 69) ได้ศึกษาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการของครูปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน ผลการศึกษา
พบว่าคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูปฐมวัย สัปดาห์ก่อนการทดลอง
และระหว่างช่วงการทดลองสัปดาห์ที่ 1-8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.
05 (F=140.683) และการทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การของครูปฐมวัย 89.2% ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ p<.05 ในช่วง
สัปดาห์ที่2,4,5 และ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่1,3,6 และ 8  เมื่อ
วิเคราะห์คะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูปฐมวัยแยกรายด้าน 
พบว่า คุณภาพด้านแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของครูปฐมวัย สัปดาห์ก่อนการทดลองและ
ระหว่างช่วงการทดลองสัปดาห์ที่ 1-8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 
(F=85.543) และการทดลองครั้งนี้ส่ งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านแผนจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการของครูปฐมวัยร้อยละ 83.4 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<.05 ในช่วงสัปดาห์ที่4 กับ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์
ที่ 1,2,3,5,6 และ 8 คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการของครูปฐมวัยสัปดาห์ก่อนการทดลอง 
และระหว่างช่วงการทดลองสัปดาห์ที่ 1-8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.
05 (F= 55.825) และการทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการของครูปฐมวัยร้อยละ 76.7 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p<.05 ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 กับ 4 และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่ 1,3,5,6 และ 
8 คุณภาพด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สัปดาห์ก่อนการทดลอง และระหว่างช่วงการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 1-8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=44.868) และ
การทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ร้อยละ 72.5 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ในช่วงสัปดาห์
ที่ 1,2,4,5 และ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่ 3,6 และ 8 คุณภาพด้าน
ด้านคุณลักษณะครูปฐมวัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้สัปดาห์ก่อนการทดลอง และระหว่างช่วงการทดลอง
สัปดาห์ที่ 1-8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=92.829) และการ
ทดลองครั้งนี้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านคุณลักษณะของครูปฐมวัยร้อยละ 84.5 มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ในช่วงสัปดาห์ที่ 2,4,7 และ 8 และมี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่1,3,5และ 6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
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และเปรียบเทียบระดับปัญหาและความต้องการการวิจัยในชั้นเรียนตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย 
 4.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
  เจอรัน (ศรีสุดา แสงพันธ์ , 2550 : หน้า 53 อ้างอิงจาก Jerun. n.d. : p. 604) ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผู้นิเทศในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนนอกระบบ
โรงเรียนที่ท างานเป็นทีมและรายบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาว่า เป็นการให้บริการด้านการ
นิเทศการศึกษาและจะเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาแบบนอกระบบ
โรงเรียนได้ดีที่สุด โดยศึกษาจากกลุ่มศึกษานิเทศก์ครูใหญ่และครูในรัฐโคโลราน่า ผลการวิจัยพบว่า  
การให้บริการและให้ความช่วยเหลือต้องมาก่อน การพบปะกับผู้นิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่ ส าคัญมาก
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและครูยังให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องที่จะ
ให้ผู้นิเทศการศึกษาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 
  ดิว (มนตรี  สิริทัตสุนทร, 2550 : หน้า 56 อ้างอิงจาก Dew, 1993 : p. 2853-A) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการรับรู้ของครูต่อสาระความรู้ในบทบาทตามกระบวนการนิเทศ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นการศึกษาทัศนะของครูเกี่ยวกับความรู้ในการนิเทศการสอนโดยอาศัยข้อมูลจาก
แบบสอบถาม       การสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนเขตชนบท รัฐแมรี่แลนด์ จ านวน 120 คน 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การนิเทศการเรียนการสอน 2) ครูมีความคิดเห็นว่าความจ าเป็นในการให้เนื้อหาสาระของความรู้ใน
การนิเทศครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 3) ครูที่มีวุฒิ
การสอนหลายวิชามีความเห็นว่าผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนักเรียน 4) ครู
ที่มีประสบการณ์มากมีความเห็นว่าผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ให้การนิเทศ ส่วนครูใหม่
ต้องการได้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียน 
  มูรานกิ (มนตรี  สิริทัตสุนทร, 2550 : หน้า 56 อ้างอิงจาก Murangi, 1996 : p. 2547-
A) ได้ท าการวิจัยเรื่องการนิเทศการสอนในนามิเบีย การศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและการ
