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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58252379 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย 

นางสาว พรพรรณ รี้พลไกร: การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ 
อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 2) แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
ระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ประชากรในการวิจัย คือครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and 
Ross Gordon) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี ่ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
บุคคล และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้ความ
ช่วยเหลือครูโดยตรง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่ม และการพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ 

2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
จังหวัดนนทบุรี 1) ผู้บริหารจะต้องจัดการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งให้บริการและค าปรึกษาแก่ครูผู้สอน 2) ผู้บริหารควรเปิด
โอกาสให้ครูมีบทบาทในการเป็นผู้น า ผู้ตาม และให้ครูได้คัดเลือกผู้น าตามความสามารถของแต่ละบุคคล
เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ผู้บริหารต้องให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ครู จัดหา
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตร 4) ผู้บริหารควรจัดให้มีการพาครูศึกษาดูงาน เพื่อเป็น
การเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 5) ผู้บริหารต้องเป็นที่ปรึกษา และแนะน าในการ
ท าวิจัย อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยจากปัญหาที่พบเจอในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาชั้นเรียนโดยแท้จริง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

58252379 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : Educational Supervision of Early Childhood 

MISS PORNPHAN REEPOLKRAI : EDUCATIONAL SUPERVISION PERFORMANCE 
OF EARLY CHILDHOODEDUCATION IN PREMPRACHA WATTANA SCHOOL NONTHABURI 
PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The purposes of this study were to identify : 1) the educational supervision 
performance of early childhood education in Prempracha Wattana school, Nonthaburi 
Province, 2) the guideline for improving the educational supervision of early childhood 
level in Prempracha Wattana school, Nonthaburi Province. Thepopulation of this study 
were 21 early childhood teachers from Prempracha Wattana school ,Nonthaburi Province. 
The instrument for collecting the data was the opinionnaire based on Glickman, Gordon 
and Ross Gordon’s concept. The statistics treatment for analysing the data were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The findings of this study were as follows ; 

1. The educational supervision of early childhood level in Prempracha Wattana 
school, Nonthaburi Province in overall was rated at high level. When considered in each 
aspect its found the all aspect were separate at a high level expected staff development 
was rated of highest level. For those aspects were ordered from the highest to lowest 
arithmetic mean as follows ; direct assistance, action research, group development and 
curriculum development respectively. 

2. The guidelines for improving the educational supervision of early childhood 
level in Prempracha Wattana school, Nonthaburi Province were as follows ; 1) the school 
administrator should frequently supervise his teachers, support and service his teachers, 2) 
support his teachers to be a leader and follower, 3) provide the exports for advising in 
curriculum development, 4) provide the field trip to observe a good instruction in other 
school, and 5) support his teachers to make a research. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และความเจริญทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไม่

หยุดยั้ง มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลก
มากกว่าอดีตท่ีผ่านมา ประเทศใดที่มีการเตรียมความพร้อมย่อมสามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที ดังนั้นจึงพบว่าในเวลานี้และในอนาคตข้างหน้าประเทศต่างๆก าลังให้
ความส าคัญต่อการสร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี  เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติ
ของตนอันที่จะสามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ทันสถานการณ์  ซึ่งหากไม่
หาทางน าไปสู่ความก้าวหน้านั้นก็อาจเจอกับวิกฤติซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม1

การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้สังคมเจริญเติบโต การศึกษามีการพัฒนาไปไม่หยุดยั้ง สิ่งที่จะน ามาจัด
กระท ากับการศึกษาย่อมต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงมี
ความส าคัญที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์  ปัจจุบันการบริหารการศึกษาต้องการมาตรฐานของ
ความสามารถบางอย่าง มีการฝึกอบรมวิชาชีพ มีการจัดท าอย่างมีระบบ การบริหารเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สังคม สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีการรวมกันเป็นหมู่เหล่า มีการรวมกลุ่ม
เป็นชุมชนขนาดต่างๆ จากหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นประเทศ การที่คนมาอยู่ร่วมกันย่อมต้องพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน กลุ่มหรือสังคมจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆร่วมกัน จึงก่อให้เกิด
สถาบันสังคมและการบริหารขึ้น2 สถาบันสังคมต่างๆจะด าเนินงานเพ่ืออ านวยประโยชน์สุขแก่สมาชิก
และเพ่ือความเจริญของสังคมอย่างแท้จริงได้นั้นจ าเป็นต้องจัดองค์การบริหารที่ดีและเหมาะสมกับ
ลักษณะกิจการของตนและการบริหารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็น
ศิลปะของสถาบันในสังคมที่มีความจ าเป็นจะต้องมีอยู่ในการด าเนินงานและเป็นคุณลักษณะของทุก
สถาบัน ทั้งนี้เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดจุดเริ่มต้นในการด าเนินงานตามระบบที่วางไว้จนถึง
จุดหมายปลายทางหรือความส าเร็จของงาน เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมกับการบริหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
แยกกันได ้

                                                           
1 วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี. พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อินท

ภาษ,2555) , 1. 
2 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. (กรุงเทพฯ : อักษรา

พิพัฒน์,2551), 8. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาคนประเทศให้มีความพร้อมที่จะรบมือ

กับปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้
คนในประเทศสามารถพัฒนาตนเองได้ จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้3 การบริหาร
การศึกษาจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการศึกษานอกจากจะเป็นเรื่องที่มีความ
ซับซ้อนแล้ว ยังมีตัวประกอบอ่ืนที่มีผลต่อสะท้อนท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งผู้บริหารการศึกษา
จะต้องเผชิญการแก้ปัญหาเหล่านั้นตลอดเวลา4 

ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ความรู้ ในสาขาวิชาการต่างๆที่ เ พ่ิมมากขึ้น 
แนวความคิดและแนวการเรียนการใหม่ๆเพ่ิมข้ึน จ านวนครูและผู้บริหารที่ยังไม่มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของของการศึกษา5  สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ 
เพราะเป็นหน่วยงานที่จะปฏิบัติงานในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
จุดหมายที่ก าหนดตามหลักสูตรที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพอนามัย 
ความเป็นมนุษย์ที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสุข 6 
การนิเทศมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะช่วยให้ครูสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น7 ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในสถานศึกษาที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการสอนของครูในสถานศึกษา โดย
เน้นการร่วมมือกัน ความเป็นประชาธิปไตย และเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
พัฒนาครูให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมี

                                                           
3 สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเสิศสักษณ์ และพรรณี  สินธพานนท์, พัฒนาทักษะ

การคิดตามแนวปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : เทคนิคพริ้นติ้ง, 2555), ค าน า. 
4 เยาวภา เดชะคุปต์, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย. (กรุงเทพมหานคร : 

เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, ม.ป.ป.), 13. 
5 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. (กรุงเทพมหานคร : 

อักษราพิพัฒน์,2551), 8. 
6 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ, 2545), 5. 
7 เยาวภา เดชะคุปต์, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย. (กรุงเทพมหานคร : 

เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, ม.ป.ป.), 84. 
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ผลจากวิจัยครั้งนี้สามารถที่จะน าข้อค้นพบไปใช้ส าหรับ
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ปัญหาของการวิจัย 

การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เพราะเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะระบบการศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานจึงมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการท างานให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงให้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นภาระความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารหน่วยงานนั้น ผู้บริหาร
จึงสามารถใช้การนิเทศเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือความต้องการได้8  

เนื่องจากโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ได้มีการน าผู้มีความรู้ทางด้านการ
สอนในระดับปฐมวัยเข้ามาเป็นผู้นิเทศแก่ครูปฐมวัยในโรงเรียนเพ่ือความต้องการในการพัฒนาครูใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษารายงานการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที่ผ่านมาของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี เรื่องการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวัย
พบว่าในภาพรวมการสอนของครูยังไม่มีการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเต็มที่ การใช้สื่อต่างๆของครู
ยังไม่หลากหลาย คุณครูควรเพ่ิมเทคนิควิธีการสอนให้มากยิ่งขึ้น จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้
น่าสนใจ ควรมีการจดบันทึกการสอน และผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือเป็นการสรุปผลการสอน อีก
ทั้งการไม่เข้าใจแผนการสอน หลักสูตรการสอนของครู9 ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารฝ่ายวิชาการที่
เล็งเห็นปัญหาในเรื่องการนิเทศ ที่ครูบางท่านยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การนิเทศจึงยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร ควรมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได้ในครั้งต่อไป10 

                                                           
8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2, แบบประเมินตนเอง ศึกษานิเทศก์

โครงการการจัดการเรียนร่วม (นครปฐม : ฝ่ายธุรการส านักงานเขตดพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2, 
2551), 9. 

9
 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา, รายงานการประชุมฝ่ายอนุบาลประจ าเดือน มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 (นนทบุรี : ฝ่ายวิชาการ, 2561). 
10 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (นนทบุรี : ฝ่ายวิชาการ, 2561). 
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จากการสัมภาษณ์ครูในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จ านวน 10 คน 
สามารถสรุปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการนิเทศการสอนได้ ดังนี้ เมื่อทางโรงเรียนได้ปรับให้มีการน าผู้มี
ความรู้ด้านการสอนปฐมวัยเข้ามานิเทศการสอนของครูในโรงเรียนนั้น ยังพบว่าเวลาระหว่างผู้มานิเทศ
และครูไม่ตรงกัน ท าให้การนิเทศไม่เป็นระบบต่อเนื่อง การสื่อสารระหว่างตัวผู้มานิเทศและครูไม่
ตรงกัน11  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของครูโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี เพ่ือที่จะน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรม

ประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของ

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

ข้อค าถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามเพ่ือการศึกษา
หาแนวทางเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  
จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับใด 

2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างไร 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  
จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี เป็นพหุแนวทาง 

                                                           
11 สัมภาษณ์, ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี, 28 

กันยายน 2561. 
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบ (System analysis) 
ตามรูปแบบแนวคิดของลูเนนเบิร์คและออนสไตน์ (Lunenberg and Ornstein) มาใช้เป็นขอบข่าย
ของการวิจัย ประกอบด้วย ระบบย่อยในองค์กรที่มคีวามสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะ
ยอมรับตัวป้อน (Inputs) มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformation process) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
ตัวป้อนเป็นผลผลิต (outputs)  ที่มีความสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อม (environment) ทั้งภายใน
และภายนอก และจะให้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) เพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนา12 ซึ่งการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ตัวป้อน (inputs) ที่ส าคัญคือ การจัดการศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่จะผ่านเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลง (transformation process) คือ การ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  เพ่ือส่งผลให้ผลผลิต (outputs) ของโรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (environment) ที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อม สภาพสังคม น าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากข้ึน  

แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการนิ เทศการศึกษา นักวิชาการไทยได้กล่าวไว้  ดั งนี้              
สงัด อุทราภรณ์ ได้กล่าวถึงกระบวนการการนิเทศการศึกษาไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผน 
(Planning-P) 2) การให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing-I) 3) การด าเนินการปฏิบัติงาน
นิเทศ (Doing-D) 4) การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) และ 5) การ
ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E)13 กลิคแมน กอร์ดอน และ รอส กอร์ดอน (Glickman Gordon 
and Ross Gordon) ก าหนดการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistanse) 2) การพัฒนากลุ่ม (Group Development) 3) การ
พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 4) การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) และ 

                                                           
12 Fred C. Lunenburg. And Allan C. Ornstien, Educational Administration: 

Conccepts and ractices,6thed.(CA : Wadsworth Cengage L). 
13 หน่วยงานนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา, เอกสารแนวทางการนิเทศ

ภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2556), 12-13. 
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5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Reserch)14 วัชรา เล่าเรียนดี ได้เสนอแนวทางการนิเทศการศึกษา
ไว้ 1) วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ที่นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศ 2) เลือกประเด็น เรื่องที่น่าสนใจที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนา 3) น าเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหารของโรงเรียนให้
รับทราบเพื่ออนุมัติการด าเนินงาน 4) ให้ความรู้ หาความรู้จากเอกสารต่างๆ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสอนในชั้นเรียน 5) จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนดเวลา วัน ที่จะสังเกต
การสอน 6) ด าเนินการตามแผนโดยครูและผู้นิเทศ 7) สรุปและประเมินผลการนิเทศ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนารายงานผลส าเร็จ15 ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, Javita M. Ross Gordon, 

Supervision of Instruction : A Developmental Approach, 3rd ed. (Boston: Allyn and 
Bacon, 1995), 8. 

15 สงัด อุทรานนท์, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี, นิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นครปฐม 
: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 24. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา     : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts  and Practice,6th ed. (CA : Wadsworth Publishing,2007),31-33. 

: Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, Javita M. Ross Gordon, Supervision 
of Instruction : A Developmental Approach, 3rd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 
1995), 8. 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี โดยได้น าแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอนและรอส       
กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon)  ได้ก าหนดการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาไว้     
5 ด้าน คือ 1. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistanse) 2. การพัฒนากลุ่ม (Group 
Development) 3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 4. การพัฒนาบุคลากร 
(Staff Development) และ 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดังในแผนภูมิที่ 2  
 

ปัจจัยน าเข้า 

- บุคลากร 
- งบประมาน 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
- คุณลักษณะของผู้เรียนที่
พึงประสงค ์

กระบวนการการเปลี่ยนแปลง 

- การบริหารการจัดการ 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศประเมินผล 
   การนิเทศการสอน 
 

