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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252354 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การนิเทศการสอน 

นาง สมจินตนา แสงทอง: แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูใน
โรงเรียนวัดปรกเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูใน

โรงเรียนวัดปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี 2) แนวทางในการส่งเสริมการนิเทศของครูในโรงเรียนวัดปรก
เจริญ ประชากรในการวิจัย คือผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดปรกเจริญ จ านวนท้ังส้ิน  10 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท  1) แบบส ารวจรายการการนิเทศท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
ตามแนวคิดของ กลิกแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman Gordon ,and Ross 
Gordon)  2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์
เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.การนิเทศการสอนท่ีพึ่งประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญเป็นการนิเทศแบบ
ร่วมมือ 

2.แนวทางในการส่งเสริมการนิเทศของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญมี  10 แนวทาง 
คือ  (1) ท าความเข้าใจกับครูผู้รับการนิเทศ (2) รับฟังปัญหาของครูผู้สอน (3) ผู้นิเทศต้องทบทวน
ปัญหาของครูเพื่อการตอบสนองปัญหาได้อย่างถูกต้อง (4) ผู้นิเทศสนับสนุนข้อมูลครูผู้สอนและต้อง
เปิดโอกาสให้ครูน าเสนอข้อมูล (5) ผู้นิเทศน าปัญหาของครูมาปรับความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหานั้นๆให้
เป็นในทิศทางเดียวกัน (6) ผู้นิเทศและครูผู้สอนสรุปปัญหาโดยแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะ (7) ข้อโต้แย้ง
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศควรมีการช้ีแจงและหาข้อสรุปท่ีเหมาะสม (8) ในการหาข้อตกลงใน
การแก้ปัญหา ผู้นิเทศอาจใช้วิธีการอภิปราย (9) ผู้นิเทศร่วมมือกันหารรือให้ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตราฐานในการปฏิบัติ และ (10) ผู้นิเทศสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติงานให้เป็นท่ียอมรับของทุก
ฝ่าย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252354 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE INSTRUCTIONAL SUPERVISION 

MRS. SOMJINTANA SAENGTONG : DESIRABLE INSTRUCTIONAL SUPERVISION 
GUIDELINES ENHANCINGFOR TEACHER IN WATPROKJAROEN SCHOOL  THESIS ADVISOR 
: ASSOCIATE PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The purposes of this research were to  indentify 1) desirable instuctional 
supervision in Watprokjaroen school, 2) guidelines for promoting teachers' supervision 
in Watprokjaroen School.The Research population were the teachers of 
Watprokjaroen School. The instrument for collecting the data were a 1) checklist of 
desirable instructional supervision in Watprokjaroen School on the concepts of 
Glickman Gordon, and Ross Gordon. 2) recording form for focus group discussion. The 
statistics used in this research were frequency, percentage and content analysis. 

The results of the research showed that 

1. The desirable instructional supervision in Watprokjareon school was 
collaborative approach. 

2. There were 10 guidelines for promoting instructional supervision in 
Watprokjaroen School : 1) clarifying the instructional problem, 2) listening teachers 
’problem, 3) reflecting to the teacher, 4) presenting supervisor idea, 5) clarifying the 
teacher’ understanding, 6) problem solving, 7) encouraging by accepts there conflict, 
8) fine the acceptable solution, 9) standardizing by making a commitment plan, 10) 
supervisors summarize guidelines and work plants that are acceptable to all parties. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ ท่ีอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษามักใช้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
อย่างรวดเร็วและสังคมเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันสูง ดังจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือก าลังพัฒนาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
อย่างมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่โลกในศตวรรษท่ี21 หลายประเทศจึงต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษา ต้ังแต่การปฏิรูปหลักสูตร 
ครูการจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพ
น าพาประเทศชาติยืนหยัดได้ในเวทีโลก ประเทศไทยก็เช่นกันมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ท่ีทันสมัย และทักษะท่ีสอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมท้ังจิตส านึก ในความเป็นไทยพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมในอนาคต1 โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รู้จักสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 
ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน
การศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศ ผู้บริหารจ าเป็นต้องปรับบทบาท เพื่อผลิต เยาวชน
ให้ทันกับโลกแห่งการแข่งขัน เพราะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นภารกิจท่ี ทุก
ฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเต็มท่ีการจัดการศึกษาในสถานศึกษาผู้บริหารนับว่าเป็น
บุคคลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ในการท่ีจะเป็นผู้น าใน การพัฒนาทุกด้าน ท้ังงานวิชาการและ  
กิจกรรมเสริมอื่นๆ โดยมี จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข3 สามารถพึ่งตนเองได้พร้อมท้ังยังร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
ด าเนินชีวิตให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลก2 
 ดังนั้นโลกปัจจุบันที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกภูมิภาคและทุกประเทศ
ท่ัวโลกล้วนแล้วต้องการสร้างคนท่ีมีคุณภาพน าพาประเทศชาติสู่เวทีโลก ซึ่งเครื่องมือท่ีส าคัญยิ่งในการ
                                                             

1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, ร่างยุทธศาสตร์การศึกษา 
พ.ศ.2556 – 2558 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟคิ, 2556), 1. 
      2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, การประชุมทางวิชาการเรื่อง “New Era of 
Educational Administration” (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 14. 
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน
กันสูงคือ ฐานความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะท่ีสอดคล้องวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดนิ่ง ตลอดท้ังความคิดริเริ่มท่ีจะสรรสร้าง ให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้เป็นอนาคตของ
ประเทศชาติท่ีจะเติบโตในอนาคตให้มีการใฝ่เรียนรู้ศึกษา คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีในสังคมต่อไป 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคัญในการพัฒนาคน เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะรับกับสถานการณ์
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คน
พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดชีวิตจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีสังคมท่ีสันติและเอื้ออาทร โดย
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 3 สอดคล้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22
ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด” และมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการท่ีส าคัญคือ กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล4 สถานศึกษาเป็น
หน่วยงานในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นความส าคัญท้ังด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียน
ส าคัญท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองได้ และความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคม สถานศึกษาจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

                                                             

 3 กรมวิชาการ, คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ
2554), ก. 
 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีจ ากัด 2555), 29. 
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จากประสบการณ์จริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 คุณภาพของผู้บริหาร
การศึกษา หมายถึง ความพร้อมในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา 6ความส าคัญต่อองค์การท้ังในลักษณะเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ของความคิด และ
ศูนย์รวมของการตัดสินใจ โดยมีเป้าหมายคือ การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้รับ
ความสนใจและความคาดหวังจากสังคมอยู่ในระดับสูง7 การบริหารงานการศึกษาในโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจขอบข่ายของเนื้อหาและหลักการบริหารงานวิชาการ รวมไป
จนถึงการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจะได้วางแผนได้
ถูกต้อง มีการจัดการบริหารท่ีดีโดยมีเทคนิควิธีการท่ีจะท าให้สถานศึกษามีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย
และความคาดหวังของหลักสูตร8กระบวนการนิเทศการศึกษา จึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
สถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาโดยการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ จึงเป็นการวางแผนปฏิบัติงานท่ีมีขั้นตอนต่อเนื่องต้ังแต่ต้นจน
ล าดับสุดท้าย เพราะการนิเทศเป็นส่ิงท่ีช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปล่ียนแปลง เป็นท่ียอมรับในปัจจุบันว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการสอนท้ังหมด ดังนั้นไม่ว่าจะพิจารณาในแง่มุมใดก็ตาม ผู้บริหารสามารถใช้การ
นิเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร การนิเทศ จึงมีความความส าคัญท่ีผู้บริหารไม่อาจหลีกเล่ียงได้
และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล9 
 

ปัญหาของการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนวัดปรกเจริญพบว่าปัญหาหลายประการ
ท่ีท าให้การนิเทศภายในโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ เท่าท่ีควรเนื่องจากการนิเทศยังขาดการประสาน
ความร่วมมือการระดมทรัพยากรบุคคลชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นยังอยู่ในระดับไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซึ่ง

                                                             

 5 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2555), 153. 
 6 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ .เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ.พิมพ์ ครั้ง
ท่ี 2 ( กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย,2557 ),38. 
 7 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, C.G., Educational Administration, 6th 
ed.(New York : McGraw-Hills, 2001) 
 8 สนั่น มีสัตย์ธรรม, หลักสูตรและการบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: เอสดีเพรส, 2540), 3. 
 9 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา(กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์, 2542), 52 – 53. 
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เป้าหมายของการนิเทศการสอนในปัจจุบันก็เพื่อช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการสอนของตนเองได้
และปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนต้องเข้าสู่
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและท่ีส าคัญครูในโรงเรียนเป็นผู้ท่ีรู้ และเข้าใจปัญหาส าคัญต่างๆใน
โรงเรียนโดยตรงจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองมากท่ีสุดการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
จากข้อมูลท่ีกล่าวมา พบว่าโรงเรียนวัดปรกเจริญ ยังพบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการบริหาร
หลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงยังขาดความเช่ือมั่นขาดการพัฒนาบุคลากรท้ังระบบ    การนิเทศจึงเป็น
วิธีการหนึ่งของการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาครู เพราะภารกิจต่างๆของสถานศึกษาจะ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น สถานศึกษาใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ใน
การท างาน และ สามารถน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีก็จะประสบ
ความส าเร็จ มีความก้าวหน้าสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของ
สังคมได้ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยผ่านการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  การนิเทศภายใน ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจเท่าท่ีควร  ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษารูปแบบการนิเทศนิเทศท่ีพึงประสงค์ของครูโรงเรียนวัดปรกเจริญโดยผู้วิจัยคาดว่า
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนวัดปรกเจริญให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องของกับปัญหาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 2 

ประการดังนี้  

 1. เพื่อทราบการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ  

 2. เพื่อทราบแนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรก

เจริญ 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถาม  ส าหรับการวิจัย

เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบในการวิจัยครั้งนี้ไว้ 2 ประการ คือ 
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 1. การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญเป็นแบบใด 

 2. แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 

เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 

เป็นแบบช้ีน าโดยการควบคุม 

 2. แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ   เป็น
แบบพหุแนวทาง 
  

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้น าทฤษฎีเชิงระบบมาเป็นขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ซึ่ง ลูเนนเบิร์ก
และ ออนสไตร์ (Lunenburg  and  Ornstein)   ได้กล่าวถึงองค์การระบบเปิด ซึ่งประกอบด้วย
ระบบย่อยๆภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบซึ่งกันและกันกับส่ิงแวดล้อมภายนอก 
โดยระบบจะยอมรับปัจจัยน าเข้า(Input) มีกระบวนการ (Process) เปล่ียนแปลงปัจจัยน าเข้า ให้เป็น
ผลผลิต (Output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context)ท้ังภายในและภายนอกองค์กร10 
ส าหรับการจัดการศึกษาปัจจัยน าเข้า (Input) ท่ีส าคัญของการบริหารได้แก่ นโยบายการศึกษา 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆผ่านเข้าสู่กระบวนการ (Process) ได้แก่การบริหาร การ
จัดการเรียนการสอนกระบวนการนิเทศของผู้บริหาร ผลผลิต (Output) ท่ีได้คือประสิทธิผลของ
โรงเรียน ซึ่งได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพที่พึงประสงค์ ฯลฯ องค์ประกอบท้ังหลายเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อเนื่องและยังมีปัจจัยซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษาท้ังทางตรงและทางอ้อมได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และน าข้อมูลจากผลผลิต
ท่ีได้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานให้ได้ผลผลิตท่ีมี

                                                             

 10 Fred C. Lunenburg  and  Allan  C.  Ornstein,  Educational  

Administration:Concepts and Practies,  6th  ed. (CA: Wadworth  Publishing, 2007),31-33 



  16 

คุณภาพมากยิ่งขึ้นไป11 ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ กล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน 
(Glickman,Gardon,and Ross-Gordon) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนไว้ 4 แบบ คือ 
1)การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม 2)การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล 3)การนิเทศแบบร่วมมือ และ 4)การ
นิเทศแบบไม่ช้ีน า12 

 บราวน์ และโมเบอร์ก( Brown and Moberg) ได้เสนอแนวคิดงานนิเทศงานไว้ 3 
รูปแบบคือ  1) การนิเทศงานแบบเน้นคน ( Consideration) 2) การนิเทศงานแบบเน้นงาน
(Facilitation)  3) การนิเทศงานแบบมีส่วนร่วม(Participation)13 

 ไวส์ และ โลเวล (Wiles and Lovell) ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นิเทศ
งานคือ 1) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์  2) บทบาทในฐานะผู้น า 3) บทบาทในด้านการจัดและ
ด าเนินงาน 4) บทบาทในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์บุคลากร 5) บทบาทในการสร้างขวัญของ
ครู  6) บทบาทในการพัฒนาบุคลากรการสังเกตการสอนเป็นไปเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน14 จากท่ีได้กล่าวมาสามารถน าเสนอขอบข่ายทางทฤษฎีของการ
วิจัยดังปรากฏในแผนภูมิที 1 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 11 ทองอินทร์ วงศ์โสธร, “ทฤษฏีระบบ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษา หน่วยที่3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536),156-
163. 
 12 Carl D.Glickman,Stephen P.Gordon,and Jovita M. Ross-Gordon. Supervision 
and Instructional Leadership A Deverlopmental Approach,5th ed.(n.p. Allyn and 
Bacon, 2001),125-128 
 13 Brown, W.and D.Moberg , Organization Theory and Management : A 
Macroapproach (New York :John Wiley & Sons,Inc ,1980). 
 14 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed.Eglewood Cliffs.(New 
Jersy:Prentice - Hall,1983),261-267. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ท่ีมา   :  Fred C. Lunenburg  and  Allan  C.  Ornstein,  Educational Administration: 
Concepts  and  Practies,  6th  ed. (CA: Wadworth  Publishing,  2007),31-33 

 : Carl D.Glickman,Stephen P.Gordon,and Jovita M. Ross-Gordon. Supervision 
and Instructional Leadership A Deverlopmental Approach,5th ed.(n.p. Allyn and 
Bacon, 2001),125-128 

ปัจจัยน าเข้า 

(Inputs) 

 

 

 

 

 บคุลากร 

 งบประมาณ 

 วสัดอุปุกรณ์ 

 การจดัการ 

 

 การบริหารจดัการ 

 การจดัการเรียนการสอน 

 การนิเทศตดิตามประเมนิผล 

 

 

กระบวนการ 

(Transformation Process) 

 

ผลผลิต 

(Outputs) 

 

 ประสทิธิภาพ 

 ประสทิธิผล 

 ความพงึพอใจ 

 คณุภาพ

การศกึษา 

 

     สภาพแวดล้อม (Environment) 

[พิมพ์ค าอ้างอิงจากเอกสารหรือข้อมูลสรุป

ของประเด็นที่น่าสนใจ คุณสามารถวาง

กล่องข้อความไว้ที่ใดก็ได้ในเอกสาร ให้ใช้

แท็บ เครื่องมือการวาด เพื่อเปล่ียนการ

จัดรูปแบบของกล่องข้อความค าอ้างอิงที่

ดึงมา] 

     องค์การ (Organization)  

การนิเทศการสอน 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้  ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะในส่วนท่ีเป็น แนวทางการนิเทศการสอนของ กล๊ิก
แมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross-Gordon) ได้เสนอแนวทางการ
นิเทศการสอนไว้ดังนี้ 1. การนิเทศแบบช้ีน าโดยการควบคุม (Directive with control) 2. การนิเทศ
แบบช้ีน าโดยการให้ข้อมูล(Directive with infomation)  3. การนิเทศแบบร่วมมือ( Collaborative 
approach) 4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า  (Non-directive approach) 

 จากแนวคิดของกล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross-
Gordon)  เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศนั้นเป็นกระบวนการท่ีส าคัญต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผู้บริหารควรสนใจในเรื่องแนวทางงานนิเทศและน าไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดังปรากฏ
ในแผนภูมิท่ี2 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ีมา  : Carl D.Glickman,Stephen P.Gordon,and Jovita M. Ross-Gordon. Supervision 

and Instructional Leadership A Deverlopmental Approach,5th ed.  (Allyn and Bacon, 