ยอมรับในการนิเทศการสอน ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับในการนิเทศการสอนของครูมีการยอมรับ
น้อย ครูไม่ได้รับการนิเทศ ครูขาดโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ครูมีความรู้สึกต้องการความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเทคนิคการนิเทศการสอนครูและศึกษานิเทศก์รู้สึกว่าการนิเทศมีความ
จ าเป็น 
  อเนลโล (นันทพร  ศุภะพันธุ์, 2551 : หน้า 56 อ้างอิงจาก Anello, 1996 : p. 294) ได้
วิจัยเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติของครูและครูใหญ่ที่มีต่อประสิทธิภาพของการนิเทศ จุดมุ่งหมายใน
การวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือต้องการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติของครูและครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาใน
สปริงฟิลด์ รัฐแมสซาซูเสตต์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ว่าตนเองสามารถท าการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของตนได้เป็นอย่างดี ส่วนครูก็ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังมากขึ้นในการ
นิเทศภายในโรงเรียนโดยครูรู้สึกพอใจในการนิเทศภายในที่ครูได้รับด้วย 
  ลี และ กรีน (Lee & Green, 2009 : Abstract) ได้ศึกษาและกล่าวถึงการใช้ค าถามใน
การอภิปรายในส่วนของขั้นตอนการนิเทศ การวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการสอนและ
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การทดสอบในการวิจัยอยู่ในระดับที่เข้มข้นเอาจริงเอาจัง การอภิปรายผลและการนิเทศจะมีการยก
กรณีเปรียบเทียบและใช้วิธีการสื่อสารทางภาษาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบและการขัดแย้ งกันในทาง
เหตุผลขึ้นได้ ความขัดแย้งนั้นอาจรุนแรงแต่ก็จะน ามาซึ่งข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล การนิเทศเป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถเปิดกรอบความคิดให้กว้างข้ึนและการนิเทศก็เป็นวิธีการทางการพูดให้ค าปรึกษา
หรือการพูดที่หารือกันเพ่ือท าให้เกิดภาพความคิดเป็นรูปธรรมและในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่นี้ก็ใช้
วิธีการนี้กันอยู่ 
  วอลแลค ,  วิล โคซอน  และแซทเชอร์  (Wallace, Wilcoxon & Satcher, 2010 : 
Abstract) ได้ศึกษาถึงผลดีและผลเสียจากประสบการณ์ของการนิเทศและผู้ที่มีส่วนร่วมในการนิเทศ 
จากการวิจัยพบว่าการนิเทศก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามก็มี
บ้างที่ผลออกมาอยู่ในด้านที่ล้มเหลว มีการวิเคราะห์จากรายงานที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
การนิเทศต่างก็เห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นการได้มาซึ่งข้อสรุปที่ลงตัว
ร่วมกัน คุณภาพของงานวิจัยนี้เป็นที่รวบรวมไปด้วย ข้อแนะน า หน้าที่และภาระงานต่างๆ ทีส่ าคัญต่อ
งานด้านการสอนจะส่งผลไปสู่กุญแจแห่งความส าเร็จ อีกด้านหนึ่งส าหรับผลวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ด้านลบของผู้ที่เข้าร่วมการนิเทศ พบปัญหาใหญ่ๆอยู่สองประการได้แก่ อย่างแรกได้รับ
ค าแนะน าในการแก้ไขจุดบกพร่องน้อยเกินไป อย่างที่สองคือ ความแตกต่างกันของการปฏิบัติงาน 
  เฟอร์นานโด และเฮอร์ลิฮี (Fernando & Herlihy, 2010 : Abstract) ผู้วิจัยได้ออกไป
ศึกษาและท าการส ารวจถึงวิธีการของผู้ที่ให้การนิเทศหลายหลายคน การนิเทศเป็นการช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์และความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้รับการนิเทศ บทบาทของผู้ให้การนิเทศจะต้องสร้าง
ความตระหนักและควรเป็นกลางในการนิเทศ ผู้นิเทศจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการนิเทศและ
เปิดโอกาสให้กับผู้รับการนิเทศด้วย 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนกันอย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดผลดี
และมีปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันออกไป แต่ก็ท าให้ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ คือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนตามทฤษฎีกลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman ; 
Gordon ; & Ross-Gordon) สรุปได้ว่าผลการศึกษาในประเทศ พบว่ากิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง พิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และให้
ค าแนะน าปรึกษาเรื่องการจัดท าแผนการสอน การสังเกตการสอน การสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
วิชาการ ด าเนินการโดยส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ เรื่องที่ด าเนินการ
คือให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดท าแฟ้มพัฒนางาน การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม ใช้การวางแผน
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาร่วมกันทั้งกลุ่มมากที่สุด เรื่องที่พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม คือ จัดท าเกี่ยว
การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ การพัฒนาหลักสูตร ที่มีการด าเนินการ คือ ผู้บริหาร
ส่งครูเข้ารับการอบรม/สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการ วิธีการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จัดหาเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนให้ครูศึกษาค้นคว้า 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
 การด าเนินโครงการนิเทศภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 งานนิเทศภายใน ฝ่ายบริหาร
วิชาการ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan)  