องค์กร 

สิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลย้อนกลับ 

สิ่งแวดล้อม 



  8 

การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัย 

1.การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistanse) 
2. การพัฒนากลุ่ม (Group Development) 
3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
4. การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา  : Carl D. Glickman Stephen P. Gordon, Javita M. Ross Gordon, Supervision of 
Instructional : A Devolopmental Approach, 3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 
1995), 8. 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 
 การปฏิบัติงานนิเทศ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารในงานที่เป็นภารกิจของการนิเทศ 
5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนากลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ครูได้มีการสอนที่ดีขึ้น 
 ระดับปฐมวัย หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอายุระหว่าง 2ปี จนถึง 6ป ี
 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  หมายถึง สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษา    
ปีที่ 6  
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บทที่ 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
นิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสาระส าคัญต่างๆที่เกี่ยวกับ 1) การปฏิบัติงานนิเทศ
การศึกษา 2) ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี และ 3) งานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 มีผู้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้กว้างขวางและแตกต่างกันหลายทรรศนะ ดังนี้ 
 สเปียร์ (Spears) ให้ค าจ ากัดความของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครูผู้สอน และ
มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือให้ครูได้ช่วยตนเองได้ การนิเทศการศึกษาเป็นโครงการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง16 เบอร์ตัน และเบิร์คเนอร์  (Burton and Brueckner) กล่าวว่า 
การนิเทศการศึกษา คือบริการทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจัดไว้เพ่ือศึกษาและปรับปรุงสภาวะ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือขององค์ประกอบทุกๆด้าน ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาการของเด็ก17 อิสบรีย์ (Elsbree) เชื่อว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น18  บริค และ โจเซฟ จัสแมน (T.H. Briggs and Joseph Justman) ได้กล่าวว่า 
การนิเทศการศึกษาคือการร่วมมือกัน การกระตุ้นและการชี้แนะต่อความเจริญเติบโตของครู เพ่ือให้
ครูเกิดพลังที่จะกระตุ้นและชี้แนะเด็กนักเรียนทุกคน โดยผ่านการใช้สติปัญญาของตนโดยให้นักเรียน

                                                           
16 Harold Spears. Improving the Supervision of instruction (New York : 

Prentice-Hall), 1967. 
17 Burton, William H. and Leo J. Brueckner. Improving Instruction through 

Supervision (New York : Macmillan), 1982. 
18 Willard S. Elsbree, Harold J. McNally and Richard Wynn. Elementary 

School Administration and Supervision (New York : American Book Company), 
1967.  
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เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหลายอย่างเฉลียวฉลาดในสังคมที่อาศัยอยู่19  กู๊ด (Carter V. Good) ได้ให้
ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า เป็นความพยายามของผู้ที่มีหน้าที่นิเทศที่จะช่วยให้
ค าแนะน าแก่ครูหรือผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดี
ขึ้น ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู 20นอกจากนี้ยังมี
นักการศึกษาไทยที่ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้หลายประการ ดังนี้ นริศรา อุปกรณ์ศิริ
การ กล่าวว่า การนิเทศการสอนเป็นความร่วมมือ การประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการ
พัฒนาเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครู ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ21 ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้ให้ค าจ ากัดความของการนิเทศการศึกษาว่า การ
นิเทศการศึกษา คือ กระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน าและการชี้ช่องทางใน
ลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน เพ่ือการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาที่พึงประสงค์ 22 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า การนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการท างานและความร่วมมือของผู้นิ เทศและผู้ ได้รับการนิเทศ เ พ่ือ
ประสิทธิภาพอันสูงสุดในการเรียนการสอนของนักเรียน23นิพนธ์ ไทยพานิช ได้ให้ความหมายของการ
นิเทศการศึกษาว่า การนิเทศการศึกษาเป็นความพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดกิจกรรม 
และให้บริการกับผู้บริหารและครูในทางตรงและทางอ้อมเพ่ือที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน24 ยงค์ วัชชวัลคุ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการทางวิชาการท่ีช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของชาติอย่าง

                                                           
19

 T.H. Briggs and Joseph Justman, Improving Instruction Through 
Supervisor, (New York : Macmillion, 1965), 3. 

20 Good, Carter V, Dictionary for Education, (New York : McGraw-Hill, 
1973), 84. 
      21 นริศรา อุปกรณ์ศิริกานต์, “การรับรู้ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12” 
(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศีรนคริ
นทรวิโรฒ, 2552), ถ่ายเอกสาร.  

22
 ชาญชัย อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จงเจริญ

การพิมพ์, 2553), 5. 
      23 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : อาร์ตกราฟฟิก, 2552), 4. 
      24 นิพนธ์ ไทยพานิช, การนเิทศแบบคลินิก (กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์น, 2552), 17. 
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มีประสิทธิภาพ25 สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการท างานร่วมกัน
ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน26 ชารี 
มณีศรี กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือความพยายามอย่างหนึ่งในหลายๆอย่าง ที่สามารถช่วย
ส่งเสริมให้การศึกษามีคุณภาพทางด้านการเรียนการสอน27 วัชรา เล่าเรียนดี ได้กล่าวว่า การนิเทศ
การศึกษา คือ กระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผู้
นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศหรือระหว่างเพื่อนครู เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูให้มีประสิทธิภาพ28 บันลือ พฤกษะวัน ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การนิเทศ
การศึกษา คือการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญหรือช านาญการ ซึ่งครูทั่วไปจะสอนวิชานั้นๆได้
ไม่ดี เป็นเพราะไม่ถนัดหรือไม่เคยได้รับการฝึกฝนจากสถาบันฝึกหัดครูมาก่อน29 

ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการการชี้แนะ 
แนะน าแนวทาง ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือต่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและครูผู้รับ
การนิเทศ 

ความหมายของการนิเทศภายใน 

 การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการนิเทศภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการ
ภายในโรงเรียน โดยบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นผู้มีบทบทในการนิเทศ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้
ความหมายของการนิเทศภายในไว้ ดังนี้ 
 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ ได้ให้ความหมายของการนิเทศภายในว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็น
การท างานของผู้บริหารโรงเรียนที่ท าร่วมกับครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

                                                           

      25 ยงค์ วัชชวัลคุ, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ชัยศิริ, 2552), 2. 
      26 สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งท่ี 3) 
(กรุงเทพฯ : มิตรสยาม,2552), 12. 
      27 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2552), 
19. 
      28 วัชรา เล่าเรียนดี, เทคนคิและทักษะการนิเทศการสอน (นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2558), 5. 
      29 บันลือ พฤกษะวัน, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : สตรี
เนติศึกษา, 2553), 12. 
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่วางไว้30 กิติมา ปรีดีดิลก กล่าวว่า การนิเทศ
ภายใน เป็นการนิเทศของบุคลากรในโรงเรียนเอง ผู้นิเทศอาจได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้า
หมวดสาระ หรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ การนิเทศภายในจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น ต้องท าอย่างมี
ขั้นตอนและกระบวนการ เมื่อนิเทศแล้วจะต้องได้ผลตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หัวใจของการนิเทศ 4 ประการ คือ พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญและก าลังใจ31 
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนอาจรวมถึงกระบวนการที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการท างานร่วมกับครูและนักเรียน เป็นกระบวนการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือครูให้รู้จักช่วยตนเองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน32  
 จากความหมายข้างต้นของการนิเทศภายในจึงสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษาท่ีผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนรวมมือกันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีการเรียนของนักเรียน อีกทั้งเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขึ้น
ในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมไปถึงเป็นการพัฒนาความหน้าของครูอีกทางหนึ่งด้วย 