2001),125-128 

 

 

การนิเทศการสอน 

 

1. การนิเทศแบบช้ีน าโดยการควบคุม 

2. การนิเทศแบบช้ีน าโดยการให้ข้อมูล 

3. การนิเทศแบบร่วมมือ 

4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์เฉพาะต่างๆท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ หมายถึง กระบวนการท่ีสนับสนุนและ

พัฒนาการสอนของครูเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอน ช่วยเหลือส่งเสริมให้ครูผู้สอน  ใช้
ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย กระบวนการสนับสนุน ร่วมมือ แนะน า ช่วยเหลือ  การอ านวยการ และการ
ประสานงาน  ในจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน โดยมีรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลาย เช่น การ
นิเทศแบบช้ีน าโดยการควบคุม  การนิเทศแบบช้ีน าโดยการให้ข้อมูล การนิเทศแบบร่วมมือ การนิเทศ
แบบไม่ช้ีน า 

โรงเรียนวัดปรกเจริญ  หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล จนถึง
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
นิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนวัดปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี” การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการขยายแนวความคิดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษาโดยการ
ค้นคว้ารวบรวมวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดและสาระส าคัญเกี่ยวกับการนิเทศท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียน
วัดปรกเจริญ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

การนิเทศการสอน 

 การนิเทศการสอนเป็นหน้าท่ีหนึ่งของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับผู้รับการ  
นิเทศเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจเป็นการพัฒนาครูอีกล าดับหนึ่งผู้บริหารควรจัดให้มีการพัฒนา
กระบวนการนิเทศอย่างจริงจัง 

ความหมายของการนิเทศการสอน 

 การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction หรือ Instructional Supervision) เป็น
ส่วนย่อยของการนิเทศการศึกษา ซึ่งได้มีนักวิชาการกล่าวถึงการนิเทศการศึกษานั้นก็หมายความว่า 
ต้องมีการนิเทศการสอนอยู่รวมด้วย ดังนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ อาทิเช่น 
 วัชรา  เล่าเรียนดี  เสนอว่าการนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม กันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศหรือระหว่าง
เพื่อนครู เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน15 
 จอมพงศ์  มงคลวนิช การนิเทศการสอนหมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันของผู้บริหารกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกันและกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การฏิบัติงานของครู เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นตามจุดมุ่งหมายท่ีสถานศึกษาคาดหวัง
ไว้16 

                                                             
15 วัชรา  เล่าเรียนดี  การนิเทศการสอน พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นครปฐมฯ:โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), 3. 
16 จอมพงศ์  มงคลวนิช ,การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา(กรุงเทพฯ:

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย,2555) 3. 
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 กลิคแมน  (Glickman) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการนิเทศการสอนว่า เป็นแนวความคิด
เกี่ยวกับงานและหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งเป็นการสอนในเรื่อง
หลักการ  การจัดครูเข้าสอน การจัดส่ือการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู 
รวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน17 
 แฮริส (Harris)  การนิเทศการสอนหมายถึงการท่ีบุคลากรในโรงเรียนจะท ากับบุคลากรหรือ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดพวกคงไว้หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการสอน
ท่ีใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนการนิเทศการสอนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนมากกว่าท่ีจะเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนการนิเทศการสอนเป็นงานหลักท่ีส าคัญของโรงเรียนและ
การนิเทศการสอนต้องเป็นไปเพื่อการคงไว้และปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียน18 
 โกลดแฮมเมอร์ และคณะ (Goldhammer and others) ได้กล่าวว่า การนิเทศการสอนเป็น
งานท่ีมอบให้ผู้นิเทศกระตุ้นผู้สอนให้มีการพัฒนาวิธีการสอนและน าส่ือการเรียนการสอนมาประยุกต์ 
โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อส่ือสาร ปัจจุบันการนิเทศเป็นความพยายามท่ีดีระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน19 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การนิเทศการสอน หมายถึง เป็นกระบวนการท่ี
สนับสนุนและพัฒนาการสอนของครูเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอนช่วยส่งเสริมให้
ครูผู้สอน  ใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย กระบวนการสนับสนุน ร่วมมือ แนะน า ช่วยเหลือ  การ
อ านวยการ และการประสานงานในจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน 

 

                                                             
17 Carl D. Glickman,Developmental Supervision : Alternative Practice For 

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

18 Harris Ben M,Supervisory Behavior in Education(New Jersey:Prentice-
Hall,Inc,1985),10. 

19 Robert Goldhammer and Others, Clinical Supervision, 2nd ed. (New York 
: Holt Rinehart and Winstion, 1980), 13. 
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ความจ าเป็นความส าคัญของการนิเทศการสอน 

 ในปัจจุบันการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเรียนการ
สอนมากเนื่องมาจากเหตุผลต่อไปนี้ 1) การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนและยุ่งยาก จ าเป็นท่ีผู้นิเทศ
จะต้องพูดถ่ายทอดท าความเข้าใจ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ครูจ านวนมากท่ีมีความสามารถต่างๆ กัน 
2) มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี แต่ครูก็ยังต้อง
ปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีท างานในสถานการณ์จริง 3) มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือ
ครูในการเตรียมการสอน 4) มีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทันสมัยแบบประชาธิปไตย การ
นิเทศการสอนสามารถให้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สามารถรวมพลังของทุกคนท่ีร่วมอยู่ใน
กระบวนการทางการศึกษาด้วย20 
 กาญจน์ เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ ได้ให้ความหมายการนิเทศการสอนได้ดังนี้ 1) 
การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนและยุ่งยากจ าเป็นต้องมีการนิเทศเพื่อเป็นการบริการแก่ครูจ านวน
มากท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน 2) การนิเทศเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู 
แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูจะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ี
ท างานในสถานการณ์จริง 3) การนิเทศมีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการสอน          
4) การนิเทศมีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีเสมอ21 
 กิติมา ปรีดีดิลก กล่าวถึงการนิเทศการสอนในระบบการศึกษา มาจากเหตุผลดังนี้ 
1) สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมด้วย การนิเทศจะช่วยท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในองค์การท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา 2) ความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัด
กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดใหม่ตลอดเวลา การนิเทศจะช่วยให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 3) การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องได้รับการช้ีแนะจาก

                                                             
20 ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการ, ม.ป.ป.), 5-6 
21

 กาญจน์ เรืองมนตรี และธรนิธร นามวรรณ, การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ (มหาสารคราม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
สารคราม,2554),56. 
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ผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงท าให้แก้ไขปัญหาส าเร็จลุล่วง 4) การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแลด้วยระบบนิเทศ22 
 จากความจ าเป็นความส าคัญของการนิเทศการสอนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การนิเทศการ
สอนมีความจ าเป็นต่อกระบวนการสอน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนสูง ครู
เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการศึกษาการนิเทศจะช่วยให้ครูได้มีการพัฒนาความรู้และรู้วิธีการจัดการ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน 

 ในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนจ าเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานเพราะ
จุดมุ่งหมายจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทางในการท างาน ซึ่งจะช่วยให้การนิเทศ
บรรลุผล มีนักการศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ดังนี้ 

วไลรัตน์ บุญสวัสด์ิ  กล่าวไว้ว่าเป็นไปเพื่อพัฒนาคนพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนางานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนช่วยประสานงานและความร่วมมือให้เกิด
ความเข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังสร้างความมั่นคงในอาชีพครู สร้างสรรค์ 
ก าลังใจให้แก่คุณเพื่อจะได้ร่วมมือกันพัฒนานักเรียนให้เกิดพัฒนาการตามความมุ่งหมายของ
การศึกษา23 
 กรองทอง จิรเดชากุลได้กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจ าเป็นคือ  
 1. ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน 
 2. ปริมาณศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอกับความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 3. บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีความคุ้นเคยและใกล้ชิดปัญหามาก
ท่ีสุด 
 4. บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง24 

                                                             
22 กิติมา ปรีดีดิลก , อ้างถึงใน วิจิตร วรุตบางกรู, การบริหารและการนิเทศการศึกษา

เบ่ืองต้น (กรุงเทพฯ:อักษราพิพัฒน,์ 2557),56. 
23 วไลรัตน์  บุญสวัสด์ิ,อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี 9 

(นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555),132. 
24 กรองทอง จิรเดชากุล,คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ธารอักษร

,2550),4. 
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 ปฐมา สิทธิสร กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยเหลือให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้ปรับปรุงตนเอง ด้านการสอน บุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูมีความ 
พึงพอใจและแนวทางในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ผู้เรียนมีคุณภาพ ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ25 
 จากจุดมุ่งหมายของการนิเทศ สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึง่ได้จากการที่ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการสอน การจัด
กระบวนการสอน การสร้างก าลังใจท่ีดีจากการได้รับการนิเทศการสอนนั้นเอง 
 

หลักการนิเทศการสอน 

แนวคิดและหลักการของการนิเทศปรับตัวเปล่ียนแปลงไปตามสภาพและแนวคิดในการจัด
การศึกษาเป็นระยะๆ ดังได้กล่าวมาแล้วในปี ค .ศ. 1965 เบอร์ตันและบรุกเนอร์ (Burton and 
Brueckner,) ได้ให้ ทรรศนะเกี่ยวกับหลักการของการนิเทศซึ่งอาจสรุปได้ว่า การนิเทศการสอน ควร
ต้ังอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด หลักท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการนิเทศควรยืนอยู่บนหลักการและหลักวิชาท่ีสามารถน ามาอ้างอิงสามารถ 
อธิบายให้เหตุผลท่ีชัดเจนได้มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง และสามารถแสดงให้เห็น
พัฒนาการท้ังในด้านวิธีการ และผลของการนิเทศได้  

2. การนิเทศอาศัยหลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้มีระเบียบวิธีขั้นตอน และ
กระบวนการนิเทศท่ีชัดเจน คือการก าหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ ข้อมูลการ
ด าเนินงานและการสรุปผล ดังนั้นการนิเทศทุกครั้งย่อมมีวงจรของกระบวนการ ท่ีชัดเจนเช่ือถือได้ 
การนิเทศเช่ือในแนวทางประชาธิปไตย คือ เคารพในเอกัตตบุคคลเช่ือว่าคน มีความแตกต่างกันท้ังใน
ด้านความรู้  ความสนใจความสามารถ และศักยภาพท่ีจะเรียนรู้จึงควร ยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพราะการนิเทศจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการท างาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

3. การนิเทศต้องเป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาจึงจ าเป็นต้องแสวงหา 
ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วส่งเสริมให้มีการแสดงออกเพื่อพัฒนา บุคคล
และงานท่ีปฏิบัติให้ มีคุณภาพสูงขึ้น26 หากวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะเห็นว่าหลักการนิเทศท่ีบุคคลต่าง ๆ 

                                                             
25  ปฐมา สิทธิสร,” บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในอ าเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2551),24. 
                       

26 William H. Burton and Lee J.Brueckner, Supervision : A Social 

Process , 3rd ed. (New York : Appleton-Century-Crofts,1955),7. 
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ให้ไว้นั้นเป็นเพียงกรอบแนวคิด กว้างๆ ในทางปฏิบัติจริงนั้นผู้นิเทศจ าเป็นต้องตีความ และขยาย
แนวคิดด้วยตนเองด้วย เช่น หลักการในข้อ ท่ี 1 ผู้ นิเทศจ าเป็นต้องรู้ว่ามีหลักวิชาอะไรบ้างท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการนิเทศ ขั้นตอนใดควรใช้หลักวิชาอะไร อาทิการสร้างเครื่องมือและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจ าเป็น ต้องอาศัยหลักการของการ ประเมินผลและระเบียบวิธี ทางสถิติเข้าช่วยการ
ก าหนดขั้นตอนการท างาน ควรอิงหลักวิชาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ การสร้างความ สัมพันธกับคน
จ าเป็นต้องมีความรู้  เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม และหลักการมนุษยสัมพันธ การก าหนดกิจกรรม และ
วิธีการนิเทศ ควรนึกถึงหลักการเรียนรู้ และหลักการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน จึง
อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพของการนิเทศ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและการประยุกต์ใช้หลัก
วิชาของผู้นิเทศด้วย ผู้นิเทศแต่ละคนมีความลึกซึ้งในหลักวิชาต่างกัน อาทิ ความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตยผู้นิเทศแต่ละคนอาจจะรับรู้ และเข้าใจต่างกันตามสภาพสังคมและระดับความเข้าใจ ผู้
นิเทศบางคน อาจตีความหลักการประชาธิปไตยไว้กว้างและครอบคลุมหลักการอื่นๆของการนิเทศ
ด้วย เช่น อาจเห็นว่าหลักการนิเทศนั้นอาจใช้หลักการประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอ 
เพราะได้ ก าหนดความหมายของประชาธิปไตยครอบคลุมหลักการใหญ่ๆ ของการนิเทศไว้แล้วคือ 
หลักการให้ ความเคารพในเอกัตตบุคคลหลักการแบ่งปันและการให้ความร่วมมือและหลักการใน
วิธีการแห่งปัญญาหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 27 (วิธีการแห่งปัญญาหรือแนวคิดท่ีจะน ากระบวนการ
วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาเกิดจากการแนะน าของดิวอี้ (John Dewey อ้างใน Danial Tanner and 
Laurel Tanner:) ซึ่งได้ เขียนหนังสือ How We Think พิมพ์ออกเผยแพร่ ในปี  ค.ศ1910 เพื่อเสนอ
ให้ครูและนักเรียนให้น ากระบวนการวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในทุกเรื่องต้ังแต่ปัญหาง่ายๆ ใน
ชีวิตประจ าวันจนถึง ปัญหาสังคมท่ีสลับซับซ้อน) เป็นต้น28 
 จากหลักการนิเทศการสอนสรุปได้ว่า หลักการนิเทศการสอนต้องอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อประเมินผล การรวบรวมสถิติต่างๆน ามาใช้ประกอบแนวคิดการบริหารจัดการ 
สร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มของครูในโรงเรียนท่ีซึ่งอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไป โดยใช้
หลักการของประชาธิปไตยคือหลักการให้ ความเคารพในเอกัตบุคคลหลักการแบ่งปันและการให้ความ
ร่วมมือเป็นต้น 

                                                             
27

 William H. Burton and Leo J. Brueckner, Supervision : A social Process( 
New York Appleto Century Crofts, Inc., 1976), 71-72. 