1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 21-24 พฤษภาคม 2561 
2) จัดท าร่างรายละเอียดโครงการ 21-24 พฤษภาคม 2561 
3) ขออนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 31 กรกฎาคม 2561 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)  
1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการฯ พฤษภาคม 2562 
2) กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ มิถุนายน 2562 
3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน กรกฎาคม 2562 
4) กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสังเกตการณ์สอน สิงหาคม 2562 
5) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิเทศการสอน กันยายน 2562 
6) กิจกรรมที่ 6 การสอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา 

ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check)  
1) สร้างเครื่องมือการประเมินผล มิถุนายน 2562 
2) ประเมินผล กรกฎาคม – กันยายน 2562 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม (Action)  
1) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การด าเนินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ได้ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้วิเคราะห์
ข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยพนักงานครู และพนักงานครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
สังกัดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
จ านวนทั้งสิ้น 17 คน รายละเอียดดัง ตาราง 1 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (เพศ) จ ำนวน (คน) 
หญิง 9 
ชาย 8 
รวม 17 

 
 จากตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวนทั้งสิ้น 17 คน แยกเป็น หญิง 9 คน 
และชาย 8 คน 
 
ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนนิเทศภำยในของโรงเรียน 
ตำรำงท่ี 2  แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน จ าแนก

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป แปลผล สภำพ
ห้องเรียน 

กำรบริหำร
จัดกำรห้องเรียน 

ผู้สอน นักเรียน 

ภาษาไทย 4.55 4.75 4.61 4.45 4.59 ดีมาก 
คณิตศาสตร ์ 4.50 4.42 4.54 4.35 4.45 ด ี
วิทยาศาสตร ์ 4.75 4.58 4.57 4.55 4.61 ดีมาก 
สังคมศึกษาฯ 4.50 4.67 4.68 4.55 4.60 ดีมาก 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4.35 4.58 4.61 4.70 4.56 ดีมาก 
ภาษาต่างประเทศ 4.70 4.25 4.68 4.70 4.58 ดีมาก 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4.80 4.67 4.69 4.53 4.67 ดีมาก 
ศิลปะ 4.65 4.50 4.54 4.70 4.60 ดีมาก 

ภำพรวม 4.60 4.55 4.61 4.57 4.58 ดีมำก 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.58) เมื่อ
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พิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.67) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (X̅ = 4.61) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (X̅ = 4.60) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(X̅ = 4.60) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดี (X̅ = 4.45) 
 
ตำรำงท่ี 3  แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน จ าแนก

ตามเพศ 

เพศ 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป แปลผล สภำพ
ห้องเรียน 

กำรบริหำร
จัดกำรห้องเรียน 

ผู้สอน นักเรียน 

หญิง 4.66 4.54 4.65 4.50 4.59 ดีมาก 
ชาย 4.56 4.65 4.66 4.66 4.63 ดีมาก 

ภำพรวม 4.61 4.59 4.66 4.58 4.61 ดีมำก 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.61) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า เพศชายอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.63) รองลงมาคอื เพศหญิง (X̅ = 4.59) 
 
ตำรำงท่ี 4 แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน 

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป แปลผล ขั้นเตรียม
ควำมพร้อม 