ความส าคัญของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อระบบการศึกษาและระบบโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญ  
 ผกา แสงสุวรรณ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศการศึกษาเอาไว้ 2 ประการ ดังนี้  
 1. การนเิทศการศึกษามีความส าคัญต่อระบบการศึกษา ดังนี้ 
  1.1 การจัดการศึกษาจึงเป็นตัวสอดคล้องกับสภาพสังคม เมื่อสั่งคมมีการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาให้มี
เนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม 
  1.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอย่างไม่หยุดยั้ง แนวคิดเรื่องการเรียนการสอนมี
การพัฒนา ตลอดจนมีการคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ผู้บริหารและผู้นิเทศต้องมี
ความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือเผือแพร่แนวคิดใหม่ๆ ให้ครูผู้สอนได้สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

                                                           

       
30

  วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : อาร์ตกราฟฟิก, 2552), 12. 
     31 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : อักษรา, 
2552), 306. 
      32 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส านักงานวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552), 3. 
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   1.3 การนิเทศช่วยให้เกิดมาตรฐานการศึกษา เพราะเป็นระบบควบคุมดูแลระบบ
การศึกษาและการเรียนการสอนในโรงเรียน เมื่อพบข้อบกพร่องก็มีการช่วยเหลือแนะน า แก้ปัญหา
หรืออุปสรรคต่างๆ จนได้มาตรฐานตามที่ต้องการ 
 2. การนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อระบบโรงเรียน ดังนี้ 
       2.1 การศึกษายังมีความไม่พร้อมในด้านบุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึง
กระบวนการศึกษาทั้งหมด กรนิเทศจะช่วยให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ดีอยู่แล้วการนิเทศจะช่วย
พัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมเสมอ 
  2.2 ครูผู้สอนยังขาดเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาและการเป็นผู้น า จึงต้องมีการ
แนะน าช่วยเหลือด้วยการนิเทศ 
  2.3 การศึกษายังไม่พร้อมที่จะบริการและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน จะต้องมีการนิเทศเพ่ือให้การศึกษามีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว 
  2.4 นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแนะน า 
  2.5 มีกิจกรรมหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเกิดขึ้นอยู่เสมอ จ าต้องมีหน่วยงาน
ทางด้านนิเทศคอยติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว และน าเสนอหรือเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียน  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 
  2.6 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทั้งระดับประถมและมัธยม ต้องเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามแนวหลักสูตรใหม่ท าให้ต้องใช้การนิเทศเข้ามาช่วยในการชี้แจง ท าความเข้าใจ 
ตลอดจนเสนอแนวทางในการด าเนินงาน 
การนิเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นปัจจัยช่วยแนะน าหรือชี้แนะในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการนิเทศมีความหมายใกล้เคียงกับการบริหารมาก แต่อย่างไรก็ตามการ
นิเทศก็มิใช่การบริหารโดยตรง33   
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศการศึกษา ในปัจจุบันการ
นิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอนมากดังนี้ 
  1. การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและยุ่งยากจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็น
การให้บริการแก่ครูจ านวนมากที่มีความสามารถต่างๆ 

                                                           
33 ผกา แสงสุวรรณ, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ม.ป.ป.), 73-75. 
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  2. การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่า
ครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตามแต่ครูก็ต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานใน
สถานการณ์จริง 
  3. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการสอน 
  4. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ34 
 หวน พินธุพันธ์ ได้กล่าวถึง ความส าคัญในการนิเทศการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
  1. การนิเทศเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพราะ
ถ้าหากไม่มีการนิเทศแล้ว ครูที่สอนอู่อาจจะเอาแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องจากครูคนอ่ืน 
  2. ครูควรได้รับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาความเจริญทางด้านการเรียนการสอนและทาง
วิชาการ ถ้าครูไม่ได้รับการนิเทศอาจแสดงออกในทางที่ผิด เช่น มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีการ
ขัดแย้งหรือมีทัศนคติแบบเสรีนิยมในการท างาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจ าแนกความ
ต้องการของครูแต่ละคน และวางแผนเพ่ือด าเนินการพัฒนาให้ไปสู่เป้าประสงค์ในสิ่งที่ถูกท่ีควร 
  3. โรงเรียนต้องมีการนิเทศ เพราะโครงการที่ประกอบไปด้วยข้อมูลจากการนิเทศจะ
สามารถช่วยในการจ าแนกคุณภาพของครู และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
นอกจากนี้หลักฐานและข้อมูลต่างๆยังจะสามารถช่วยในการตัดสินปัญหาบางอย่างของทางโรงเรียนได้ 
  4. การนิเทศสามารถกระตุ้นแนะน าทางความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับครูในโรงเรียน
ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่น าเอาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ เป็นการช่วยเก็บข้อมูล
ในการนิเทศการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 
  5. โรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องอบรมครู โดยการกระท าต่อเนื่องกันไป เพราะไม่
มีหลักประกันได้ว่า ครูที่ผ่านการฝึกหัดมาแล้ว จะเป็นครูที่มีคุณภาพดีตลอดไปโดยไม่ต้องมีการนิเทศ
เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ 
  6. เพ่ือเป็นการช่วยให้ครูได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  7. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู และก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย
ในการท างาน เพ่ือที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน ให้บรรลุจุดหมายเดียวกัน มีความสามัคคีเป็น
น าหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ตนเองก าลังปฏิบัติอยู่35 

                                                           
34

 ชาญชัย อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จงเจริญ
การพิมพ์, 2553), 5. 
      35 หวน พินธุพันธ์, การบรหิารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552), 154. 
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความส าคัญของการนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเพ่ือชี้แนะ แนะน า ปรับปรุงการสอนของครูให้พัฒนาไปตามสังคมปัจจุบัน เนื่องจาก
สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาตามไปด้วย 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ครูมีการสอนที่ดีขึ้น ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้น และ
ปรับปรุงพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพดีข้ึน การนิเทศการศึกษามีความละเอียดและซับซ้อนมากกว่าการ
นิเทศในอาชีพอ่ืน เพราะการพัฒนาคนเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลา  วิธีการ ยิ่งบุคคลที่จะพัฒนาเป็นเด็ก 
งานนิเทศยิ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น มีผู้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
เอาไว้หลายประการ ดังนี้ 
 บริกส์และจัสท์แมน (Briggs and Justman) ได้สรุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ 
4 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Professional Leadership) ได้แก่ 
  1.1 การประชุมต่างๆ 

1.2 การจัดอบรม 
1.3 การไปเยี่ยมชมศูนย์ทดลองต่าง 
1.4 การจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ครู ได้มีโอกาสพบปะสร้างสรรค์ในด้านวิชาการ 
1.5 ท าการทดลองหลักสูตร หนังสือเรียน และวิธีสอน 
1.6 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศึกษา 