28
 Tanner Danial and Laurel Tanner, Supervision in Education : Problems 

and Practices ( New York. McMillan Publishing Co., 1987), 36. 
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ทักษะการนิเทศการสอน 

ในการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งวัชรา เล่าเรียนดี ได้กล่าวถึงทักษะท่ีจ าเป็นในการนิเทศการสอน 
ประกอบด้วย ทักษะ ด้าน เทคนิค ทักษะ ด้านมนุษย สัมพันธ์  และ ทักษะ ด้านการ จัดการ                            
รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 

ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้วิธีการ และเทคนิค
ท่ีจ าเป็นและท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศ หรือผู้ท าหน้าท่ีนิเทศจะต้องมี
ความรู้ความสามารถ เฉพาะอย่าง ต้องมีความรู้และความเข้าใจ เทคนิควิธีและสามารถใช้เทคนิควิธี
เหล่านั้นได้ เช่น เทคนิคการนิเทศ แบบพัฒนาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิกเทคนิคการ สังเกตการ
สอนและการจัดประชุม ให้ข้อมูลย้อยกลับ รวมท้ังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอน
แบบต่างๆ ท่ีส าคัญและสามารถ สาธิตแนะน าให้กับครูได้ 

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการ ปฏิบัติงาน
อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกลุ่ม และสามารถสร้างความร่วมมือให้ เกิดขึ้นระหว่ าง
สมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงความสามารถในการจูงใจ และการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น การได้รับความ
ร่วมมืออย่างจริงใจสามารถ พัฒนากลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการยอมรับ ในการ
เปล่ียนแปลงมากขึ้น 

ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills) เป็นความสามารถในการท่ีจะจัดให้ และคงไว้ซึ่ง
สภาพ เงื่อนไขท่ีจะเป็นการสนับสนุนการท างานหน่วยงาน หรือกลไกในการรักษาไว้ และท าให้องค์กร
ดีมีประสิทธิภาพขึ้นประกอบด้วยทักษะในการจัดการต่อไปนี้ 

1. ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหวางบุคคลกับหน่วยงาน 
2. ความสามารถในการท่ีจะมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆท่ีส าคัญท่ี   
   เอื้อต่อการปฏิบัติงานในองค์กรหรือโรงเรียน 
3. ความสามารถในการท่ีจะสร้างองค์กรท่ีมีคุณภาพ 
4. ความสามารถในการสร้าง และคงไว้ซึ่งสมรรถภาพขององค์กร29  

 จากทักษะการนิเทศการสอน สรุปได้ว่าเพื่อผลการนิเทศการสอนได้ผลบรรลุถตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ทักษะด้านการจัดการ น ามาใช้ในการนิเทศการสอน 
กระบวนการนิเทศการสอน 

                                                             
29

 วัชรา  เล่าเรียนดี  การนิเทศการสอน พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นครปฐมฯ:โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554), 16-19. 
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 ในการด าเนินการนิเทศการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จ าเป็นต้องมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเป็นเทคนิควิธีใน
การท างาน กระบวนการท างานของแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกัน ดังเช่น เอเลน (Allen) ได้
เสนอแนวความคิดส าหรับกระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยท่ัว ๆ ไป เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดท่ี
กล่าวถึงกระบวนการท างานส าหรับการนิเทศโดยตรง แฮริส จึงได้น าแนวความคิดนี้มาเสนอให้ใช้กับ
การนิเทศโดยเขียนไว้ในหนังสือซึ่งเขาเขียนขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค .ศ.1963 กระบวนการบริหารงาน
ของแอลเลน ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ซึ่งนิยมเรียกกันง่ายๆว่า “POLCA” 
โดยย่อมาจากค าศัพท์ต่อไปนี้ คือ P = Planing Processes (กระบวนการวางแผน) O = Organizing 
Processes (กระบวนการจัดสายงาน) L = Leading Processes (กระบวนการน า) C = Controlling 
Processes (กระบวนการควบคุม) A = Assessing Processes (กระบวนการประเมินผล) ขอบข่าย
ของงานในแต่ละกระบวนการมีดังนี้ 
 1. กระบวนการวางแผน (Planing Processes) กระบวนการวางแผนในทัศนะของแอลเลน 
(Allen) มีดังนี้ 1) คิดถึงส่ิงท่ีจะท าว่ามีอะไรบ้าง 2) ก าหนดแผนงานว่าจะท าส่ิงไหนเมื่อไหร่1.3) 
ก าหนดจุดประสงค์ในการท างาน 1.4) คาดคะเนผลท่ีจะเกิดจากการท างาน 1.5) พัฒนากระบวนการ
ท างาน 1.6) วางแผนในการท างาน 
 2. กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) กระบวนการจัดสายงานหรือจัด
บุคลากรต่าง ๆ เพื่อท างานตามแผนงานท่ีวางไว้มีกระบวนการ ดังนี้ 2.1) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานใน
การท างานชัดเจน 2.2) ประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ท่ีจะปฏิบัติงาน 2.3) จัดสรรทรัพยากรต่างๆ
ส าหรับการด าเนินงาน 2.4) มอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ 2.5) จัดให้มีการประสานงานสัมพันธ์
กันระหว่างผู้ท างาน 2.6) จัดท าโครงสร้างในการปฏิบัติงาน 2.7) จัดท าภาระหน้าท่ีของบุคลากร2.8) 
พัฒนานโยบายในการท างาน 
 3. กระบวนการน า (Leading Processes) กระบวนการน าบุคลากรต่างๆ ให้ท างานนั้น
ประกอบด้วยการด าเนินงานต่อไปนี้ คือ 3.1) การตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ 3.2) ให้ค าปรึกษาแนะน า
3.3) สร้างนวัตกรรมในการท างาน 3.4) ท าการส่ือสารเพื่อความเข้าใจในคณะท างาน 3.5) สร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 3.6) เร้าความสนใจในการท างาน 3.7) กระตุ้นให้เกิดการท างาน 3.8) อ านวย
ความสะดวกในการท างาน 3.9) ริเริ่มการท างาน 3.10) แนะน าการท างาน 3.11) แสดงตัวอย่างใน
การท างาน3.12) บอกข้ันตอนการท างาน และ3.13) สาธิตการท างาน 
 4. กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) ประกอบด้วยการด าเนินงานในส่ิงต่อไปนี้ 
4.1) น าให้ท างาน 4.2) แก้ไขการท างานท่ีไม่ถูกต้อง 4.3) ว่ากล่าวตักเตือนในส่ิงท่ีผิดพลาด4.4) เร่งเร้า
ให้ท างาน 4.5) ปลดคนท่ีไม่มีคุณภาพให้ออกจากงาน 4.6) สร้างกฎเกณฑ์ในการท างาน4.7) ลงโทษ
ผู้กระท าผิด 
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 5. กระบวนการประเมินสภาพการท างาน (Assessing Processes) ประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 
5.1) การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 5.2) วัดพฤติกรรมในการท างาน 5.3) จัดการวิจัย
ผลงาน30 
 ส่วนแฮริส (Harris) ได้เสนอกระบวนการนิเทศในทัศนะของเขาไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
 1. ประเมินสภาพการท างาน (Assessing) ประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็น
กระบวนการศึกษาสถานภาพต่างๆ รวมทั้งข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อจะน ามาเป็นตัวก าหนดถึง ความต้องการ
จ าเป็นเพื่อก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง ซึ่งประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 1.1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ 1.2) สังเกตส่ิงต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
และถี่ถ้วน 1.3) ทบทวนและตรวจสอบส่ิงต่างๆด้วยความระมัดระวัง 1.4) วัดพฤติกรรมการท างาน
1.5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 
 2. จัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนด
โครงการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ 2.1) จัดสายงานให้
ส่วนประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน 2.2) หาวิธีการน าเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 2.3)
เตรียมการต่างๆให้พร้อมท่ีจะท างาน 2.4) จัดระบบการท างาน 2.5) ก าหนดแผนในการท างาน 
 3. ออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยประกอบด้วยงานต่อไปนี้คือ  3.1) จัดสายงานให้ส่วน ประกอบ
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน 3.2) หาวิธีการน าเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 3.3) เตรียมการต่างๆ
ให้พร้อมท่ีจะท างาน 3.4) จัดระบบการท างาน 3.5) ก าหนด แผนในการท างาน 
 4. จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่างๆให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยงานต่อไปนี้คือ 4.1) ก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 4.2) จัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงาน4.3) ก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็น
จะต้องใช้ส าหรับจุดมุ่งหมายบางประการ 4.4) มอบหมายบุคลากรให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่
ละเป้าหมาย 
 5. ประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุ อุปกรณ์และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกทุกๆอย่าง เพื่อจะให้การเปล่ียนแปลงบรรลุผลส า เร็จ งานในกระบวนการ
ประสานงาน ได้แก่ 5.1) ประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆให้ด าเนินงานไปด้วย กันด้วยความ
ราบรื่น5.2) สร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพียง 5.3) ปรับการท างานในส่วนต่างๆให้มี

                                                             

 30 Louis A. Allen อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์ิตรสยาม, 2530), 76 -79. 
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ประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด 5.4) ก าหนดเวลา ในการท างานในแต่ละช่วง 5.5) สร้างความสัมพันธ์ให้
เกิดขึ้น 
 6. น าการท างาน (Directing) เป็นกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
สภาพท่ีเหมาะสมสามารถบรรลุผลแห่งการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุดซึ่ง ได้แก่  6.1) การแต่งต้ัง
บุคลากร6.2) ก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน 6.3) ก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา 
ปริมาณหรืออัตราความเร็วในการท างาน 6.4) แนะน าและปฏิบัติงาน 6.5) ช้ีแจงกระบวนการท างาน 
และ 6.6)ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน31 
 สงัด อุทรานันท์ ได้เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาในสังคมไทย  5 ขั้นตอนเรียกว่า
“PIDRE” ดังนี้ 
 1. การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ีต้องมีการนิเทศ รวมท้ังวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศท่ีจัดขึ้น 
 2. ให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนการให้ความรู้ความเข้าใจถึงส่ิง
ท่ีจะด าเนินการว่า ต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร 
และจะด าเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับเริ่มการ
นิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามและเมื่อมีความจ าเป็น ส าหรับงานนิเทศท่ียังเป็นไปไม่
ได้ผลหรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่ง 
 3. การด าเนินการนิเทศ (Doing-D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของ
ผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร) 
 4. การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรงของผู้บริหารซึ่ง
ให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจด าเนินไปพร้อมๆ
กันขณะท่ีผู้รับการนิเทศท่ีก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จส้ินแล้วก็ได้ 
 5.  การประเมินผลผลิตกระบวนการด าเนินงาน (Evaluating - E) เป็นขั้นท่ีผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินงานผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ
หากพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรค อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท า
การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจท าได้โดยการให้ความรู้ในส่ิงท่ีท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับ
                                                             

 31 Ben M. Harris,Supervisory Behavior in Education, in Education, 

EnglewoodCliffs (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 16. 
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กรณีท่ีผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่น่าพอใจ หรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานใหม่ท้ังหมดส าหรับ
กรณีท่ีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปไม่ได้ผล ควรท่ีจะต้องวางแผนร่วมกัน วิเคราะห์หาจุดท่ีควร
พัฒนาใหม่ กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE32 
 กล๊ิคแมน(Glickman) ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนไว้ 5 ขั้นตอนคือ 
 1. การประชุมร่วมกับครู ( Preconference with teacher) 
 2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียน( Observation of Classroom) 
     3. การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอนและการพิจารณาวางแผนประชุมร่วมกับ
ครู( Analysis of Observation and Conference with teacher) 
     4. การประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน (Post conference with teacher) 
 5. การวิเคราะห์และพัฒนาการด าเนินการ 4 ขั้นตอน33 
 จากกระบวนการนิเทศ สรุปได้ว่าการด าเนินการนิเทศต้องอาศัยกระบวนการบริหารงานของ
แอลเลน ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ซึ่งนิยมเรียกกันง่ายๆว่า “POLCA”  ส่วน
แฮริส (Harris) ได้เสนอกระบวนการนิเทศในทัศนะของเขาไว้ 6 ขั้นตอน และ สงัด อุทรานันท์ ได้
เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาในสังคมไทย 5 ขั้นตอนเรียกว่า“PIDRE” ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการ
ก าหนดในกระบวนการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการสอน 

การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้
ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนโดยสรุปได้ว่า ในการนิเทศการสอนมี ความจ าเป็นอย่าง
มากท่ีจะต้องน าทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการสอนมาเป็นฐานคิดในการพัฒนาระบบ ของการนิเทศการ
สอน ท้ังนี้เนื่องจากการนิเทศการสอนเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์และมีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ
การสอนเพื่อน ามาพิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมในการพัฒนาครู ให้ตรงกับสภาพและความ
                                                             

 32 สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 

,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 84-89. 

 33 Carl D. Glickman,Stephen P.Gordon, and Ross-crodon M.Jovita, Supervisory 

of instruction: A Development Approach, 3rd ed.(Massachusettes; Allyn and 

Bacon,2001),285. 
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ต้องการในการพัฒนาเทคนิค การนิเทศการสอน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ
การสอนของนักคิด นักการศึกษา และนักจิตวิทยา สามารถสรุปสาระส าคัญของทฤษฎีต่างๆ ได้ดังนี้ 
 
การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision) 
 การนิเทศแบบพัฒนาการ (developmental supervision) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การนิเทศท่ี
ค านึงถึงหลักการพัฒนาของมนุษย์เป็นหลักส าคัญ การนิเทศแบบพัฒนาการเป็นการนิเทศท่ีค านึงถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนความแตกต่างกันในด้านต่างๆของมนุษย์ 
โดยเฉพาะมนุษย์ท่ีเป็นผู้ใหญ่ (adult) โดยมีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ 
มนุษย์มีความแตกต่างทางด้านความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking) มนุษย์มี
ความรู้สึกท่ีผูกพันต่อภาระหน้าท่ีแตกต่างกัน (commitment) มนุษย์มีความเช่ียวชาญต่างกัน 
(expertise) และมนุษย์มีแรงจูงใจและเป้าหมายท่ีแตกต่างกันตามวัย34 
วิธีการนิเทศส าหรับการนิเทศแบบพัฒนาการ 
 วิธีการนิเทศตามแนวคิดของ กล๊ิกแมน (Glickman) ผู้นิเทศหรือผู้ท าหน้าท่ีนิเทศจะต้องเช่ือ
ว่าครูทุกคนสามารถจะพัฒนาในระดับสูงสุดได้ ถ้าได้รับความช่วยเหลือ แนะน าสนับสนุนถูกวิธีและ
เหมาะสมกับลักษณะและระดับความสามารถในการพัฒนาครูแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ กล๊ิกแมน กอร์
ดอน และ รอสกอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross-Gordon) กล่าวว่า ผู้นิเทศต้องพิจารณา
เลือกใช้ยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการท่ีเหมาะสมส าหรับ การนิเทศครูในองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  
1) ระดับพัฒนาการของครู และระดับความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 2) ความรู้ความเช่ียวชาญ 
3) ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี 4) การยอมรับและผูกพันต่อภาระหน้าท่ี ซึ่งยุทธวิธีการนิเทศแบบ
พัฒนาการมี 4 แบบ คือ 
 1. การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive control approach) 
เป็นการให้ค าแนะน าช้ีน าแนวทางปฏิบัติโดยตรงเหมาะสมส าหรับครูท่ีมีระดับพัฒนาการท่ีต่ ามาก 
ความรู้ ความเช่ียวชาญและมีความผูกพันในภาระหน้าท่ีอยู่ในระดับต่ ามากท่ีสุด และมีปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาส าคัญผู้นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมใน
กรณีต่อไปนี้ 
      1.1 ครูมีระดับความสามารถในการปฏิบัติงานและระดับพัฒนาการต่ ามาก 

                                                             

 34 Carl D. Glickman, Stephen P.Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, 

Supervisionand Instruction Leadership : A Development Approach. 8thed.(Boston: 