ขั้นสอน ขั้นสรุป บุคลิกภำพ 

ภาษาไทย 4.50 4.81 4.38 5.00 4.53 ดีมาก 
คณิตศาสตร ์ 4.25 4.50 4.38 5.00 4.53 ดีมาก 
วิทยาศาสตร ์ 4.50 4.56 4.50 4.80 4.59 ดีมาก 
สังคมศึกษาฯ 4.75 4.75 4.25 4.80 4.64 ดีมาก 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4.50 4.79 4.88 5.00 4.79 ดีมาก 
ภาษาต่างประเทศ 4.75 4.67 4.75 4.72 4.72 ดีมาก 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4.83 4.74 4.58 4.97 4.78 ดีมาก 
ศิลปะ 4.75 4.63 4.38 4.85 4.65 ดีมาก 

ภำพรวม 4.62 4.66 4.53 4.88 4.67 ดีมำก 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.67) เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.79) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (X̅ = 
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4.78) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (X̅ = 4.72) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดีมาก (X̅ = 4.53) 
 
ตำรำงท่ี 5  แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน 

จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป แปลผล ขั้นเตรียม
ควำมพร้อม 

ขั้นสอน ขั้นสรุป บุคลิกภำพ 

หญิง 4.50 4.64 4.50 4.50 4.53 ดีมาก 
ชาย 4.75 4.73 4.53 4.90 4.73 ดีมาก 

ภำพรวม 4.63 4.69 4.52 4.70 4.63 ดีมำก 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.63) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า เพศชายอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.73) รองลงมาคือ เพศหญิง (X̅ = 4.53) 
 
ตำรำงท่ี 6 แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการนิเทศการสอน 

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป แปลผล แผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ภาษาไทย 4.75 4.68 4.72 ดีมาก 
คณิตศาสตร ์ 4.75 4.42 4.58 ดีมาก 
วิทยาศาสตร ์ 4.60 4.47 4.53 ดีมาก 
สังคมศึกษาฯ 4.70 4.68 4.69 ดีมาก 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4.70 4.52 4.61 ดีมาก 
ภาษาต่างประเทศ 4.85 4.68 4.77 ดีมาก 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4.83 4.64 4.74 ดีมาก 
ศิลปะ 4.70 4.60 4.65 ดีมาก 

ภำพรวม 4.74 4.59 4.66 ดีมำก 
 
 จากตารางที่ 6 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการนิเทศการสอน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.66) เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.77) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (X̅ = 4.74) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (X̅ = 4.72) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดีมาก (X̅ = 4.53) 
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ตำรำงท่ี 7 แสดงผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการนิเทศการสอน 
จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุป แปลผล แผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู ้

หญิง 4.76 4.55 4.65 ดีมาก 
ชาย 4.73 4.63 4.68 ดีมาก 

ภำพรวม 4.74 4.59 4.67 ดีมำก 
 
 จากตารางที่ 7 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.67) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า เพศชายอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.68) รองลงมาคือ เพศหญิง (X̅ = 4.65) 
 
ตอนที่ 4 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของครู 
ตำรำงท่ี 8 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ก. การด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ 4.50 3.73 ดีมาก 
ข. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน 4.39 3.93 ดี 

โดยรวม 4.28 3.87 ดี 
 
 จากตารางที่ 8 ผลการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.28, 
S.D. = 3.87) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าการด าเนินงานตาม
กระบวนการนิเทศภายในฯอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.50, S.D. = 3.73) รองลงมาคือการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและการวางแผน (X̅ = 4.39, S.D. = 3.93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

ตำรำงท่ี 9 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔          
ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ 

(n = 17) 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ก. กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรนิเทศภำยในฯ    
1. กำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและกำรวำงแผน 4.22 3.80 ดี 

1.1 นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน 4.50 4.00 ดีมาก 
1.2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 4.50 4.01 ดีมาก 
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 4.22 3.74 ดี 
1.4 กิจกรรมที่ก าหนดในโครงการภายในโรงเรียน 4.00 3.54 ดี 
1.5 แบบและวิธีการประเมินผล 4.11 3.64 ดี 

2. กำรปฏิบัติงำน  4.16 3.70 ดี 
2.1 การปฏิบัติตามก าหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน 4.11 3.65 ดี 
2.2 ความร่วมมือของคณะครูในการด าเนิน

กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
4.44 3.96 ดี 

2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 4.28 3.82 ดี 
2.4 การใช้สื่อ/เครื่องมือในการนิเทศ 3.94 3.48 ดี 
2.5 การให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4.00 3.56 ดี 

3. กำรประเมินผล  4.30 3.84 ดี 
3.1 วิธีการประเมินผล 4.33 3.87 ดี 
3.2 การมีส่วนในการประเมิน 4.06 3.61 ดี 
3.3 ระยะเวลาในการประเมิน 4.50 4.03 ดีมาก 