 2. เพ่ือการส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s Growth) ได้แก่ 
2.1 ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
2.2 ส่งเสริมการทดลองกิจกรรมต่างๆที่ครูสนใจ 
2.3 เปิดโอกาสให้ครูเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
2.4 ส่งเสริมให้ครูที่มีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง 
2.5 ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหรืองานที่สนใจ 

     2.6 ส่งเสริมให้ครูสนใจในกิจกรรมต่างๆของสมาคมอาชีพครูในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 3. เพ่ือการปรับปรุงการสอนของครูให้ดีข้ึน (Improvement of Teaching) ได้แก่ 

3.1 การพิจารณาคัดเลือกครูที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพเข้ามาท างาน 
3.2 การจัดงานและมอบงานที่ถูกและตรงกับความสามารถครู 
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3.3 ให้มีโอกาสสังเกตการณ์สอน 
3.4 เปิดประชุม อบรม เพื่อศึกษาปัญหาที่เก่ียวกับการสอน 
3.5 ท าการสาธิตการสอนที่ดีแก่ครู 
3.6 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนครูและสังเกตการณ์สอนระหว่างโรงเรียน 

 4. เพ่ือการส่งเสริมและแนะน าครู ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและประชาคม 
(Guiding Staff and Community Relations) ได้แก่ 

     4.1 ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกรอง และประชาชนใน
สังคม 

4.2 ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 
4.3 ส่งเสริมให้มีสมาคมผู้ปกครองขึ้นในโรงเรียน 

     4.4 ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาต่างๆทาง
การศึกษา 

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในกิจกรรมของโรงเรียน 
4.6 จัดท าโรงเรียนให้เป็นศูนย์ของชุมชน 
4.7 ส่งเสริมให้ครูรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกาน าชุมชนนั้นๆ36 

 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2519 ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่งหมายของงานนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ครูด าเนินการสอนตามหลักสูตรและให้ได้ผลตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

2. เพ่ือให้ครูได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา ท าให้
สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษาของนักเรียน 

3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการและความจ าเป็น 

4. เพ่ือรักษา พิจารณา ส่งเสริม ควบคุม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 
5. เพ่ือให้ความช่วยเหลือและประสานงานในทางวิชาการแก่แรมเจ้าสังกัด กระทรวง 

และสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานขององค์การระหว่างประเทศ37 

                                                           
36

 Briggs, Thomas and Joseph Justman, Improving Instruction through 
Supervision (New York : Mcmillam, 1952). 

37
 เยาวพา เดชะคุปต์, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : 

เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 2552), 89. 
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 ยง วัชชวัจดุ ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายส าคัญของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือช่วยให้ครูได้มองเห็นและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา และหน้าที่ของ

โรงเรียนที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เพ่ือช่วยให้ครูได้มองเห็นปัญหาและความต้องการของเด็ก รวมทั้งการจัดสนองความ

ต้องการของเด็ก  
3. เพ่ือช่วยสร้างก าลังใจของคณะครูให้อยู่ในสภาพที่ดีและเข็มแข็ง ร่วมปฏิบัติงานเป็น

คณะด้วยก าลังสติปัญญาเพื่อบรรลุจุดหมายเดียวกัน 
4. เพ่ือช่วยสร้างความเป็นผู้น าที่ดีตามวิถีทางแบประชาธิปไตย 
5. เพ่ือพิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของครูแต่ละคน และยังช่วย

ปรับปรุงส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
6. เพ่ือช่วยให้ครูได้พัฒนาความสามารถของตนในการสอน 
7. เพ่ือช่วยประเมินผลงานของครูโดยดูจากความเติบโตของเด็ก 
8. เพ่ือช่วยให้ครูใหม่ได้เข้าใจโรงเรียน งานของโรงเรียน และงานอาชีพครู 
9. เพ่ือช่วยให้ครูราบถึงปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน และยังช่วยให้ครู

วางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้เหมาะสมอีกด้วย 
10. เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบ เข้าใจโครงการของโรงเรียน เพ่ือหาความ

ร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ 
11. เพ่ือประสานงานกับผู้บริหารการศึกษาท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งโรงเรียนไม่อาจกระท า

ได้ตามล าพัง 
12. เพ่ือช่วยให้ครูได้ใช้เวลาและความสามารถไปในทางท่ีเป็นประโยชน์38 

 สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการการท างานร่วมกันระหว่างครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี 
2. เพ่ือพัฒนางาน การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นักเรียน เป็นผลผลิตมาจาก

การสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดหมายที่จะพัฒนาการสอน
นั่นเอง 

3. เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ การสร้างประสานสัมพันธ์นั้นเป็นผลที่เกิดจากการ
ท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า-ผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นการท าภายใต้การถูกบีบ
บังคับ และคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด 

                                                           
38 ยง วัชชวัลคุ การนิเทศการศกึษา (กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2552),4-15. 
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4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ การสร้างขวัญและก าลังใจเป็นจุดหมายที่ส าคัญมากอีก
ประการหนึ่งของการนิเทศ เพราะขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคคลตั้งใจท างาน ซึ่งหากการ
นิเทศไม่ได้ท าการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว งานนิเทศย่อมส าเร็จได้ยาก39 
 สาย ภาณุรัตน์ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ช่วยให้ครูเห็นและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหน้าที่ โดยเฉพาะหน้าที่

ของโรงเรียนที่ด าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่ ผู้บริหาร

ไม่ใช่เพียงเน้นแต่ในเรื่องเทคนิคและการสอนหรือคิดค้นวิธีการสอนเท่านั้น แต่ยังต้องเสริมสร้างความ

เจริญเติบโตของนักเรียนรอบด้าน คือ ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย สุนทรียภาพ มโนภาพ 

และด้านสร้างสรรค์ 

2. ช่วยให้ครูได้เห็นและเข้าใจความต้องการของเด็ก ปัญหาต่างๆของเด็ก และช่วยจัด

และสนองความต้องการของเด็กอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนช่วยแก้ไข ป้องกันปัญหาอันพึงมี

แก่เด็ก ความต้องการของเด็กในแต่ละวัยย่อมต่างกัน แนวความคิดของเด็กและผู้ใหญ่สวนกัน เพราะ

ผู้ใหญ่ก็ลืมสภาพตนตอนเป็นเด็ก ศึกษานิเทศก์จึงต้องพยายามช่วยกระตุ้นเตือนให้ครูให้รู้จักให้

ก าลังใจนักเรียน เข้าใจปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

3. ช่วยสร้างครูให้มีลักษณะแห่งความเป็นผู้น า ลักษณะผู้น าที่ดีคือ ช่วยส่งเสริมความ

สามัคคีและรู้จักการท างานร่วมกัน ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รู้จัก

รับผิดชอบ ท างานในหน้าที่ให้ส าเร็จ โดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้น 