Allyn and Bacon,Inc.,2001), 185-190. 
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      1.2 ครูมีความรู้น้อย มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตามท่ีผู้นิเทศแนะน าและคิดว่ าเป็นส่ิงท่ีควร
ปฏิบัติตาม 
      1.3 ในกรณีท่ีผู้นิเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องนั้น หรือกรณีท่ี 
ครูต้องการให้ผู้นิเทศเป็นผู้ตัดสินใจวิธีด าเนินการ 
      1.4 ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้นิเทศไม่มีเวลาพอท่ีจะมาให้การนิเทศแก่ครูโดยตรง 
และต่อเนื่อง 
 2. การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive informational approach)เป็นการช้ีน าให้ข้อมูล 
ด าเนินการใช้พฤติกรรมตามล าดับ เช่นเดียวกันกับการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม เพียงแต่ไม่ช้ีน า หรือไม่
แนะน าวิธีการให้ปฏิบัติ แต่ให้ข้อมูลและวิธีการหลายวิธีให้ครูได้เลือกปฏิบัติ ผู้นิเทศควรลดพฤติกรรม
การนิเทศแบบช้ีน าควบคุมให้น้อยลง และพยายามส่งเสริมครูในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครู
สามารถท่ีจะร่วมคิดร่วมปฏิบัติงานได้กับบุคคลอื่น โดยไม่ต้องอาศัยผู้นิเทศช่วยแนะน าตลอดเวลาผู้
นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูลในกรณีต่อไปนี้ 
      2.1 ครูมีระดับพัฒนาการและความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
      2.2 ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีเป็นปัญหาในการสอนของตนเองเท่ากับผู้นิเทศ 
      2.3 ครูมีความสัมพันธ์ ขาดประสบการณ์หลายประเด็นในขณะท่ีผู้นิเทศรู้และเข้าใจดีทุก
เรื่อง 
      2.4 ผู้นิเทศมีความเต็มใจท่ีจะร่วมรับผิดชอบในวิธีการแก้ปัญหาท่ีครูเลือกใช้ 
      2.5 ครูมีความเช่ือมั่นในตัวผู้นิเทศ 
      2.6 มีเวลาจ ากัดทุกเรื่องชัดเจนแล้ว และการปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน 
 3. การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative approach)   
ในการนิเทศแบบร่วมมือ ผู้นิเทศ และครูจะร่วมกันตัดสินใจ ในวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ท้ังครูและผู้นิเทศจะให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือมีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้คือ 
      3.1 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (clarifying) ผู้นิเทศท าความเข้าใจกับปัญหาท่ีครูพูดถึง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับปัญหาท่ีครูได้น าเสนอ โดยพยายามกระตุ้นให้ครูระบุสาเหตุของ
ปัญหา และประเด็นของปัญหาให้ชัดเจน 
      3.2 การฟัง (listing) ผู้นิเทศฟังอย่างต้ังใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับ
ปัญหาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อปัญหาการสอนของตน ก่อนท่ีจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
นั้น 
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      3.3 การตอบสนอง (reflecting) เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาและรายละเอียด
ของปัญหาท่ีครูน าเสนอ ผู้นิเทศต้องตอบสนองด้วยการรับรู้ปัญหาของครู เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน
ว่าปัญหาท่ีแท้จริงของครูคืออะไร 
      3.4 การน าเสนอ (presenting)    ผู้นิเทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเองให้
ข้อมูลสนับสนุนปัญหาอุปสรรค ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของครูเสนอข้อมูล
ท่ีครูอาจจะมองข้ามความส าคัญการเสนอความคิดเห็นของตนเองของผู้นิเทศในขั้นท่ีจะช่วยให้ครูได้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มข้ึน และมองเห็นสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาท่ีชัดเจนมากขึ้น 
      3.5 การสร้างความเข้าใจตรงกัน(clarifying)โดยผู้นิเทศพยายามท าให้ครูเข้าใจความ
คิดเห็น การรับรู้ของผู้นิเทศให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการ
แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
      3.6 การแก้ปัญหา (problem solving) ผู้นิเทศและครูมีการแลกเปล่ียนข้อแนะน าและ
ทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ก่อนท่ีจะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา หรือเลือกทางเลือกในการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้และเหมาะสม 
      3.7 การกระตุ้นส่งเสริม (encouraging) เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการยอมรับข้อโต้แย้งท่ี
อาจเกิดขึ้น เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้นิเทศต้องยอมรับข้อขัดแย้ง และหาทางประนีประนอม เพื่อหา
ข้อยุติกันต่อไป เพราะความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน สามารถจะได้มา ซึ่งวิธีแก้ปัญหาท่ีดี และ
เหมาะสมท่ีสุด 
      3.8 ขั้นตอนการเจรจาตกลงร่วมมือกันเพื่อหาข้อยุติ (negotiating) เป็นการเจรจาเพื่อ
หาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นการยอมรับของครู และผู้นิเทศ เพื่อให้ท้ัง 2 
ฝ่ายเห็นด้วยกับรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปราย ซึ่งแนวทางท่ีได้ช่วยกันเลือก 
      3.9 การก าหนดมาตรฐาน (standardizing) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติเป็นการตก
ลงร่วมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบัติ รวมท้ังก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะ
ด าเนินการตามแผน ใช้ส่ืออะไรบ้าง มีใครบ้างเป็นผู้ร่วมงาน รายละเอียดเหล่านี้ ต้องเจรจา
ปรึกษาหารือกันให้ชัดเจน 
      3.10 การตอบสนอง (reflecting) เป็นการสรุปแผนขั้นสุดท้าย ผู้นิเทศต้องสรุปแนวทาง
และแผนปฏิบัติงาน โดยครูยอมรับเข้าใจตรงกันในทุกเรื่อง อาจจะให้ครูทบทวนแผนและแนวทางการ
ปฏิบัติอีกครั้ง และมีการจดบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการยอมรับนัดหมาย
การด าเนินการทุกขั้นตอนตามแผนก่อนนัดการประชุมข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเลือกใช้การ
นิเทศแบบร่วมมือ ผู้นิเทศควรเลือกใช้วิธีการ 
 4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (non-directive approach)เป็นการนิเทศท่ีผู้นิเทศจะใช้พฤติกรรม
ในการพูดคุยท างานร่วมกับครู โดยท่ีครูจะเป็นผู้ท่ีตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้นิเทศเป็นเพียงผู้ช่วยในการ
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สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้นผู้นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน าในกรณี
ต่อไปนี้ 
      4.1 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูผู้ร่วมโครงการนิเทศมีความรู้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความเช่ียวชาญ มีระดับความคิดและระดับพัฒนาการสูงมาก 
      4.2 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีตัดสินใจจะด าเนินการ
มากและผู้นิเทศมีความรู้ความเช่ียวชาญเรื่องนั้นน้อย 
      4.3 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูต้องรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ผู้นิเทศ
ต้องไม่เป็นผู้ช้ีน าและควรมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
      4.4 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความต้ังใจและต้องการจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ถึงแม้ว่า
จะไม่ใช่ปัญหาส าคัญท่ีผู้นิเทศต้องเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มี
โอกาสตัดสินใจเอง และจัดด าเนินการเอง โดยผู้นิเทศคอยสนับสนุนและบริการตามท่ีถูกร้องขอวิธีการ
นิเทศแบบไม่ช้ีน า ผู้นิเทศอาจจะใช้พฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกับครู โดยท่ีครูจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง ผู้นิเทศเป็นเพียงผู้ช่วยในการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้นซึ่งพฤติกรรมในการ
นิเทศแบบไม่ช้ีน ามีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้ 
 1. การฟัง (listening) ผู้นิเทศฟังครูพูด ครูน าเสนอแนวคิดความต้องการอย่างต้ังใจ และ
พยายามท าความเข้าใจ กับเรื่องท่ีครูพูดให้มากท่ีสุด 
 2. การตอบสนอง (reflecting) ผู้นิเทศพูดสรุปความคิดเห็นตามความต้องการของครู หรือ
ปัญหาของครู แสดงความเห็นใจ สนใจ แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ พยายามจับใจความ
ส าคัญในเรื่องท่ีครูพูดให้มากท่ีสุด 
 3. การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน (clarifying) ผู้นิเทศต้องพยายามท าความเข้าใจกับปัญหา
เรื่องราวท่ีครูพูดให้ละเอียด และชัดเจนตรงกันให้มากท่ีสุด อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับปัญหา
หรือเรื่องราวท่ีครูพูด เพื่อให้สามารถมองปัญหาหลายมุม และเพื่อให้ครูได้แนวคิดมุมมองมากขึ้น 
 4. การกระตุ้นส่งเสริม (encouraging) ผู้นิเทศต้องแสดงออกด้วยความสนใจเต็มใจท่ีจะรับ
ฟังเรื่องราวต่างๆของครู ในขณะท่ีครูพยายามพูดแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือ
เรื่องราวนั้นๆ ให้การกระตุ้น ด้วยค าพูดใช้ท่าทางประกอบท้ังพูดเสริมก าลังใจ สนับสนุนซึ่งจะช่วยให้
ครูสามารถตัดสินใจได้ด้วยความมั่นใจ 
 5. การตอบสนอง (reflecting) ผู้นิเทศต้องมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมของครู เช่น ต่อการ
พูด ต่อการน าเสนอของครูตลอดเวลา พร้อมกับทบทวนความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูพูด
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตรงกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องถอดข้อความการพูดของครูทุกครั้ง 
 6. การแก้ปัญหา (problem solving) ผู้นิเทศพยายามพูดกระตุ้นให้ครูพิจารณาแนวทางการ
ปฏิบัติหรือแนวทางการแก้ปัญหาอื่นๆ โดยให้ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สอบถามใน
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รายละเอียดของแนวทางการแก้ปัญหา กระตุ้นให้คิดทางเลือกให้หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบ และให้
ได้ซึ่งวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยให้เวลาในการคิดและพูดอย่างพอเพียง 
 7. การแก้ปัญหา (problem solving) หลังจากท่ีครูได้แนวทางแก้ปัญหาแล้วผู้นิเทศกระตุ้น
ให้ครูพูดอธิบายถึงผลท่ีอาจจะเกิดขึ้น จากการน าวิธีนั้นไปแก้ปัญหา รวมท้ังอาจจะให้อธิบายผลท่ีจะ
เกิดขึ้นจากวิธีนั้นๆ ท่ีไม่ได้เลือก เพื่อให้ครูมีโอกาสคิดเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการแก้ปัญหาจากผล
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้แต่ละวิธี 
 8. การน าเสนอ (presenting) ผู้นิเทศให้ครูน าเสนอปัญหาและแนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหา
อีกครั้ง พยายามพูดให้ครูเต็มใจ ต้ังใจท่ีจะปฏิบัติและยอมรับว่าเป็นความผูกพัน และภาระหน้าท่ีใน
เรื่องท่ีครูได้ตัดสินใจไปแล้ว โดยพยายามให้ครูเลือกวิธีท่ีปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเองภายในระยะเวลา
พอควรและรับผิดชอบในการด าเนินการ 
 9. การก าหนดมาตรฐาน (standardizing) ผู้นิเทศให้ครูก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุมาตรฐานของผลงานท่ีปฏิบัติงานใดควรเริ่มต้นหลังและจะเสร็จเมื่อใด
ต้องการส่ือ อุปกรณ์ใดบ้างท่ีจ าเป็น เมื่อใดท่ีครูสามารถอธิบายและตอบค าถามต่างๆเหล่านี้ ให้ชัดเจน
การประชุมการนิเทศใกล้จะสมบูรณ ์
 10. การตอบสนอง (reflecting) เป็นการตอบสนองทบทวนเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานของ
ครูก่อนจบการประชุม ผู้นิเทศต้องให้ครูสรุปแผนการปฏิบัติรายละเอียดของวิธีด าเนินงานอีกครั้ง
หลังจากนั้นครูสามารถด าเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติงานนั้นได้ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศใน
การเลือกการนิเทศแบบไม่ช้ีน า ในการเลือกใช้วิธีนิเทศ และพฤติกรรมการนิเทศแต่ละประเภทต้อง
อาศัยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวครูหลายด้านจนเข้าใจว่าครูแต่ละคนแต่ละกลุ่มเหมาะสมกับวิธีนิเทศ และ
พฤติกรรมการนิเทศแบบใดมากท่ีสุดจึงค่อยเริ่มด าเนินการ ส าหรับการเลือกใช้พฤติกรรมการนิ เทศ
แบบไม่ช้ีน าควรค านึงถึงเรื่องต่างๆดังนี้ 
 1. ในกรณีท่ีครู หรือคณะผู้ร่วมโครงการนิเทศ มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
ความเช่ียวชาญมีระดับความคิดเห็นและระดับพัฒนาการสูงมาก 
 2. ในกรณีท่ีครู หรือคณะครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีตัดสินใจจะด าเนินการมากและ
ผู้นิเทศมีความรู้ความเช่ียวชาญเรื่องนั้นน้อย 
 3. ในกรณีท่ีครู หรือคณะครูต้องรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ และผู้นิเทศมี
ส่วนร่วมน้อย 
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 4. ในกรณีท่ีครู หรือคณะครูมีความต้ังใจ และต้องการจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ปัญหาส าคัญ ท่ีผู้นิเทศต้องเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาส
ตัดสินใจเอง และจัดด าเนินการเอง โดยผู้นิเทศคอยสนับสนุนและบริการตามท่ีถูกร้องขอ35 
 จากการใช้หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการสอน สรุปได้ว่าการนิเทศการสอน
มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอนเพื่อน ามาพิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Supervision) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
เน้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศท่ีเป็นมิตร เป็นกันเองส่วนการนิเทศแบบ
ทรัพยากรมนุษย์นั้นจะให้ความส าคัญ ต่อความต้องการของมนุษย์และความพึงพอใจ ต่อผลงานท่ี
เกิดขึ้น   การนิเทศแบบสนับสนุน (Supportive Supervision) เป็นการเน้นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน 
ระหว่างผู้นิเทศและครู และความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ในช้ันเรียนดีขึ้นการนิเทศแบบสนับสนุนก็คือ 
วิธีสอนบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศให้ปฏิบัติงานด้วยความตระหนักรู้
ตลอดเวลา   การนิเทศแบบมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations Supervision) วัตถุประสงค์ของการ
นิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์คือ การท าให้ครูรู้สึกว่ามีความส าคัญส าหรับโรงเรียน ความรู้สึกส่วนตัว และ
ความสัมพันธ์ ท่ีดีเป็นค าท่ีส าคัญ  การนิเทศแบบพัฒนาการ(Developmental Supervision) 
หลักการนิเทศท่ีอาศัยโดยมีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ ซึ่งยุทธวิธีการนิเทศ
แบบพัฒนาการมี 4 แบบ คือ 1. การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive control approach) 2. การ
นิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive informational approach) 3. การนิเทศแบบร่วมมือ
(Collaborative approach)   4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (non-directive approach) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                             

 35 วัชรา เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instuction) (นครปฐม: โรง

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 133-163. 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดปรกเจริญ 

 ช่ือโรงเรียนวัดปรกเจริญ ท่ีต้ัง  หมู่   6  ต าบลตาหลวง  อ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70130  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   โทรศัพท์   
032-745559   เปิดสอนระดับช้ันระดับอนุบาล 1 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   เนื้อท่ี  11  ไร่ 200 
ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ 6 หมู่ คือ  หมู่ท่ี 3,4,5 ,6  ต าบลตาหลวง และหมู่ท่ี   2, 3 ต าบลขุนพิทักษ์ 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กระจายตามสวนและตามล าคลองมีประชากร
ประมาณ   4,500 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดปรกเจริญ  ท่ีท าการองค์การ  
บริหารส่วนต าบลตาหลวง  สถานีอนามัยต าบลตาหลวงอาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวนมะพร้าว    
ท าสวนผลไม้อื่น ๆ ท าสวนผัก  อาชีพรับจ้าง   ค้าขาย พายเรือและขับเรือหางยาวพานักท่องเท่ียวชม
ตลาดน้ าด าเนินสะดวกและตามล าคลอง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนาพุทธ ประเพณี / 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ งานประจ าปีหลวงพ่อแดงวัดปรกเจริญ งานกฐิน  
งานลอยกระทง  งานประเพณีสงกรานต์ 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6  และ ม.3อาชีพหลัก คือ   ประกอบอาชีพ
รับจ้าง , ประกอบอาชีพค้าขาย ,  ประกอบอาชีพท าสวน  ประกอบอาชีพพายเรือขับเรือพา
นักท่องเท่ียวชมล าคลอง , ประกอบอาชีพอื่นๆ   นับถือศาสนาพุทธ  3 ) โอกาสและข้อจ ากัดของ
โรงเรียน โรงเรียนต้ังอยู่ในท่ีธรณีสงฆ์ของวัดปรกเจริญ  จ านวน  2  แปลง เนื้อท่ีรวม  11 ไร่ 2 งาน 
ติดต่อกับวัดปรกเจริญ  องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลวง  สถานีอนามัยต าบลตาหลวง พื้นท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่ม ติดต่อกับล าคลอง  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาหลวง และ
ชุมชน 
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 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
           
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายสมชาย  ธรรมกิจวัฒน์ 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