โดยรวม 4.50 3.73 ดีมำก 
 
 จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจของครูต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 
ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ โดยรวม พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
โครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ด้านผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศ
ภายในฯ อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.50, S.D. = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ย
สูงสุด พบว่า ผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการประเมินผลอยู่ในระดับ
ดีมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 3.84) รองลงมาคือด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน อยู่
ในระดับดี (X̅ = 4.22, S.D. = 3.80) และด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.16, S.D. = 3.70) 
ตามล าดับ 
 
 
 



69 
 

โครงการนิเทศภายใน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

ตำรำงท่ี 10 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔          
ด้านผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

(n = 17) 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรนิเทศภำยในโรงเรียน    
1. ครู 4.40 3.93 ดี 

1.1 ครูมีความรู ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

4.43 3.94 ดี 

1.2 ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.50 4.00 ดีมาก 
1.3 ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4.39 3.90 ดี 
1.4 ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 4.56 4.06 ดีมาก 
1.5 ครูจัดท าแผนพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน 

(สื่อ, แบบฝึก, แบบวัดประเมินผล ฯลฯ) 
4.33 3.83 ดี 

2. นักเรียน 4.39 3.90 ดี 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้น

ในการเรียน 
4.35 3.92 ดี 

2.2 นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น 4.39 3.94 ดี 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 4.39 3.94 ดี 

โดยรวม 4.39 3.93 ดี 
 
 จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจของครูต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔          
ด้านผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม พบว่า ความพึงพอใจของครูที่มี
ต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ด้านผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.39, S.D. = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในส่วนของครูอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.40, S.D. = 
3.93) รองลงมาคือด้านนักเรียน อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.39, S.D. = 3.90) เช่นเดียวกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การด าเนินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้
 
สรุปผล 
 1.  การด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย 
  1.1  ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅̅ = 4.58) เมื่อพิจารณา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.67) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (X̅̅ = 4.61) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (X̅̅ = 4.60) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (X̅̅ = 4.60) 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดี (X̅ = 4.45) 
  1.2  ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.67) เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.79) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (X̅ = 
4.78) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (X̅̅ = 4.72) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดีมาก (X̅̅ = 4.53) 
  1.3  ด้านกิจกรรมการนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅̅ = 4.66) เมื่อ
พิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.77) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (X̅ = 4.74) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (X̅ = 4.72) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดีมาก (X̅̅ = 4.53) 
  1.4 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.28, S.D. = 3.87) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย พบว่าการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯอยู่ในระดับดีมาก    (X̅ = 4.50, S.D. = 
3.73) รองลงมาคือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน (X̅ = 4.39, S.D. = 3.93) และเมื่อ
พิจารณาเป็นข้อย่อยในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ 
โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.50, S.D. = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการประเมินผลอยู่
ในระดับดีมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 3.84) รองลงมาคือด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการ
วางแผน อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.22, S.D. = 3.80) และด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.16, 
S.D. = 3.70) ตามล าดับ และ 2) ด้านผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ใน
ระดับดี (X̅ = 4.39, S.D. = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการด าเนินงานตามกระบวนการ
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นิเทศภายในโรงเรียนในส่วนของครูอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.40, S.D. = 3.93) รองลงมาคือด้านนักเรียน 
อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.39, S.D. = 3.90) 
 
อภิปรำยผล 

1. กำรด ำเนินงำนนิเทศภำยในของโรงเรียน 
  การด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย 

1.1  ด้านกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ dลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ต่อสุด ในระดับด ี

1.2  ด้านกิจกรรมการสังเกตการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยต่อสุด ใน
ระดับดีมาก  