4. ช่วยเสริมขวัญก าลังใจแก่ครูให้อยู่ในสภาพดีและเข็มแข็ง รวมหมู่คณะให้เป็นทีมที่

ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยก าลังสติปัญญาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ 

5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถูกต้องกับความสามารถของครูแต่ละคน และ

มอบงานนั้นๆให้ครูแต่ละคน และช่วยประคับประคองให้ครูผู้นั้นใช้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้

ก้าวหน้า ค้นหาคุณลักษณะที่ดีในตัวครูแล้วส่งเสริมให้ดีขึ้น 

6. ช่วยครูให้พัฒนาการสอนของตน สนับสนุนให้ครูได้พิจารณาวิธีสอนและกิจกรรมต่างๆ

ที่ใช้อยู่ โดยอาจใช้ Check Lists หรือ Rating forms โดยอาศัยหลักเกณฑ์วิชาหลักการสอน การ

                                                           
39 สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และ ปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2552), 65. 
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เลือกเนื้อหาที่จะน ามาสอน การสร้างโครงการสอน การสร้างหน่วยแบบต่างๆ การท าและการใช้

อุปกรณ์การสอนตลอดจนโสตทัศนศึกษา หลักการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การให้

งานและการควบคุม การพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินผล การแก้ไข

ปัญหาที่บกพร่องของเด็ก  

7. ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจในงานโรงเรียนและงานของครู ครูใหม่แม้ว่าจะได้รับการฝึก

ทางวิชาการมาแล้วนั้นแต่ก็ยังขาดประสบการณ์การท างานในเรื่องอ่ืนๆอีก การช่วยฝึกครูใหม่อาจท า

ก่อนโรงเรียนเปิดก็ได้ 

8. ช่วยประเมินผลงานของครูโดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที่ได้

ตกลงกันไว้ กรประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ์ เช่น บันทึกการสังเกตหรือการสังเกตในเวลาที่ครู

เข้าร่วมประชุม หลักฐานการแสดงความคิดริเริ่ม การวางตน การขยันหมั่นเพียร ปริมาณหรือคุณภาพ

ของงาน เป็นต้น แบบให้ครูวัดตนเองหรือนักเรียนวัดครูในด้านการสอนและการเรียนรู้ของตนเองก็ได้ 

9. เพ่ือให้ครูรู้จักค้นหาจุดยากในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ช่วยให้ครูวางแผนการสอน

ให้เหมาะสม ในการสอนครั้งหนึ่งๆ การเรียนรู้ของเด็กในวิชาเดียวกันที่ครูสอนอย่างเดียวกัน ย่อม

แตกต่างกันในแต่ละคน เด็กที่เรียนรู้ไม่ช้ากว่าเด็กคนอ่ืนนั้นเป็นเพราะอะไร ครูบางคนอาจมองจุด

ล าบากนี้ไม่พบ หรือบางทีอาจปล่อยผ่านไปโดยไม่คิดหาสาเหตุ นี้คือสิ่งที่นักการศึกษานิเทศก์ต้องช่วย

ครูร่วมกันวางแผนการสอนที่เหมาะสม 

10. ช่วยหยิบยกปัญหาต่างๆของโรงเรียน ที่โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เสนอ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะแก้ไขให้ลุล่วงไป 

11. ช่วยในด้านประชาสัมพันธ์ บอกเล่าชี้แจงชุมชนในท้องถิ่นทราบถึงความเคลื่อนไหว

ของการศึกษาที่โรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

โรงเรียน  

12. ช่วยป้องกันครูให้พ้นจากการถูกใช้งานเกินขอบเขต และช่วยป้องกันครูจากการถูก

ต าหนิ หรือถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม หน้าที่ของครูนอกจากหน้าที่การสอนแล้วนั้น ยังต้องให้ความ

ช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ หากการท างานนั้นโดยสมัครใจก็ไม่มีปัญหา แต่อาจท าให้เสียเวลาที่จะ
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ปฏิบัติงานสอนเด็กและทรุดโทรมทั้งร่างกาย ท าให้การท างานประจ าคืองานสอนต้องบกพร่องไป

ด้วย40 

 กล่าวโดยสรุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาสอดคล้องกับความส าคัญของการนิเทศ
การศึกษา คือการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อครูได้
มีการพัฒนาตนเองแล้วนั้นจึงส่งผลถึงตัวเด็กท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และโรงเรียนมีคุณภาพมาก
ขึ้นเช่นกัน 

กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
 เยาวพา เดชะคุปต์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมการนิเทศการศึกษาไว้ว่า กิจกรรมการนิเทศเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การนิเทศบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งกิจกรรมการนิเทศแต่ละชนิดให้ประสบการณ์ที่
แตกต่างกันไป กล่าวคือ บางกิจกรรมจะท าให้ผู้รับการนิเทศได้รับประสบการณ์สูง แต่บางกิจกรรมก็
ท าให้เกิดประสบการณ์ในระดับต่ า สิ่งที่ผู้นิเทศจะต้องพิจารณาคือระดับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่
พอใจหรือไม่ กิจกรรมใดควรที่จะน ามาใช้ในสถานการณ์ใดเพ่ือประโยชน์ ต่อการน าไปปฏิบัติ โดมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การประชุมเพ่ือศึกษาปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นความต้องการของครูและสมาชิกทุกฝ่ายใน
โรงเรียน เช่น การท าแผนการสอน บทเรียนส าเร็จรูป เป็นต้น การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้อาจใช้เวลา
ช่วงหนึ่ง คือ ทั้งภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้อาจแล้วแต่ความต้องการของครูหรือเนื้อ
เรื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้นิเทศที่เห็นความส าคัญยอมรับ และเห็นด้วยที่จะให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในโรงเรียนอาจพิจารณาถึงกลวิธีที่จะช่วยให้ขั้นตอนและกระบวนการในการริเริ่มและ
ด าเนินงานส าเร็จ 
 2. การอบรมสัมมนา เป็นส่วนหนึ่งของงานนิเทศและนิยมจัดท ากันมาก เมื่อมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติหรือต้องการจะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ หรือการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล เป็นต้น การอบรมสัมมนาไม่ได้มุ่งเน้นแต่การให้ความรู้
แก่ครูผู้สอน แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ครู และยังส่งเสริมให้ครูกระตือรือร้นในการ
ท างานและแสวงหาความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