การบริหารวิชาการ 

นางสาวดวงสมร  กลั่นประดิษฐ 

นายธัญญพงศ์  เธียรทองอินทร์ 

นางวรารัตน์  ธรรมกิจวัฒน์ 

นางสาวสมพร  เฟื่องฟ ู

นางวลัยภรณ์  กอสนาน 

นางสมจิตนา  แสงทอง 

 

การบริหารงบประมาณ 

นางนิตยา   ยอดอรัญ 

นางวลัยภรณ์  กอสนาน 

นางสมทรง  เมฆวิไล 

นางสาวสมพร  เฟื่องฟ ู

นางสมจินตนา  แสงทอง 

การบริหารงานบุคคล 

นางสุรางค์  บุญตนาชัย 

 

การบริหารงานทั่วไป 

นายธัญญพงศ์  เธียรทอง

อินทร์ 

นางวรารัตน์  ธรรมกิจวัฒน์ 

นางสุรางค์  บุญตนาชัย 

นางสมทรง  เมฆวิไล 

นางสาวดวงสมร  กลั่น

ประดิษฐ 

 

นักเรียน 
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 วิสัยทัศน์  เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งมั่นจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาวิชาการ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างสัมพันธ์ในชุมชน 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
 2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 ศิริ จันทะพล ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน ประกาศส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  1) สภาพการณ์ภายในโรงเรียน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับน้อย  2)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะอัตราสถิติท่ีระดับ .05   3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1  แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และ 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1  ด้านการเตรียมนิเทศ พบว่าควรมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ด้านการวางแผนการนิเทศ มาเป็นแนวทางในการวางแผนการ
นิเทศ ควรเขียนเป็นโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ ผู้บริหาร 
และคณะครูต้องด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ด้านการประเมินผลการนิเทศควร
ประเมินผลตามสภาพจริง และให้ครอบคลุมท้ัง 4 งาน ด้านการปรับปรุงและแก้ไขวิธีการนิเทศ ควร
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ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ว่าเรื่องใดเด่น เรื่องใดด้อย และเรื่องใดมีปัญหา แล้ว
ร่วมมือกันหาทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น36 
 พิมพา ศิริวงศ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงิน
โชตนาราม ส านักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการ
นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ส านักงานเขตบางคอแหลม สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยรวมท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดและด้านการการวางแผนการนิเทศและการเตรียมการนิเทศมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด37 
 อัมพรกัญ บัวครอง ได้ท าการวิจัยเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการ
จัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1)
การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกขั้นตอน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การวางแผนและก าหนดทางเลือก
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผลและ
รายงานผล การสร้างส่ือเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 2) แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 คือ 1) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และให้ความส าคัญรวมถึงการ
สร้างความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  2) ควร
จัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อหารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม
3) ควรมีการประชุมอบรมจัดท าส่ือ เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศให้มีความหลากหลาย 4) ควรมีแนวทาง

                                                             

 
36 ศิริ จันทะพล ,” แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเลย เขต 1”(  วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,2552),ข-ค. 
 37 พิมพา ศิริวงศ์, “การด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 
ส านักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553) 
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ในการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท้ังการนิเทศโดยตรงและทางอ้อม 5) ควรจัดให้มีการประเมินเครื่องมือท่ี
ใช้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการเรียนการสอน38 
 ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดอบรมครูประจ าการ
ด้านการจัดการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาประชาสัมพันธ์ ด้านการ
บริการพิเศษแก่นักเรียน ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนและ
ด้านการจัดหาบุคลากร39 
 รัชนี ลาภรัตนทอง ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเวียงฝางผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ
ท้ังหมดได้ให้ข้อมูลว่า ได้ปฏิบัติครบทุกกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ได้ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
อย่างเป็นทางการ ก าหนดหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการโดยฝึกปฏิบัติประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ มีการซี้แจงให้ครูผู้สอนได้เข้าใจถึงหลักการและ
รายละเอียด เยี่ยมและนิเทศช้ันเรียน สร้างวิธีเยี่ยมนิเทศช้ันเรียนร่วมกัน ส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามความสามารถของครูผู้สอน ก าหนดแผนการเยี่ยมหรือนิเทศร่วมกัน ประเมินผลการสอนของ
ครูผู้สอน สังเกตการณ์การสอน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน มีการให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานตามแบบ
แผนงานโครงการท่ีรับผิดชอบ40 

                                                             

 38 อัมพรกัญ บัวครอง, “การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียน

ร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 
39 

 ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์, “การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษานครปฐม เขต 2” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 

40  รัชนี ลาภรัตนทอง, “การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านวางฝาง” (การค้นคว้า 

แบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

,2553), บทคัดย่อ. 
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สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด พบว่า สภาพการนิเทศภายในตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราดโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 41 
 โสภณ ทองจิตร ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายใน
ของผู้นิเทศในโรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
นิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในโรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การประเมินผลการนิเทศมีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ 
การด าเนินการนิเทศการวางแผนการนิเทศ การปรับปรุงแก้ไข และการส ารวจความต้องการจ าเป็น
ของโรงเรียนตามล าดับ จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินการนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ด้านอื่น ๆ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยทาง
สถิติ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ        ทางสถิติ 42 

พรรณมาศ พรมพิลา ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศ
การสอนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการท่ีส่งผลต่อการ
นิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  7 ด้าน คือ ด้านการ
วางแผนด้านการบริหารจัดการ ด้านการสารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครู ด้านการ
ประเมินผลด้านการพัฒนาปรับปรุง ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการปฏิบัติการนิเทศการสอน43 

ชุติมา แย้มจ่าเมือง กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1.) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

                                                             
41 สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร, “การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2553), 94.  

42 โสภณ ทองจิตร, “การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศ 
ในโรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553), บทคัดย่อ. 

43 พรรณมาศ พรมพิลา, “ปัจจัยด้านกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 2 (มกราคม– 
มิถุนายน 2554): 28. 
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โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ออกแบบวิธีท างาน ด้านการจัดล าดับความส าคัญของงาน ด้านการประสานงาน ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร ด้านการอ านวยการ และด้านการประเมินสภาพปัญหา ตามล าดับ 2.) การปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ ปฏิบัติได้เกิดผลจริง และด้านจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 3.) กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน    
ทุกคู่44  

พรรณภา มหาวิชา ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรี
นวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล สังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ด้านการจัดล าดับความส าคัญของงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการประสานงานด้านการ
ประเมินสภาพการท างาน ด้านการออกแบบวิธีการท างานและด้านการจัดสรรทรัพยากร ส่วนแนวทาง
การพัฒนากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานครคือ 1) 
ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ จากการท างานโดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมต่าง ๆ จากการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม  2) ควรมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของทางเลือกในการนิเทศการงานตามความส าคัญและส่ิงท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน 3) ควรมีการ
น าทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  4) ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรเลือกวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่จากการส ารวจ
ความต้องการเพื่อจัดสรรงบประมาณ และ 5) ควรให้ความรู้แนวทางวิธีการในการการนิเทศอย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชา45 
 

                                                             

      44 ชุติมา แย้มจ่าเมือง “กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร” (วิทยนิพนธ์ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 

45 พรรณภา มหาวิชา, “กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 82. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 ชิลวา และดาน่า (Silva and Dana) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียนท่ี
พัฒนาสู่ระดับมืออาชีพ ผลงานวิจัยนี้ น าเสนอรูปแบบของการนิเทศแบบร่วมมือ โดยเน้นการ
ตรวจสอบและการใช้การข้อมูล เพื่อพัฒนาโรงเรียนท่ีพัฒนาสู่ระดับมืออาชีพ ซึ่งมี 4 ขั้นตอนบุคลากร
ในโรงเรียนจะต้องร่วมกันสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เริ่มจากขั้นตอนแรก คือขั้น
การเตรียมความพร้อม การนิเทศโดยตรง ผลของการนิเทศและความต้องการของครู ซึ่งในการนิเทศ
จะต้องยึดหลักท่ีงส่ีผสมผสานกันในการนิเทศ ควรก าหนดหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ในมหาวิทยาลัย
หรือครู และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลังนิเทศจะช่วยท าให้ครูได้รับการพัฒนาทัศนคติอีกท้ังยัง
ช่วยส่งเสริมให้ครูและคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยหันมาใส่ใจการสอนยิ่งขึ้น 46 
 แอน คลาร์ก (Clark,Ann) ได้ศึกษาประสบการณ์ตรงในการนิเทศและประโยชน์ของความ
ยั่งยืน ค้นหาภาวะผู้น าต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษาท่ีสามารถสร้างความส าเร็จและรักษา
ไว้ได้อย่างยั่งยืน จากการใช้เวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์ผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนชนบท โดยให้ผู้มีส่วนร่วมใช้เวลา 9 เดือนตรวจดูคุณภาพของการ
นิเทศโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รวมท้ังการให้ข้อมูลย้อนกลับจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ให้การนิเทศและรับการนิเทศ จัดข้อความท่ีได้รับเป็นหมวดหมู่จากการประชุม บันทึก
ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจท้ังคู่ ต้องเปิดเผย จริงใจ และใช้อ านาจออกแบบ
ให้มีการเห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ 47 
 เนลสันและคณะ (Nelson and others) ได้ศึกษามุมมองของผู้ให้ค าปรึกษาจากหญิง 8 คน
ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผู้เชียวชาญด้านการนิเทศโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ด้าน
การให้ค าปรึกษา ความเช่ือในการใ ช้ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ ผู้ท่ีให้ค าปรึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการนิเทศได้อภิปรายกระบวนการนิเทศของแต่ละบุคคลต่างยอมรับข้อบกพร่องความ
ล้มเหลว วิวัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น กลุ่มผู้ให้ค าปรึกษามีความเช่ือว่า
การสร้างเครือข่ายการนิเทศท่ีเข้มแข็งการอภิปรายเพื่อประเมินผลทันที เป็นการสร้างรูปแบบการ

                                                             

 46 Diana Yendol silva and Nancy Fichtman Dana, “ Collaborative Supervision 
in the Professional Development School ”(Dissertaion Abstracts 
International,2001),45-A. 

 47 Clark,Ann T., An expioration  of combind distance and direct suppervision 
experiences. [online],acessed22December2007Aavilable from 
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3115457 
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นิเทศท่ีเปิดกว้างทางความคิดเห็นและอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของเวลาความน่าเช่ือถือของกระบวนการ
นิเทศซึ่งขึ้นอยู่กับการนิเทศรูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การน ายุทธศาสตร์ท้ังหมดมา
พัฒนากระบวนการนิเทศท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมด้วย การค้นพบข้อโต้แย้งของกลุ่ม
ผู้ร่วมงาน ความเป็นตัวของตัวเอง กระบวนการนิเทศท่ีแตกต่างการเข้มงวดต่อผู้เข้ารับการนิเทศ ซึ่ง
เป็นกระบวนการนิเทศแบบคู่ขนานท าให้ได้ผลการนิเทศสะท้อนกลับจากผู้รับการนิเทศได้อย่าง
ถูกต้อง48 
  

ซาชาเรียล (Zachariah) ได้ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในประเทศเคนยา ผลการวิจัยพบว่าการนิเทศการเรียนการสอนถือเป็น
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขั้นตอนของข้าราชการและความซื่อตรงต่อหน่วยงาน ประโยชน์ของการด าเนินงานนิเทศ ได้แก่ การ
อ านวยความสะดวกในการสร้างผลงานทางวิชาการของนักเรียน การปรับปรุงคุณภาพในการการเรียน
การสอนของครู รวมถึงการช่วยให้ครูผู้สอนสามารถติดตามผลการจัดเรียนการสอนของตนเองได้ 
ปัญหาหลัก ๆท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานนิ เทศการเรียนการสอนคือการขาดความสม่าเสมอการ
ด าเนินงานของผู้บริหารและการขาดทรัพยากร ซึ่งผู้บริหารควรมีการก าหนดการพัฒนานโยบายท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินงานนิเทศการเรียนการสอนและจัดหาทรัพยากรท่ีจาเป็นข้อเสนอแนะและ
การสนับสนุนการติดตามผล49 

เพลล่ิง (Pelling) ได้ศึกษาการพัฒนางานด้านการนิเทศและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อ
ประสบการณ์ในงานด้านการนิเทศ ประสบการณ์ด้านการเป็นท่ีปรึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรใน
งานด้านการนิเทศ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนางานด้านการนิเทศ
และประสบการณ์ในงานด้านการนิเทศ ประสบการณ์ในงานด้านการเป็นท่ีปรึกษา รวมท้ังการจัด
ฝึกอบรมในงานด้านการนิเทศด้วยรูปแบบของการพัฒนางานด้านการนิเทศในแบบของ  Supervisor 
Complexity Model ถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาแนวคิดของการพัฒนางานด้านการนิเทศ และเพื่อวัด
ระดับพัฒนาการของงานด้านการนิเทศ จากนั้น จึงท าการศึกษาลักษณะเฉพาะในงานด้านการนิเทศ

                                                             

       48 Nelson, Mary Lee and others. “Working with Conflict in Clinical 
Supervision :Wise Supervisors' Perspectives,” Journal of Counseling Psychology. 55,2 
(April, 2008),172-184. 

49 Zachariah Wanzare, “Instructional Supervision in Public Secondary 
Schools in Kenya” Educational Management Administration & Leadership Journal 40, 
2 (March 2012): 188-216 
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และปัจจัยบางประการท่ีจะมีผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านการนิเทศ ผลการวิ จัยพบว่า
ประสบการณ์และการจัดฝึกอบรมในงานด้านการนิเทศถูกระบุว่า คือตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญมากต่อระดับ
ของการพัฒนางานด้านการนิเทศนั่นเอง แต่ส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องจากผลการ วิจัยเหล่านี้ก็ คือ ควร
ท าการศึกษาทฤษฎีในด้านการพัฒนานักนิเทศ รวมท้ังการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพวกเขาด้วยเช่นกัน50 
 ริซโซ (Rizzo)  ได้ศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับแนวคิดในการนิเทศ
การศึกษาและติดตามผลในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงาน
นิเทศในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันคือ พื้นท่ีท่ีดูแล การ
รู้จักสภาพปัจจุบันและความแตกต่างของโรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีชาญฉลาด ไว้ใจได้ ใช้ความ
หลากหลายของวิธีการนิเทศ ความสัมพันธ์ของครูและผู้นิเทศ  การมีส่วนร่วมของครู ผลท่ีออกมา
ช้ีบอกความแตกต่างของการพัฒนาการนิเทศ การเข้าถึงความหลากหลายของโรงเรียน การมาเยี่ยม
บ่อยมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว ท าให้โรงเรียนมองมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเป็นข้อแตกต่างชัดเจน 
และการดูแลความเป็นอยู่ของครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการนิเทศ51 

อดู อคินลอย และโอลายี (Adu, Akinloye and Olaoye) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของ
ปัญหาและวิธีการต่างๆ ในการนิเทศภายในและภายนอกโรงเรียน กล่าวว่าเป็นการด าเนินงานนิเทศ
เป็นกิจกรรมส าคัญในการบริหารการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนั้นควรมีการด าเนินงานนิเทศจากท้ัง
ภายในหรือภายนอกหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานนิเทศ ทั กษะและ
ความสามารถของผู้บริหารในการกากับดูแลการด าเนินงานนิเทศให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี

                                                             

 50 Nadine Joy. Pelling, “Supervisory Indentity Development and ItsRelationship 
to Supervisory Experience Counselling Experience and Training 
inSupervision,”Dissertation Abstracts International 61, (9 (March 2013) : 476 - A . 
 51 John F. Rizzo ,”Teacher ‘ and Supservisors ‘ Perceptions of Current and  
Ideall Supervision and Evalution Practices,” ( University of Massachusetts 
Amherst,2004),accessed October 8,2013 ,available from 
http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901  



  64 

ประสิทธิภาพ การด าเนินงานนิเทศจะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารใน
การสร้างกลุ่มการท างานของครูที่มีความสามัคคีและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน52 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 