1.3  ด้านกิจกรรมการนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดพบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่อสุด ในระดับดีมาก 
  ซึ่งผลจากการด าเนินการโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีค่าเฉลี่ย
ระดับมากขึ้นไปทุกด้าน อาจเป็นผลมาจากการที่ครูในโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ได้รับการส่งเสริมให้
ครูมีความรู้ และให้การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานชัดเจน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
และเป็นการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การนิเทศภายในโรงเรียน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูจึงควรได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านความรู้และวิธีการ ด้วยการจัดอบรม และท าเอกสารคู่มือการนิเทศแจกครู ซึ่ง
สอดคล้องกับ เจอรัน (ศรีสุดา แสงพันธ์, 2550 : หน้า 53 อ้างอิงจาก Jerun, n.d.: p. 604) ว่าการ
ให้บริการและให้ความช่วยเหลือต้องมาก่อน การให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเข้าใจกันอย่างชัดเจน 
เพ่ือจะได้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ั เพ่ือน าผลไปใช้วางแผนปรับปรุงการสอนต่อไป
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับครูตามความสามารถของครูซึ่งสอดคล้องกับกลิคแมน (Glickman, 
2007 : p. 301) ที่กล่าวว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือครูเพ่ือช่วยให้ครูช่วยเหลือตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน ในการช่วยครูให้ปรับปรุงการสอนรวมทั้งการให้
ความห่วงใย ช่วยเหลือในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทางการให้
ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ส่วนปัญหาในการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ได้แก่ ขาดผู้นิเทศท่ีมี
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ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการนิเทศ ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ต้องท า
หน้าที่นิเทศการสอนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารแต่ยังมีหัวหน้าสายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ยังมีการนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน ครูอาจยังไม่มีความมั่นใจในการให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและ
วิธีการสอนดังนั้น การให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาแก่ครู ผู้นิเทศต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
เทคนิคและปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบทเรียนและผู้เรียน ซึ่ง กลิคแมน กอร์ดอน และรอส-กอร์
ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 301) ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้ที่ครูให้การเคารพ
นับถือเป็นผู้ที่ให้เกียรติยกย่องครูมีความจริงใจที่จะร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพให้กับครูทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากครูและปัญหาที่พบอีกประการ
หนึ่งคือ ครูแต่ละคนมีภาระงานค่อนข้างมาก ท าให้การนิเทศการสอนขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการนิเทศ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูต้องท าหน้าที่สอนและท าหน้าที่อย่างอ่ืน ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลได้เสนอแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือครูว่า ผู้บริหารควรเสริมแรงให้ครู ให้ค าแนะน า และลด
ภาระงานของครู ส าหรับข้อเสนอแนะได้มีการกล่าวถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแก่ครูหรือผู้ที่
ต้องท าหน้าที่นิเทศภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ ดิว (มนตรี สิริทัตสุนทร, 2550 : หน้า 56 อ้างอิงจาก 
Dew, 1993 : p. 2853-A) ได้ท าการวิจัยเรื่องการรับรู้ของครูต่อสาระความรู้ในบทบาทตามกระบวน
การนิเทศจุดมุ่งหมายของการศึกษา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับ
การนิเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการนิเทศการเรียนการสอน มีความจ าเป็นในการให้เนื้อหาสาระของ
ความรู้ในการนิเทศครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู
ผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ให้การนิเทศและพัฒนาการของเด็กนักเรียน ส่วนครู
ใหม่ต้องการได้รับการนิเทศเก่ียวกับการจัดชั้นเรียน  
 มีการพัฒนาให้ครูมีทักษะการท างานกลุ่มเข้าใจบทบาทของตน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตามโครงสร้างการบริหารงาน ครูในโรงเรียนมีความรู้และประสบการณ์ มีวิธีการท างาน
กลุ่มโดยยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม มีความเข้าใจบทบาทของสมาชิก มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม มีผู้น า ผู้
ตาม มีฝายสนับสนุน มีการวางแผนร่วมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ กลิคแมน กอร์
ดอน และรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 2007 : p. 322) กลุ่มที่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความกลมเกลียวสามัคคีในกลุ่มคือกลุ่มที่มีผู้น าที่ดี สามารถท าให้
กลุ่มด าเนินการได้ดี และทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : หน้า 101) ได้กล่าวว่า โครงสร้างการ
บริหารงานภายในโรงเรียนในปัจจุบันเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ ให้ครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน เป็นการแสดงให้เห็นว่าครูและผู้บริหารมีความตระหนักว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ การที่จะสร้างหรือพัฒนากลุ่ม โดยการ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะให้กับสมาชิกจะต้องตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่ม ทั้งในลักษณะของ
บุคคลและของกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหาของกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับ เฟอร์นานโด และ เฮอร์ลิฮี (Fernando & Herlihy, 2010 : 
Abstract) ว่าการนิเทศเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้รับการ
นิเทศ บทบาทของผู้ให้การนิเทศจะต้องสร้างความตระหนักและควรเป็นกลางในการนิเทศ ผู้นิเ ทศ
จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการนิเทศและเปิดโอกาสให้กับผู้รับการนิเทศด้วย ส่วนปัญหาในการ
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พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม ที่พบคือ ความแตกต่างระหว่างความคิดท าให้การท างานกลุ่มเป็นไป
อย่างไม่ราบรื่น ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะครูยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มี จิตวิทยาในการ
สื่อสาร และการฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่มเท่าที่ควร ส าหรับการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ให้มี
การปลูกฝังให้ครูยอมรับฟังความคิดของคนส่วนใหญ่และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการสื่อสารภายใน
กลุ่มเป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับ ลี และกรีน (Lee; & Green, 2009 : Abstract) ว่าการนิเทศเป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถเปิดกรอบความคิดให้กว้างข้ึนและการนิเทศก็เป็นวิธีการทางการพูดให้ค าปรึกษา
หรือการพูดที่หารือกัน เพ่ือท าให้เกิดภาพความคิดเป็นรูปธรรมและในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่นี้ก็ใช้
วิธีการนี้กันอยู่ 
 