                                                           
40

 สาย ภาณุรัตน์, หลักการนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2553), 
79. 
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 3. การสังเกตการเรียนการสอน เป็นเทคนิคพ้ืนฐานของการนิเทศ ที่มีประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการสอน ครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นครูใหม่หรือครู เก่าจะได้รับประโยชน์ต่อการสังเกตการสอน
ของครูคนอ่ืนที่มีความช านาญ การสังเกตการณ์สอนจะท าให้ครูใหม่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัด
ห้องเรียน จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน และการวางแผนการสอน นอกจากนี้การสังเกตการเรียนการสอนยัง
สามารถช่วยให้ผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายหลังจากการ
สังเกตการสอน ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมีจ านวนมาก จะ
ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน41 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของครู ช่วยให้การด าเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย 
กิจกรรมนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู้นิเทศสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ ละ
ครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและนักเรียน ดังนี้ 
 1. การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ สามารถจัดเป็นการบรรยายที่เน้นการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรไปสู่ครูผู้สอน การให้ความรู้ของวิทยากรสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
  1.1 การบรรยายโดวิทยากรคนเดียว โดยมีครูเป็นผู้รับฟัง การเชิญวิทยากรที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยอมรับและให้ความสนใจจากครูเป็นอย่างมาก อาจจัดเป็นกลุ่มใหญ่หรือเล็กก็
ได้ เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้โดยสะดวกและสิ้นเปลืองน้อย 
  1.2 การบรรยายโดยวิทยากรหลายคน แต่ละคนจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
เรื่องของตนเอง การบรรยายโดยวิทยากรหลายคนจะช่วยให้มีบรรยากาศที่น่าสนใจ สามารถช่วยกัน
เสริมความรู้ต่างๆได้ ลักษณะแบบนี้คล้ายการจัดสัมมนา และมีการอภิปรายประกอบด้วย 
  1.3 การบรรยายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ เป็นการบรรยายโดใช้สื่อการสอนประกอบการ
บรรยาย สื่อการสอนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ท าให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจในเรื่องท่ีบรรยายได้ 
 2. การเชิญสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ฯ มาสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ใน
การเรียนปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านวิชาชีพ การอาชีวศึกษาต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกเป็น
อย่างมาก การสาธิตจึงเป็นเทคนิคให้ความรู้ ที่มุ่งให้ผู้นิเทได้เห็นการด าเนินกระบวนการการท างาน
ของอุปกรณ์เครื่องมือที่คล้ายกับสถานการณ์จริง แต่ควรเป็นกลุ่มเล็ก และใช้วิธีการอ่ืนควบคู่กันไป 
 3. การศึกษาดูงานตามหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ เป็นต้น การออก
ภาคสนามเป็นเทคนิคที่ต้องเดินทางออกจากสถานศึกษาไปยังแหล่งอ่ืน เพ่ือดูงานในด้านที่สัมพันธ์กับ

                                                           

         
41

 เยาวพา  เดชาคุปต์, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : 
เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 2552), 145. 
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งานของครูผู้สอน เช่น การเยี่ยมชมสถานศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งสถานศึกษาอ่ืนจะพาชมสถานที่ สาธิตอุปกรณ์
เครื่องมือ ชี้แจง บรรยาย การไปศึกษาดูงานเป็นที่นิยมของครูเพราะเป็นประสบการณ์ตรงและได้
พักผ่อนจากการเดินทาง 
 4. สถานศึกษาจัดแหล่งและบริการทางวิชาการ เช่น จัดห้องสมุดอาชีพ นิทรรศการตลาดนัด
แรงงาน เป็นต้น เป็นเทคนิคท่ีเป็นการส่งเสริมทางด้านวิชาการให้กับครูผู้สอน 
 5. การสนทนาทางวิชาการ เป็นการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัดกิจกรรมที่มี
หัวข้อ อาจจัดเป็นครั้งคราวแล้วแต่ความสะดวกของสถานศึกษา การสนทนาทางวิชาการสามารถเชิญ
วิทยากรจากภายนอกหรือภายในสถานศึกษาได้ 
 6. การสาธิตการสอน เป็นการแสดงที่อาจจะจ าลองเหตุการณ์จริง หรือเรียกว่าบทบาทสมมติ 
โดยการก าหนดสถานการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้ท ากิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติไปตามที่ควรจะเป็น จะเป็น
การน าเอาปัญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนเป็นตัวก าหนด ซึ่งจะเป็นลักษณะการสอนในแต่ละเรื่อง 
เช่น วิธีการน าเข้าสู่บทเรียน การตั้งค าถาม การสร้างก าลังใจให้ผู้เรียน เป็นต้น 
 7. การประชุมที่ใช้ในการนิเทศมีหลายรูปแบบ เช่น การประชุมชี้แจงฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
การประชุมกลุ่มย่อยในงานการประชุมเฉพาะกิจ การประชุมระดมสมอง รวมไปถึงการประชุมสัมมนา 
เป็นต้น 
 8. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เป็นเทคนิควิธีการสังเกตการสอนในเหตุการณ์จริงของ
ครูผู้สอน เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของครูเหล่านั้น การสังเกตการสอนจะช่วยให้ทราบถึง
ข้อดีและข้อเสียของการสอน เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศได้ การสังเกตการสอนต้องได้รับความ
ยินยอมและพร้อมให้ความร่วมมือ42  
 สรุปได้ว่ากิจกรรมการนิเทศการศึกษามีหลากหลายวิธี ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการนิเทศนั้น
ควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ลักษณะของงานในโรงเรียน เพ่ือประโยชน์ที่ผู้รับการนิเทศจะ
ได้รับ และเพ่ือให้การใช้กิจกรรมนั้นได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 

หลักการการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษามุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาให้ดีขึ้น 
อีกทั้งยังช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ การนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนจึงคล้ายกับการบริหารการศึกษา เพราะจ าเป็นที่ต้องอาศัยหลักการในการให้การ

                                                           

     42 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 
2551), 29. 
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นิเทศเป็นส าคัญ เพ่ือที่จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา จึงได้มีผู้ให้
หลักการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
 เบอร์ตัน และ บรุคเนอร์ (Burton and Brueckner) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ
นิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically) คือ ควรท าการ
นิเทศตามค่านิยม วัตถุประสงค์ นโยบายซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการนิเทศ โดยเฉพาะนิเทศตามความ
เป็นจริงและกฏเกณฑ์เรื่องนั้น อีกทั้งยังควรมีวิวัฒนาการทั้งด้านเครื่องมือ วิธีการ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
นโยบายที่แน่นอน 
 2. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) คือ ควรด าเนินการนิเทศอย่างมี
ล าดับระเบียบ มีวิธีการในการศึกษา ปรับปรุง ประเมินผลต่างๆในขอบเขตของงานนั้น ทั้งนี้จะ
หมายความรวมไปถึงด้านกระบวนการนิเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการนิเทศ การสรุปความควร
ได้มาจากการรวบรวมและสรุปผลจากข้อมูลอย่างเป็นปรนัย มีความถูกต้องแน่นอน เชื่อถือได้ และมี
ระเบียบมากกว่าการสรุปจากความคิดเห็น 
 3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย (Democratic) คือ ต้องเคารพในบุคคลและ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และพยายามส่งเสริมการแสดงออกของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ เปิด
โอกาสให้มีการร่วมมือและใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุด  ควรใช้อ านาจให้
น้อยที่สุดและอ านาจนั่นจ าเป็นจะต้องได้จากหมู่คณะ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติให้ไปสู่จุดหมาย 
 4. การนิเทศการศึกษาควรเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ (Creatives) คือ แสวงหาความสามารถพิเศษ
ของบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาเพ่ือความสามารถนั้นอย่างสูงสุด ควรมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างานท่ีมากที่สุด43 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้รวบรวมหลักการนิเทศการศึกษาที่ดีได้ ดังนี้ 
 1. การนิเทศการศึกษาต้องสัมพันธ์กับการบริหาร การบริหาร นอกจากให้บริการในสิ่งต่างๆ
แล้ว ยังจัดให้มีอาคารและเครื่องมือต่างๆอีกด้วย สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของสภาพการเรียนการสอน 
การนิเทศการศึกษาเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสถานการณ์ดังกล่าว “ถึงแม้ว่าการนิเทศการศึกษาจะ
เป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายการบริหาร แต่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการบริหาร การนิเทศการศึกษาใน
ชั้นต้นจึงควรเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการจัดการ (Nonmanagerial Service) ภายในความ

                                                           
43 เยาวพา  เดชาคุปต์, การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : 

เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 2552), 109. 