 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้น ามาเสนอพบว่าการนิเทศเป็น กระบวนการท่ี
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐาน
ตัวช้ีวัด ท้ังยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และครูได้รับการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้นิเทศหรือผู้ท าหน้าท่ีนิเทศจะต้องเช่ือว่าครู
ทุกคนสามารถจะพัฒนาในระดับสูงสุดได้ ถ้าได้รับความช่วยเหลือ แนะน าสนับสนุนถูกวิธีและ
เหมาะสมกับลักษณะและระดับความสามารถในการพัฒนาครูแต่ละคน ซึ่ง รูปแบบการนิเทศนั้น     
เ ป็ น รู ป แบบ ท่ี สัมพั น ธ์ ต าม แนว คิ ดขอ ง  ก ล๊ิ กแ มน  ก อร์ ดอ น  และ รอสกอร์ ก อ ร์ ดอ น
(Glickman,Gardon,and Ross-Gordon)  1. การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive control 
approach) 2. การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive informational approach) 3. การนิเทศ
แบบร่วมมือ(Collaborative approach)   4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (non-directive approach) 
จากการรูปแบบการนิเทศข้างต้นสามารถครอบคลุมเนื้อหา หลักการ วัตุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในงานวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

                                                             
52

 Emmanuel O. Adu, Gbadegesin M. Akinloye, and Olabisi F. Olaoye, 
“Internal and External School Supervision: Issues, Challenges and Wayforward,” 
International Journal of Educational Sciences 7, 2 (2014): 269-278. 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อทราบการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูใน
โรงเรียนวัดปรกเจริญ  2) เพื่อทราบแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูใน
โรงเรียนวัดปรกเจริญ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้บุคลากรของโรงเรียน
วัดปรกเจริญ   เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  
และครูผู้สอน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศ
ของโรงเรียนวัดปรกเจิญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2   เพื่อให้การ
ด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย
เพื่อให้แนวทางการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ส าเร็จตามก าหนดงาน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น             
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ศึกษาปัญหาท่ีจะท าการวิจัยเป็นการศึกษาสภาพ
ปัญหา และอุปสรรคต่างๆพร้อมท้ังรวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร ข้อมูลสถิติ กฎ 
ระเบียบ ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อใช้
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ขอค าแนะน าและเห็นชอบในการจัดโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้สมบูรณ์และน าเสนอภาควิชาเพื่อขออนุมัติโครง
ร่างค้นคว้าอิสระ 
 ขั้นตอนท่ี2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ พัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งทีเป็นตัวอย่างในงานวิจัย โดยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาท่ี
ก าหนดไว้ในแผนงาน แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ขั้นตอนท่ี3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัย น าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขและจัดท ารายงานการ
วิจัยฉบับร่างน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ จัดท า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิ จัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง  (the one shot, non-experimental , 
casestudy) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ดังต่อไปนี้ 
 

                                  

 

เมื่อ S หมายถึง ประชากร 
     X หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา 
     O หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาประชากร 
 

ประชากร   

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหาร และครูโรงเรียนวัดปรกเจริญสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  จ านวน 10 คนไม่รวมผู้วิจัย  
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ตัวแปรที่ศึกษา  

 ส าหรับตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 

อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าทีหลักปัจจุบันในโรงเรียน 
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ รูปแบบการนิเทศท่ีพึงประสงค์ของครูโรงเรียนวัด
ปรกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2   ตามแนวคิดของกล๊ิกแมน 
กอร์ดอน และ รอสกอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross-Gordon) กล่าวว่า ผู้นิเทศต้อง
พิจารณาเลือกใช้ยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการท่ีเหมาะสมส าหรับ การนิเทศครูในองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ คือ 1) ระดับพัฒนาการของครู และระดับความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม  2) ความรู้
ความเช่ียวชาญ 3) ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี 4) การยอมรับและผูกพันต่อภาระหน้าท่ี ซึ่ง
ยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการมี 4 แบบ คือ 

 1. การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive with control)  เป็นการให้ค าแนะน าช้ีน าแนวทาง
ปฏิบัติโดยตรงเหมาะสมส าหรับครูท่ีมีระดับพัฒนาการท่ีต่ ามาก ความรู้ ความเช่ียวชาญและมีความ
ผูกพันในภาระหน้าท่ีอยู่ในระดับต่ ามากท่ีสุด และมีปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาส าคัญ
ผู้นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมในกรณีต่อไปนี้ 

 2. การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive with information) เป็นการช้ีน าให้ข้อมูล 
ด าเนินการใช้พฤติกรรมตามล าดับ เช่นเดียวกันกับการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม เพียงแต่ไม่ช้ีน า หรือไม่
แนะน าวิธีการให้ปฏิบัติ แต่ให้ข้อมูลและวิธีการหลายวิธีให้ครูได้เลือกปฏิบัติ ผู้นิเทศควรลดพฤติกรรม
การนิเทศแบบช้ีน าควบคุมให้น้อยลง และพยายามส่งเสริมครูในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครู
สามารถท่ีจะร่วมคิดร่วมปฏิบัติงานได้กับบุคคลอื่น 

 3. การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative approach)  ในการนิเทศแบบร่วมมือ  ผู้นิเทศ 
และครูจะร่วมกันตัดสินใจ ในวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานตลอดเวลา ท้ังครูและผู้นิเทศจะให้
ข้อเสนอแนะแก่กันและกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ 
 4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (Non-directive approach) เป็นการนิเทศท่ีผู้นิเทศจะใช้
พฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกับครู โดยท่ีครูจะเป็นผู้ท่ีตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้นิเทศเป็นเพียง
ผู้ช่วยในการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีสองชนิด ชนิดแรกเป็นแบบสอบถามและชนิดท่ีสอง
คือการสัมภาษณ์    รายละเอียดดังนี้แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดไว้ให้ (forced choice) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศท่ึพึงประสงค์ของครูโรงเรียนวัดปรก
เจริญ  ตามแนวคิดของกล๊ิกแมน กอร์ดอน และ รอสกอร์ดอน  (Glickman Gordon and Ross-
Gordon) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยบุคลากรในโรงเรียนวัดปรกเจริญ  ถึงแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครู 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 1. แบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้  
      ขั้นท่ี 1 ศึกษาต าราเอกสาร หลักการ แนวคิด วรรณกรรม และผลงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้ว
น าผลการศึกษามาสร้างภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      ขั้นท่ี 2 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศท่ีพึงประสงค์ของครูโรงเรียนวัด
ปรกเจริญ ตามขอบข่ายและเนื้อหาท่ีก าหนดโดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบข่ายการวิจัย 
และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอนะและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
      ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม  
      ขั้นที่ 4 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับประชากร 
 2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึง
ประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
 1. ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดปรกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2  ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ 
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 2. ผู้วิจัยด าเนินการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนวัด
ปรกเจริญ ครบทุกคน 
 3. ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและ ครูทุกคน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือข้าราชการครูโรงเรียนวัดปรก
เจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จ านวน  9 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 1คน  และครูผู้สอนจ านวน 8 คน ซึ่งหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามน าไป 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง โดยใช้ความถี่ (frequency) 
และร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์รูปแบบการนิเทศการศึกษาภายในของโรงเรียนโรงเรียนวัดปรกเจริญ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใช้ ความถ่ี และร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์
แนวทางการนิเทศใน โรงเรียนโรงเรียนวัดปรกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 2 ใช้วิธีการสังเคราะห์เนื้อหา 

สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครู
โรงเรียนโรงเรียนวัดปรกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  และ 2)
เพื่อทราบแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนโรงเรียนวัดปรก
เจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา(descriptive reseach) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียน
โรงเรียนวัดปรกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ผู้ให้ข้อมูล คือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1คน  และครูผู้สอนจ านวน 9 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 10 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียน ตาม
แนวคิดของกล๊ิกแมน กอร์ดอน และ รอสกอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross-Gordon) สถิติท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่ ความถี่ (frenquency)  ร้อยละ (percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ              
มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อทราบการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ และ      
2) เพื่อทราบแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบตรวจสอบรายการการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของ
ครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ ตามแนวคิดของ กลิกแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman 
Gordon, and Ross Gordon) และ 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ    
ครูโรงเรียนวัดปรกเจริญ จ านวนท้ังหมด 10 คน  เมื่อได้ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการและแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มแล้ว น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบการ
บรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูใน 
   โรงเรียนวัดปรกเจริญ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 ผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
มีจ านวนท้ังหมด 10 คน การวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ พิจารณา
ตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในท างาน  ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าท่ีหลักในโรงเรียน โดยใช้
ความถ่ี (frequency) และ ร้อยละ (Percentage) แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 

ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
        ชาย 2 20.00 
        หญิง 8 80.00 

รวม 10 100.0 
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ตารางท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ (ต่อ) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ จ านวน ร้อยละ 
2. อายุ   
        31 – 40 ปี 2 20.00 
        51 ปีข้ึนไป 8 80.00 

รวม 10 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน   
        ไม่เกิน 10 ปี 2 20.00 
        31 ปีข้ึนไป 8 80.00 

รวม 10 100.00 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
       ปริญญาตรี 9 90.00 
       ปริญญาโท 1 10.00 
                               รวม 10 100.00 
5. ต าแหน่งหน้าท่ีหลักปัจจุบันในโรงเรียน   

       ผู้บริหารโรงเรียน 1 10.00 
       หัวหน้ากลุ่มสาระ 2 20.00 
       ครูผู้ปฏิบัติการสอน 7 70.00 
                               รวม 10 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 เป็นเพศชายจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีอายุระหว่าง 
51 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน                
2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีประสบการณ์การในการท างาน 31 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และมีประสบการณ์ในการท างาน ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 2 คน คิด เป็นร้อยละ 
20.00 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 90.00 และ               
จบระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมามีต าแหน่งหัวหน้า
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กลุ่มสาระ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การนิเทศการสอนที่พึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 

 ในการวิเคราะห์การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ เพื่อตอบ
ค าถามวิจัยข้อท่ี 1 ว่าความต้องการการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปกเจริญเป็น
แบบใด โดยผู้วิจัยส่งแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูใน
โรงเรียนวัดปกเจริญไปยังผู้ให้ข้อมูลจ านวน 10 คน เพื่อทราบความต้องการแบบของการนิเทศท้ัง              
4แบบ และผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ แสดงรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แบบการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
แบบการนิเทศการสอน จ านวน ร้อยละ 

1. การนิเทศแบบช้ีน าโดยการควบคุม (Directive with control) 0 0 
2. การนิเทศแบบช้ีน าโดยการให้ข้อมูล (Directive with infomation)   0 0 
3. การนิเทศแบบร่วมมือ (collaborative approach) 10 100 
4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (Non-directive approach) 0 0 
  

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนวัดปรกเจริญจ านวน 10 คนมีความต้องการให้มี
การนิเทศการสอนแบบร่วมมือคิดเป็นร้อยละ 100. 
 การนิเทศการสอนแบบร่วมมือสามารถอธิบายรายละเอียดการปฎิบัติการนิเทศได้            
ดังตารางท่ี3  
ตารางท่ี 3 รายละเอียดการนิเทศแบบร่วมมือ 
การนิเทศแบบรว่มมอื รายละเอียดการปฏบิัติการนิเทศ 
1. การสร้างความ
เข้าใจตรงกนั 
(clarifying) 

ผู้นิเทศท าความเข้าใจกับปัญหาที่ครพููดถึงเพื่อให้เกดิความเข้าใจตรงกนั
เกี่ยวกับปัญหาที่ครูได้น าเสนอ โดยพยายามกระตุ้นให้ครูระบุสาเหตุของปัญหา 
และประเด็นของปัญหาใหช้ัดเจน 

2. การฟัง (listing) ผู้นิเทศฟังอย่างต้ังใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากข้ึน เกี่ยวกับปัญหาความ
คิดเห็นของครทูี่มีต่อปัญหาการสอนของตน ก่อนที่จะพิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหานั้น 
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ตารางที ่3 รายละเอียดการนิเทศแบบร่วมมือ (ต่อ) 
การนิเทศแบบร่วมมือ รายละเอียดการปฏิบัติการนิเทศ 
3. การตอบสนอง 
(reflecting) 

เพื่อความเข้าใจมากข้ึนเกี่ยวกับปัญหา และรายละเอียดของปัญหาที่ครูน าเสนอ ผู้
นิเทศต้องตอบสนองด้วยการรับรู้ปัญหาของครู เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันว่า
ปัญหาท่ีแท้จริงของครูคืออะไร 

4. การน าเสนอ 
(presenting) 

ผู้นิเทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเองให้ข้อมูลสนับสนุนปัญหา
อุปสรรค ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของครูเสนอข้อมูลท่ี
ครูอาจจะมองข้ามความส าคัญการเสนอความคิดเห็นของตนเองของผู้นิเทศในข้ัน
ท่ีจะช่วยให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มข้ึน และมองเห็นสาเหตุและแนว
ทางการแก้ปัญหาท่ีชัดเจนมากข้ึน 

5. การสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน(clarifying) 

ผู้นิเทศพยายามท าให้ครูเข้าใจความคิดเห็น การรับรู้ของผู้นิเทศให้ชัดเจนมากข้ึน 
เพื่อปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 

6. การแก้ปัญหา 
(problem solving) 

ผู้นิเทศและครูมีการแลกเปลี่ยนข้อแนะน าและทางเลอืกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 
ก่อนท่ีจะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา หรือเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ี
เป็นไปได้และเหมาะสม 

7. การกระตุ้นส่งเสริม 
(encouraging) 

เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการยอมรับข้อโต้แย้งท่ีอาจเกิดข้ึน เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน 
ผู้นิเทศต้องยอมรับข้อขัดแย้ง และหาทางประนีประนอม เพื่อหาข้อยุติกันต่อไป 
เพราะความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน สามารถจะได้มา ซึ่งวิธีแก้ปัญหาท่ีดี และ
เหมาะสมท่ีสุด 

8. ข้ันตอนการเจรจา
ตกลงร่วมมือกันเพื่อหา
ข้อยุติ (negotiating) 

เป็นการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นการ
ยอมรับของครู และผู้นิเทศ เพื่อให้ท้ัง 2 ฝ่ายเห็นด้วยกับรายละเอียดของแนว
ทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปราย ซึ่งแนวทางท่ีได้ช่วยกันเลือก 

9. การก าหนด
มาตรฐาน 
(standardizing) 

การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติเป็นการตกลงร่วมกันในรายละเอียดของแนวทาง
และแผนปฏิบัติ รวมท้ังก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะด าเนินการตามแผน ใช้สื่อ
อะไรบ้าง มีใครบ้างเป็นผู้ร่วมงาน รายละเอียดเหล่านี้ต้องเจรจาปรึกษาหารือกัน
ให้ชัดเจน 

10. การตอบสนอง 
(reflecting) 

เป็นการสรุปแผนข้ันสุดท้าย ผู้นิเทศต้องสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติงาน โดยครู
ยอมรับเข้าใจตรงกันในทุกเร่ือง อาจจะให้ครูทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบัติ
อีกครั้ง และมีการจดบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏบิัติงานเพื่อแก้ปัญหาการ
ยอมรับนัดหมายการด าเนินการทุกข้ันตอนตามแผนกอ่นนัดการประชุม 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการนิเทศการสอนที่พึงประสงค์ของครูในโรงเรียน

วัดปรกเจริญ 

 จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้ร่วมสนทนาจ านวน 6 คน เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริม ได้ข้อมูลและประเด็นดังต่อไปนี้  
 การนิเทศแบบร่วมมือ จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน 
เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เพราะการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อการนิเทศคือความจ าเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนาการสอนของครู การ
สร้างความเข้าใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ การเป็น
กัลยาณมิตร ถ้าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทราบถึงปัญหาในการสอน
และหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน จะท าให้มองเห็นปัญหาได้อย่างตรงจุด และเลือกแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แนวทางการส่งเสริมการนิเทศสอนแบบร่วมมือ 