2.  ควำมพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงกำรนิเทศภำยในของโรงเรียนมัธยมเทศบำล ๔ 
 2.1 การด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ
นิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯอยู่ในระดับดีมาก    
รองลงมาคือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและการวางแผน และเมื่อพิจารณาเป็นข้อย่อยในแต่ละ
ด้าน พบว่า 1) ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ผลการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนด้านการประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
และการวางแผน อยู่ในระดับดี และด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ตามล าดับ และ 2) ด้านผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในส่วนของครูอยู่ในระดับดี รองลงมาคือด้าน
นักเรียน อยู่ในระดับดี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมากจากโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ มีแบบแผนการให้
ความช่วยเหลือครูโดยตรง ทั้งจากผู้บริหาร และเพ่ือนครูด้วยการสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการด าเนินงาน และค าแนะน า รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ การประชุมชี้แจง 
และเอกสารคู่มือการนิเทศ โดยมีการวางแผนระบบด้วยการก าหนดบทบาทหน้าที่ ก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และการให้ความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการนิ เทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน การ
ท างานร่วมกันแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่บ่งบอกว่าครูได้รับความ
ช่วยเหลือโดยตรง ได้แก่ โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรม “พาท า” ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร “ร่วมคิด ร่วมท า เพื่อนช่วยเพื่อน”  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
  จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองสิงห์บุรีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายในการจัดอบรมให้ครูมีความรู้ในวิธีการจัดการเรียนการสอนและด้านเทคนิคการสอน 
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ที่ตรงต่อความต้องการของครูเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพ อบรมกับผู้ที่จะต้องท าหน้าที่นิเทศ เพ่ือติดตาม
ผลการนิเทศและให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยจัดการประชุม 
อบรม ติดตามและประเมินหลักสูตร ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแก่ครูและจัดสรร
บุคลากรให้เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
  1.2 ควรส่งเสริมทักษะทางด้านการเขียนเชิงวิชาการให้กับครูและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน ด าเนินการให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ความรู้
และให้ค าแนะน าในการจัดท าวิจัยที่ถูกต้องแก่ครูเพ่ือให้ครูสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.3 หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่มีระบบและ
อาจจะต้องมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของครูก่อนจัดกิจกรรมพัฒนาทางวิชาชีพ เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของครูและครูสามารถน าไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  2.  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยส ารวจความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาทางวิชาชีพของครูในด้าน
ต่างๆ เช่น ความสามารถในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ความสามารถในการผลิตสื่อ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในเชิงปริมาณในการพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของครูกรณีที่มีงบประมาณในการจัดอบรมอย่างจ ากัด 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมนิเทศภายในที่จะท าให้ผู้บริหาร
โรงเรียนปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนตามทฤษฎีของกลิคแมน 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี 
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ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 
 

ชื่อ – สกลุ นำยเดชำชัย  สุจริตจันทร์ 
ต ำแหน่ง   คร ู
วิทยฐำนะ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำงำน นิเทศกำรศึกษำ 
โรงเรียน  มัธยมเทศบำล ๔ สังกัดเทศบำลเมืองสิงห์บุร ี
 

 