การนิเทศแบบร่วมมือ แนวทาง 
1. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (clarifying) นิเทศควรท าความเข้าใจกับครูผู้รับการนิเทศ โดย

จัดประชุมครูผู้รับการนิเทศ เพื่อช้ีแจงถึงปัญหา
และประเด็นท่ีจะท าการนิเทศ เพื่อให้ผู้รับการ
นิเทศและผู้นิเทศมีความเข้าใจท่ีตรงกัน 

2. การฟัง (listing) ผู้นิเทศควรฟังอย่างต้ังใจ ผู้นิเทศจัดห้องเฉพาะ
เพื่อรับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นถึงปัญหาของ
ครูผู้สอนอย่างต้ังใจและมีความเป็นส่วนตัว 
 

3. การตอบสนอง (reflecting) 
 

ผู้นิเทศควรต้องทบทวนปัญหาของครูอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อการตอบสนองต่อปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 
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ตารางที ่4 แนวทางการส่งเสริมการนิเทศสอนแบบร่วมมือ (ต่อ) 
การนิเทศแบบรว่มมอื แนวทาง 

4. การน าเสนอ (presenting) ผู้นิเทศควรต้องคอยสนับสนนุข้อมูลของคร ูและ
ต้องเปิดโอกาสให้ครนู าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ตรงจุดข้ึน 

5. การสร้างความเข้าใจตรงกัน(clarifying) ผู้นิเทศควรน าปัญหาของครูมาคุยและมาปรับความ
เข้าใจให้ตรงกันรวมไปถึงร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหานั้นๆให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

6. การแก้ปัญหา (problem solving) ผู้นิเทศและครูควรจะต้องการสรุปปัญหาทุกปัญหา 
โดยแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและทางเลือกใหม่ๆ 
จนได้ข้อสรุปปัญหาทุกปัญหา และได้ทางเลือกใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

7. การกระตุ้นสง่เสริม (encouraging) ผู้นิเทศควรต้องเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ยอมรับ ข้อ
โต้แย้งที่อาจเกิดข้ึน เพราะบางครั้งอาจมีข้อโต้แย้ง
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ควรมีการชี้แจง
และหาข้อสรุปที่เหมาะสม 

8. ข้ันตอนการเจรจาตกลงร่วมมือกันเพื่อหาข้อยุติ 
(negotiating) 

ในการหาข้อตกลงร่วมกันกับแนวทางการแก้ปัญหา 
ที่เป็นที่ยอมรับของคร ูและผู้นิเทศอาจจะใช้วิธี
อภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันเลือก
ข้อสรุป 

9. การก าหนดมาตรฐาน (standardizing) ผู้นิเทศควรต้องร่วมกนัเจรจาปรึกษาหารือกันให้
ชัดเจนในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบัติ 
ก าหนด วัน เวลา สถานที่ ทีจ่ะด าเนินการให้
ชัดเจนก่อน เพื่อจะได้ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

10. การตอบสนอง (reflecting) ผู้นิเทศควรต้องสรุปแผนขั้นสุดท้าย ต้องสรุป
แนวทางและแผนปฏิบัติงานท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ทุกฝ่าย และมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงาน 
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ตารางที่ 4 แนวทางการส่งเสริมการนิเทศสอนแบบร่วมมือ (ต่อ) 
การนิเทศแบบร่วมมือ แนวทาง 

10. การตอบสนอง (reflecting) ผู้นิเทศควรต้องสรุปแผนขั้นสุดท้าย ต้องสรุป
แนวทางและแผนปฏิบัติงานท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ทุกฝ่าย และมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงาน 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์
ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี และ  2) แนวทางในการพัฒนาการนิเทศการสอนตาม
ความต้องการของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูในโรงเรียนวัด
ปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี รวมท้ังหมด 10 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบส ารวจตรวจสอบรายการการ
นิเทศการสอน ตามแนวคิดของ กลิกแมน กอร์ดอน และ รอส กอร์ดอน (Glickman, Gordon, and 
Ross Gordon) ท่ีจ าแนกพฤติกรรมการนิเทศไว้  4 แบบ คือ 1) การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม 2) การ
นิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล 3) การนิเทศแบบร่วมมือ  4) การนิเทศแบบไม่ช้ีน า ซึ่งแบบตรวจสอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจ  ตอนท่ี 2 ความต้องการการ
นิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ โดยได้รับข้อมูลแบบตรวจสอบกลับคืนมา
ครบ 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่มโดยใช้สถิติการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จาการศึกษาผลการวิจัยเรื่อง“แนวทางการส่งเสริมการการนิเทศท่ีพึงประสงค์ของครูใน
โรงเรียนวัดปรกเจริญ” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี เป็นแบบ
ร่วมมือ 
 2. เพื่อทราบแนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรก
เจริญจังหวัดราชบุรี มีแนวทางดังนี้ 

 แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ
เป็นการนิเทศแบบร่วมมือ โดยมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน จึงท าให้การ
เรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ   ผู้นิเทศควรท าความเข้าใจกับครูผู้รับการนิเทศ โดย
จัดประชุมครูผู้รับการนิเทศ เพื่อช้ีแจงถึงปัญหาและประเด็นท่ีจะท าการนิเทศ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
และผู้นิเทศมีความเข้าใจท่ีตรงกัน ผู้นิเทศจัดห้องเฉพาะเพื่อรับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นถึงปัญหา
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ของครูผู้สอนอย่างต้ังใจและมีความเป็นส่วนตัว ผู้นิเทศต้องทบทวนปัญหาของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
การตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ผู้นิเทศต้องคอยสนับสนุนข้อมูลของครู และต้องเปิดโอกาส
ให้ครูน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีได้ตรงจุดขึ้น ผู้นิเทศและครู
จะต้องการสรุปปัญหาทุกปัญหา โดยแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะและทางเลือกใหม่ๆ จนได้ข้อสรุปปัญหา
ทุกปัญหา และได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บางครั้งอาจมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ แต่จะมีการช้ีแจงและหาข้อสรุปท่ีเหมาะสม ในการหาข้อตกลงร่วมกันกับแนว
ทางการแก้ปัญหา ท่ีเป็นท่ียอมรับของครู แนะผู้นิเทศอาจจะใช้วิธีอภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ร่วมกันเลือกข้อสรุป ผู้นิเทศต้องร่วมกันเจรจาปรึกษาหารือกันให้ชัดเจนในรายละเอียดของแนวทาง
และแผนปฏิบัติ ผู้นิเทศต้องสรุปแผนขั้นสุดท้าย และมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้การนิเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ การรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน จะท าให้มองเห็นปัญหาได้อย่างตรงจุด และเลือกแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม 

การอภิปรายผล 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการวิ จัยครั้งนี้  มีประเด็นท่ีส าคัญ ท่ีควรน ามาพิจารณา                 
เพื่อให้ทราบการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ โดยสามารถน ามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เพื่อความชัดเจนและน าผลการวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ดังนี้      
 1. การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ เป็นแบบความร่วมมือ โดย
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน จึงท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ การนิเทศท่ีพึงประสงค์ ในโรงเรียนวัดปรกเจริญ เป็น
แบบควบคุมท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและประกันคุณภาพ บุคลากร
ครูทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริ จันทะพล ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคล้องกับ พิมพา ศิริวงศ์ ได้ศึกษาการด าเนินการนิ เทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม สอดคล้องกับ อัมพรภัญ บัวครอง ได้ศึกษาการนิเทศ
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน า การจัดการเรียนร่วม สอดคล้อง ศรีศศิลักษณ์ ได้ศึกษาการ
วิจัย เกี่ยวกับการนิเทศโนโรงเรียนกลุ่มบางเลน สอดคล้อง รัชนี ลาภรัตนทอง ได้ศึกษาการด าเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนบ้านเวียงฝางจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับ สุนีย์รัตน์ วีระสุนทร ได้ศึกษาสภาพ
การนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด 
สอดคล้องกับ โสภณ ทองจิตร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของผู้นิเทศใน
โรงเรียนในเครือข่ายบางกุ้ง สอดคล้องกับ พรรณมาศ พรมพิลา ได้ศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการท่ี
ส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สอดคล้องกับ ชุติมา แย้มจ่าเมือง ได้ศึกษากระบวนการนิเทศท่ี
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สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ พรรณนา มหาวิชา 
ได้ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สอดคล้องกับ 
ชิลวา และดาน่า (Silva and Dana) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียนท่ีพัฒนาสู่
ระดับมืออาชีพ สอดคล้องกับ แอน คลาร์ก (Clark,Ann) ได้ศึกษาประสบการณ์ตรงในการนิเทศและ
ประโยชน์ของความยั่งยืน ค้นหาภาวะผู้น าต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษาท่ีสามารถสร้าง
ความส าเร็จและรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับเนลสันและคณะ (Nelson, and other) ได้
ศึกษามุมมองของผู้ให้ค าปรึกษาจากหญิง 8 คน ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผู้เช่ียวชาญด้านการ
นิเทศ โดยการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประสอบการณ์ด้านการให้ค าปรึกษา  สอดคล้องกับ ซาชาเรียล                
( Zacharial) ได้ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในประเทศ
เคนยา  สอดคล้องกับ เพลล่ิง (Pelling) ได้ศึกษาการพัฒนางานด้านการนิเทศ และความสัมพันธ์ท่ีมี
ต่อประสบการณ์ในงานด้านการนิเทศ ประสบการณ์ด้านการเป็นท่ีปรึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร
ในงานด้านการนิเทศ  สอดคล้องกับ ริซโซ ( Rizzo) ได้ศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับ
แนวคิดในการนิเทศการศึกษาและติดตามผลในปัจจุบัน  สอดคล้องกับ อดู อคินลอย และโอลายี 
(Adu, Akinloye and Olaoye) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของปัญหาและวิธีการต่างๆในการนิเทศ
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 2. แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสรุปได้ดังนี้     
 แนวทางในการส่งเสริมการนิเทศของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญมี 10 แนวทาง คือ  (1) ท า
ความเข้าใจกับครูผู้รับการนิเทศ (2) รับฟังปัญหาของครูผู้สอน (3) ผู้นิเทศต้องทบทวนปัญหาของครู
เพื่อการตอบสนองปัญหาได้อย่างถูกต้อง (4) ผู้นิเทศสนับสนุนข้อมูลครูผู้สอนและต้องเปิดโอกาสให้ครู
น าเสนอข้อมูล (5) ผู้นิเทศน าปัญหาของครูมาปรับความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหานั้นๆให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน (6) ผู้นิเทศและครูผู้สอนสรุปปัญหาโดยแลกเปล่ียนข้อเสนอแนะ (7) ข้อโต้แย้งระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศควรมีการช้ีแจงและหาข้อสรุปท่ีเหมาะสม (8) ในการหาข้อตกลงในการ
แก้ปัญหา ผู้นิเทศอาจใช้วิธีการอภิปราย (9) ผู้นิเทศร่วมมือกันหารรือให้ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตราฐานในการปฏิบัติ และ (10) ผู้นิเทศสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติงานให้เป็นท่ียอมรับของทุก
ฝ่าย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ การนิเทศแบบร่วมมือจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและ
ครูผู้สอน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยในการพัฒนาครูผู้สอน ควร
มีการจัดส่งเสริมให้มีการอบรมท่ีพัฒนาทางด้นการสอน รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนการสอนให้
มีความก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยใช้การนิเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เมื่อการนิเทศ
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คือความจ าเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนาการสอนของครู การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ เพื่อให้การนิเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะท าให้
มองเห็นปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับ ซาซา เรียล (Zachariah) ได้ศึกษาการด าเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในประเทศเคนยา พบว่าการนิเทศการเรียนการ
สอนถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร และประโยชน์ของการด าเนินการ
นิเทศ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการของนักเรียนและการปรับปรุงคุณภาพการสอนของครู 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการการนิเทศท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 
ผู้ท าวิจัยข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการนิเทศในโรงเรียน และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี ้

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. โรงเรียนควรจัดให้มีการอบรม หรือการศึกษาดูงานนอกสถาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่
ผู้สอน สามารถน าความรู้หรือประสบการณ์นั้นน ามาประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 
 2. ควรสนับสนุนเงินงบประมาณในการผลิตส่ือการเรียนการสอน ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มากพอตามความต้องการของผู้สอน 
 3. ผู้บริหารอาจเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้อย่าต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของครูผู้สอนท้ังเรื่องวิชาการและการวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนต่อไปได้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนวัดปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนวัดปรกเจริญ จังหวัดราชบุรี  
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รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 

กรมวิชาการ. คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ2544) 
กรองทอง  จิรเดชากุล.คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน(กรุงเทพ : ธารอักษร,2550) 
______. คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธารอักษร จ ากัด 

,2550) 
______. คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ธารอักษร,2550) 
กาญจน์  เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ .การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

(มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  
2554) การศึกษานครปฐม เขต 2” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 

กิติมา ปรีดีดิลก , อ้างถึงใน วิจิตร วรุตบางกรู, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ่ืองต้น  
(กรุงเทพฯ:อักษราพิพัฒน,์ 2557) 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. การประชุมทางวิชาการเรื่อง “New Era of Educational  
Administration” (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 

จันทรานี  สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งท่ี 2(กรุงเทพฯ:บุ๊ค 
พอยท์,2551) 

จอมพงศ์  มงคลวนิช. การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา(กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย,2555)  

ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ,  
ม.ป.ป.) 

ชารี มณีศรี. การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์, 2542) 
______. การนิเทศการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์,2538) 
Ben M. Harris อ้างถึงใน ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ:โสภณการพิมพ์,  

2542) 
ชุติมา แย้มจ่าเมือง. “กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน 

กรุงเทพมหานคร” (วิทยนิพนธ์ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) 

ณรงค์ชัย ศรีศศิลักษณ์. “การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  
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เขต2”( การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553) 

ทองอินทร์ วงศ์โสธร. “ทฤษฏีระบบ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร 
การศึกษา หน่วยที่3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536) 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2553) 
ปฐมา สิทธิสร.” บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอพนมทวนจังหวัด 

กาญจนบุรี” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2551) 

พรรณภา มหาวิชา. “กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลสังกัด 
กรุงเทพมหานคร” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) 

พรรณมาศ พรมพิลา. “ปัจจัยด้านกระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น,” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 2 (มกราคม– 
มิถุนายน 2554) 

พิมพา ศิริวงศ์. “การด าเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ส านักงานเขต 
บางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553) 

รัชนี ลาภรัตนทอง. “การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านวางฝาง” (การค้นคว้าแบบอิสระ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,2553) 

วไลรัตน์  บุญสวัสด์ิ. อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นครปฐม : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2555) 

______. หลักการนิเทศการศึกษา ,(กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 31. 
วิจิตร วรุตบางกูรและคณะ. การนิเทศการศึกษา(กรุงเทพ: โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2538) 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ . เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ.พิมพ์ ครั้งท่ี 2 (  

กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย,2552 ) 
วัชรา เล่าเรียนดี. การนิเทศการสอน (Supervision of Instuction) (นครปฐม: โรงพิมพ์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 
______.  การนิเทศการสอน พิมพ์ครั้งท่ี 9 (นครปฐมฯ:โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554) 
ศิริ จันทะพล . แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  

เขต 1”( วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,2552) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. ร่างยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556 –  

2558 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2556) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีจ ากัด 2545) 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา (กรงุเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2542) 
สนั่น มีสัตย์ธรรม. หลักสูตรและการบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: เอสดีเพรส, 2540) 
สงัด อุทรานันท์. การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ,(กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530) 
Louis A. Allen อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท์, การนเิทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ฉบับ 

ปรับปรุงเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530) 
สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร. “การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกดั 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2553) 

โสภณ ทองจิตร. “การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในโรงเรียนใน 
เครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553) 

อัมพรกัญ บัวครอง,. “การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนเิทศการศึกษา(1) เข้าถึงเมื่อวันท่ี 3 ก.พ. 2561     
เข้าถึงจาก https://panchalee.wordpress.com/2009/03/30/supervision/. 

อัญชลี โพธิ์ทอง .นิเทศการศึกษา , พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง,2549) 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก  ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก ค 

 แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
แนวทางการส่งเสริมการนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
ข้อ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
      (   ) ชาย 
      (   ) หญิง 

 
          [   ] 1 

2 อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
      (   ) ไม่เกิน 30 ปี 
      (   ) 31 – 40 ปี 
      (   ) 41 – 50 ปี 
      (   ) 51 ปีข้ึนไป 

 
 
          [   ] 2 

3 ประสบการณ์ในการท างาน(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือนนับเพิ่มอีกหนึ่ง
ปี) 
      (   ) ไม่เกิน 10 ปี 
      (   ) 11 – 20 ปี 
      (   ) 21 – 30 ปี 
      (   ) 31 ปีข้ึนไป 

 
 
          [   ] 3 

4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      (   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
      (   ) ปริญญาตรี 
      (   ) ปริญญาโท 
      (   ) ปริญญาเอก 
      (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ.........................) 

 
 
          [   ] 4 

5 ต าแหน่งหน้าท่ีหลักปัจจุบันในโรงเรียน 
      (   ) ผู้บริหารโรงเรียน 
      (   ) รองผู้บริหารโรงเรียน 
      (   ) หัวหน้ากลุ่มสาระ 
      (   ) ครูผู้ปฏิบัติการสอน 

 
 
         [   ] 5 
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ตอนท่ี 2 การนิเทศการสอนท่ีพึงประสงค์ของครูในโรงเรียนวัดปรกเจริญ 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาข้อการนิเทศท่ีท่านพึงประสงค์ โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกับ
ความพึงประสงค์ของท่าน 

การนิเทศ หน่ว
ยท่ี
พึง
ประ
สงค์ 

1. การนิเทศแบบช้ีน าควบคุม (Directive control approach) 
เป็นการให้ค าแนะน าช้ีน าแนวทางปฏิบัติโดยตรงเหมาะสมส าหรับครูท่ีมีระดับพัฒนาการท่ีต่ า
มาก ความรู้ ความเช่ียวชาญและมีความผูกพันในภาระหน้าท่ีอยู่ในระดับต่ ามากท่ีสุด และมี
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหาส าคัญผู้นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศ
แบบช้ีน าควบคุมในกรณีต่อไปนี้ 
1.1 ครูมีระดับความสามารถในการปฏิบัติงานและระดับพัฒนาการต่ ามาก 
1.2 ครูมีความรู้น้อย มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตามท่ีผู้นิเทศแนะน าและคิดว่าเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติ
ตาม 
1.3 ในกรณีท่ีผู้นิเทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องนั้น หรือกรณีท่ีครู
ต้องการให้ผู้นิเทศเป็นผู้ตัดสินใจวิธีด าเนินการ 
1.4 ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้นิเทศไม่มีเวลาพอท่ีจะมาให้การนิเทศแก่ครูโดยตรงและ
ต่อเนื่อง 

 

2. การนิเทศแบบช้ีน าให้ข้อมูล (Directive informational approach)เป็นการช้ีน า
ให้ข้อมูล ด าเนินการใช้พฤติกรรมตามล าดับ เช่นเดียวกันกับการนิเทศแบบช้ีน าควบคุม 
เพียงแต่ไม่ช้ีน า หรือไม่แนะน าวิธีการให้ปฏิบัติ แต่ให้ข้อมูลและวิธีการหลายวิธีให้ครูได้เลือก
ปฏิบัติ ผู้นิเทศควรลดพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีน าควบคุมให้น้อยลง และพยายามส่งเสริมครู
ในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครูสามารถท่ีจะร่วมคิดร่วมปฏิบัติงานได้กับบุคคลอื่น โดย
ไม่ต้องอาศัยผู้นิเทศช่วยแนะน าตลอดเวลาผู้นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบช้ีน า
ให้ข้อมูลในกรณีต่อไปนี้ 
2.1 ครูมีระดับพัฒนาการและความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
2.2 ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีเป็นปัญหาในการสอนของตนเองเท่ากับผู้นิเทศ 
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2.3 ครูมีความสัมพันธ์ ขาดประสบการณ์หลายประเด็นในขณะท่ีผู้นิเทศรู้และเข้าใจดีทุกเรื่อง 
2.4 ผู้นิเทศมีความเต็มใจท่ีจะร่วมรับผิดชอบในวิธีการแก้ปัญหาท่ีครูเลือกใช้ 
2.5 ครูมีความเช่ือมั่นในตัวผู้นิเทศ 
2.6 มีเวลาจ ากัดทุกเรื่องชัดเจนแล้ว และการปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

3. การนิเทศแบบร่วมมือ (collaborative approach) 
ในการนิเทศแบบร่วมมือ ผู้นิเทศ และครูจะร่วมกันตัดสินใจ ในวิธีการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ท้ังครูและผู้นิเทศจะให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกัน เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือมีลักษณะและการปฏิบัติ
ดังนี้คือ 
3.1 การสร้างความเข้าใจตรงกัน (clarifying) ผู้นิเทศท าความเข้าใจกับปัญหาท่ีครูพูดถึง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับปัญหาท่ีครูได้น าเสนอ โดยพยายามกระตุ้นให้ครูระบุ
สาเหตุของปัญหา และประเด็นของปัญหาให้ชัดเจน 
3.2 การฟัง (listing) ผู้นิเทศฟังอย่างต้ังใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับ
ปัญหาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการสอนของตน ก่อนท่ีจะพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหานั้น 
3.3 การตอบสนอง (reflecting) เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหา และรายละเอียดของ
ปัญหาท่ีครูน าเสนอ ผู้นิเทศต้องตอบสนองด้วยการรับรู้ปัญหาของครู เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจ
ตรงกันว่าปัญหาท่ีแท้จริงของครูคืออะไร 
3.4 การน าเสนอ (presenting) ผู้นิเทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเองให้ข้อมูล
สนับสนุนปัญหาอุปสรรค ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของครูเสนอ
ข้อมูลท่ีครูอาจจะมองข้ามความส าคัญการเสนอความคิดเห็นของตนเองของผู้นิเทศในขั้นท่ีจะ
ช่วยให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพิ่มขึ้น และมองเห็นสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
ชัดเจนมากขึ้น 
3.5 การสร้างความเข้าใจตรงกัน(clarifying)โดยผู้นิเทศพยายามท าให้ครูเข้าใจความคิดเห็น 
การรับรู้ของผู้นิเทศให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการ
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แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
3.6 การแก้ปัญหา (problem solving) ผู้นิเทศและครูมีการแลกเปล่ียนข้อแนะน าและ
ทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ก่อนท่ีจะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา หรือเลือก
ทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้และเหมาะสม 
3.7 การกระตุ้นส่งเสริม (encouraging) เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการยอมรับข้อโต้แย้งท่ีอาจ
เกิดขึ้น เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้นิเทศต้องยอมรับข้อขัดแย้ง และหาทางประนีประนอม เพื่อ
หาข้อยุติกันต่อไป เพราะความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน สามารถจะได้มา ซึ่งวิธีแก้ปัญหาท่ี
ดี และเหมาะสมท่ีสุด 
3.8 ขั้นตอนการเจรจาตกลงร่วมมือกันเพื่อหาข้อยุติ (negotiating) เป็นการเจรจาเพื่อหา
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นการยอมรับของครู และผู้นิเทศ เพื่อให้ท้ัง 
2 ฝ่ายเห็นด้วยกับรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปราย ซึ่งแนวทางท่ีได้
ช่วยกันเลือก 
3.9 การก าหนดมาตรฐาน (standardizing) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติเป็นการตกลง
ร่วมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบัติ รวมท้ังก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะ
ด าเนินการตามแผน ใช้ส่ืออะไรบ้าง มีใครบ้างเป็นผู้ร่วมงาน รายละเอียดเหล่านี้ต้องเจรจา
ปรึกษาหารือกันให้ชัดเจน 
3.10 การตอบสนอง (reflecting) เป็นการสรุปแผนขั้นสุดท้าย ผู้นิเทศต้องสรุปแนวทางและ
แผนปฏิบัติงาน โดยครูยอมรับเข้าใจตรงกันในทุกเรื่อง อาจจะให้ครูทบทวนแผนและแนว
ทางการปฏิบัติอีกครั้ง และมีการจดบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการ
ยอมรับนัดหมายการด าเนินการทุกขั้นตอนตามแผนก่อนนัดการประชุม  
 

4. การนิเทศแบบไม่ช้ีน า (non-directive approach)เป็นการนิเทศท่ีผู้นิเทศจะใช้
พฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกับครู โดยท่ีครูจะเป็นผู้ท่ีตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้นิเทศเป็น
เพียงผู้ช่วยในการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ท่ีครูร้องขอเท่านั้นผู้นิเทศควรพิจารณาเลือกใช้
วิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน าในกรณีต่อไปนี้ 
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4.1 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูผู้ร่วมโครงการนิเทศมีความรู้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
ความเช่ียวชาญ มีระดับความคิดและระดับพัฒนาการสูงมาก 
4.2 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีตัดสินใจจะด าเนินการมากและ
ผู้นิเทศมีความรู้ความเช่ียวชาญเรื่องนั้นน้อย 
4.3 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูต้องรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ผู้นิเทศต้องไม่
เป็นผู้ช้ีน าและควรมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
4.4 ในกรณีท่ีครูหรือคณะครูมีความต้ังใจและต้องการจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ปัญหาส าคัญท่ีผู้นิเทศต้องเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มี
โอกาสตัดสินใจเอง และจัดด าเนินการเอง โดยผู้นิเทศคอยสนับสนุนและบริการตามท่ีถูกร้อง
ขอวิธีการนิเทศแบบไม่ช้ีน า ผู้นิเทศอาจจะใช้พฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกับครู โดยท่ี
ครูจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้นิเทศเป็นเพียงผู้ช่วยในการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ท่ีครูร้อง
ขอเท่านั้นซึ่งพฤติกรรมในการนิเทศแบบไม่ช้ีน ามีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้ 
 
1. การฟัง (listening) ผู้นิเทศฟังครูพูด ครูน าเสนอแนวคิดความต้องการอย่างต้ังใจ และ
พยายามท าความเข้าใจ กับเรื่องท่ีครูพูดให้มากท่ีสุด 
2. การตอบสนอง (reflecting) ผู้นิเทศพูดสรุปความคิดเห็นตามความต้องการของครู หรือ
ปัญหาของครู แสดงความเห็นใจ สนใจ แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ พยายามจับ
ใจความส าคัญในเรื่องท่ีครูพูดให้มากท่ีสุด 
3. การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน (clarifying) ผู้นิเทศต้องพยายามท าความเข้าใจกับปัญหา
เรื่องราวท่ีครูพูดให้ละเอียด และชัดเจนตรงกันให้มากท่ีสุด อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือเรื่องราวท่ีครูพูด เพื่อให้สามารถมองปัญหาหลายมุม และเพื่อให้ครูได้แนวคิด
มุมมองมากขึ้น 
4. การกระตุ้นส่งเสริม (encouraging) ผู้นิเทศต้องแสดงออกด้วยความสนใจเต็มใจท่ีจะรับฟัง
เรื่องราวต่างๆของครู ในขณะท่ีครูพยายามพูดแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
หรือเรื่องราวนั้นๆ ให้การกระตุ้น ด้วยค าพูดใช้ท่าทางประกอบท้ังพูดเสริมก าลังใจ สนับสนุน
ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจได้ด้วยความมั่นใจ 
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5. การตอบสนอง (reflecting) ผู้นิเทศต้องมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมของครู เช่น ต่อการ
พูด ต่อการน าเสนอของครูตลอดเวลา พร้อมกับทบทวนความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ครูพูดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจตรงกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องถอดข้อความการพูดของครูทุกครั้ง 
6. การแก้ปัญหา (problem solving) ผู้นิเทศพยายามพูดกระตุ้นให้ครูพิจารณาแนวทางการ
ปฏิบัติหรือแนวทางการแก้ปัญหาอื่นๆ โดยให้ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สอบถามใน
รายละเอียดของแนวทางการแก้ปัญหา กระตุ้นให้คิดทางเลือกให้หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบ 
และให้ได้ซึ่งวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยให้เวลาในการคิดและพูดอย่างพอเพียง 
7. การแก้ปัญหา (problem solving) หลังจากท่ีครูได้แนวทางแก้ปัญหาแล้วผู้นิเทศกระตุ้นให้
ครูพูดอธิบายถึงผลท่ีอาจจะเกิดขึ้น จากการน าวิธีนั้นไปแก้ปัญหา รวมท้ังอาจจะให้อธิบายผล
ท่ีจะเกิดขึ้นจากวิธีนั้นๆ ท่ีไม่ได้เลือก เพื่อให้ครูมีโอกาสคิดเปรียบเทียบแต่ละแนวทางการ
แก้ปัญหาจากผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้แต่ละวิธี 
8. การน าเสนอ (presenting) ผู้นิเทศให้ครูน าเสนอปัญหาและแนวทาง หรือวิธีการแก้ปัญหา
อีกครั้ง พยายามพูดให้ครู เต็มใจ ต้ังใจท่ีจะปฏิบัติและยอมรับว่าเป็นความผูกพัน และ
ภาระหน้าท่ีในเรื่องท่ีครูได้ตัดสินใจไปแล้ว โดยพยายามให้ครูเลือกวิธีที่ปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง
ภายในระยะเวลาพอควรและรับผิดชอบในการด าเนินการ 
9. การก าหนดมาตรฐาน (standardizing) ผู้นิเทศให้ครูก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุมาตรฐานของผลงานท่ีปฏิบัติงานใดควรเริ่มต้นหลังและจะเสร็จ
เมื่อใดต้องการส่ืออุปกรณ์ใดบ้างท่ีจ าเป็น เมื่อใดท่ีครูสามารถอธิบายและตอบค าถามต่างๆ
เหล่านี้  
10. การตอบสนอง (reflecting) เป็นการตอบสนองทบทวนเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานของ
ครูก่อนจบการประชุม ผู้นิเทศต้องให้ครูสรุปแผนการปฏิบัติรายละเอียดของวิธีด าเนินงานอีก
ครั้งหลังจากนั้นครูสามารถด าเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติงานนั้นได้ข้อแนะน า
ส าหรับผู้นิเทศในการเลือกการนิเทศแบบไม่ช้ีน า ในการเลือกใช้วิธีนิเทศ และพฤติกรรมการ
นิเทศแต่ละประเภทต้องอาศัยข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวครูหลายด้านจนเข้าใจว่าครูแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มเหมาะสมกับวิธีนิเทศ และพฤติกรรมการนิเทศแบบใดมากท่ีสุดจึงค่อยเริ่มด าเนินการ 
ส าหรับการเลือกใช้พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ช้ีน าควรค านึงถึงเรื่องต่างๆดังนี้ 
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1. ในกรณีท่ีครู หรือคณะผู้ร่วมโครงการนิเทศ มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
ความเช่ียวชาญมีระดับความคิดเห็นและระดับพัฒนาการสูงมาก 
2. ในกรณีท่ีครู หรือคณะครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีตัดสินใจจะด าเนินการมากและ
ผู้นิเทศมีความรู้ความเช่ียวชาญเรื่องนั้นน้อย 
3. ในกรณีท่ีครู หรือคณะครูต้องรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ และผู้นิเทศมี
ส่วนร่วมน้อย 
4. ในกรณีท่ีครู หรือคณะครูมีความต้ังใจ และต้องการจะแก้ปัญหาในเรื่องนัน้ๆ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ปัญหาส าคัญ ท่ีผู้นิเทศต้องเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้
มีโอกาสตัดสินใจเอง และจัด าเนินการเอง โดยผู้นิเทศคอยสนับสนุนและบริการตามท่ีถูกร้อง
ขอ 
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