  24 

รับผิดชอบของการบริหาร44 เป็นที่เข้าใจว่าการนิเทศการศึกษากับการบริหารมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด การบริหารและการนิเทศการศึกษาที่ดีมีหน้าที่เหมือนกัน คือการสร้างสรรค์สภาพที่เหมาะสม
กับกระบวนการทางการศึกษา และคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพของสิ่งดังกล่าวในกระบวนการการ
บริหารและการนิเทศการศึกษา ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ การบริหารก่อให้เกิดสภาพการเรียนการสอน
และการนิเทศการศึกษาในสถานการณ์ดังกล่าวแล้วประเมินผลดีผลเสีย จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุง
ในสิ่งดังกล่าว 
 2. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญานโยบาย แผน ค่านิยม และความหมา
ของการนิเทศการศึกษาควรถูกก าหนดโดยแนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิตในสังคมซึ่งเราจะให้
การศึกษาแก่บุคคลในสังคมนั้น จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย แผนจะถูกตรวจสอบโดยวิธีการทางปรัชญาโดย
ให้ผู้สอดคล้องกับชุมชน ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลทางปริมาณจะถูกตรวจสอบอย่างพินิจพิเคราะห์เพ่ือการ
แสดงถึงคุณภาพหรือความส าคัญและความเพียงพอ ต้องมีการตีค่าจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายโดย
อาศัยความต้องการ อุดมการณ์ และความพอใจของชุมชน ในขณะที่เราใช้ปรัชญา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาและความคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ จึงเป็นงานที่ยากพอสมควร
และจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว จึงจะได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและมีเหตุผล 
 3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์  กิจกรรม แผน วิธีการและเทคนิคต่างๆ ควร
ตั้งอยู่บนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควรเน้นเรื่องการทดลอง การสังเกต 
การวินิจฉัย และความเชื่อถือได้ การนิเทศการศึกษาควรใช้การค้นพบทางการวิจัยข้อทดสอบ
มาตรฐานและการวิเคราะห์สถิติ ควรมีการตรวจสอบถึงความเที่ยงตรงของข้อมูล การนิเทศการศึกษา
ที่เป็นวิทยาศาสตร์จะแปลความหมายของจุดมุ่งหมาย นโยบาย วิธีการบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
ตามกระบวนการสังคมประชาธิปไตยและการศึกษา การนิเทศการศึกษาเริ่มต้นด้วยการให้ได้มาซึ่ง
ความสมบูรณ์ ความถูกต้องของความเป็นไปของโรงเรียน อุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีการสอน 
การนิเทศการศึกษาได้มาซึ่งความรู้ที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะอย่าง แรงจูงใจและบุคลิกภาพผู้เรียน 
ตลอดจนธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาควรจะก้าวไปด้วยความมั่นใจใน
ความคิดอย่างพินิจพิเคราะห์และการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์นักเรียนและครู 
 4. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย  การนิเทศการศึกษาควรเป็นเรื่องของความ
ร่วมมือซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะท าประโยชน์ให้ได้ สิทธิในการร่วมมือในการเลือกอุปกรณ์และวิธีสอนเป็น
สิทธิของครูทุกคน การนิเทศการศึกษาในสมัยใหม่เคารพในแต่ละบุคคลและบุคลิกภาพของนักเรียน

                                                           
44 ชาญชัย อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์,2553), 

16. 
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ตลอดจนครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาอ่ืนๆ ยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของเขา
ทั้งหลาย  
 5. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการสร้างสรรค์ การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกคน
แสดงออกได้อย่างเสรี โดยเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ให้ค าแนะน า สร้างวิธีการใหม่เพ่ือการประดิษฐ์และการผลิตสิ่งใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดมีความจ าเป็นและ
ความก้าวหน้า แนวทางของชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยย่อมให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น การ
เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องความสนใจและเป้าหมาย ตลอดจนปฏิกิริยาของหมู่คณะซึ่งจะน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค ์
 6. การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าการนิเทศการศึกษาจะต้องเล็งไปที่การ
ส่งเสริมการเจริญก้าวหน้าของนักเรียนและครู และให้นักเรียนและครูได้ปรับปรุงสังคมอีกต่อหนึ่ง การ
นิเทศการศึกษาสมัยใหม่ต้องเข้าถึงการเรียนการสอนในชั้นเรียน การนิเทศการศึกษาไม่ใช่วิธีการ
พยากรณ์เหตุการณ์ในห้องเรียน แต่เป็นงานที่กว้างขวางมากกว่าแค่การสอนในห้องเรียนเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมภาวะผู้น าที่จะก่อให้เกิดการต่อเนื่องเกี่ยวกับแผน นโยบายและ
กระบวนการทางการศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ราบรื่นอันจะน าไปสู่คามส าเร็จตามเป้าหมาย 
การนิเทศการศึกษาควรพัฒนาวิธีการทางการเรียนการสอนโดยก่อให้เกิดความเหมาะสมของ
บรรยากาศ ศึกษานิเทศก์สามารถแนะน าวิธีการใหม่ๆเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ท า
คุณประโยชน์ให้กับการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน 
 7. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาเป็นบริการอย่างหนึ่ง เหมือนกับ
วิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีการประเมินผลตัวเองอยู่เสมอในด้านเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ยังควร
ประเมินผล วิธีการและบุคลากรเพ่ือที่จะได้พัฒนามาตรฐานและความรู้พิเศษ ทักษะ ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ การประเมินผลใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์แบะการพัฒนาเท่านั้น ศึกษานิเทศก์
นอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการและ ยังต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอเกี่ยวกับพัฒนาการ
ใหม่ๆ ของทฤษฎีและความเป็นไปของการศึกษาตลอดจนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม45 
 กล่าวโดยสรุปหลักการนิเทศการศึกษาจะเน้นในกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย ที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ของหมู่คณะอีกท้ังมุ่งส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม ความคิดที่เสรีให้แก่ครูในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

                                                           
45

 ชาญชัย อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์,2553), 
16. 
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กระบวนการการนิเทศการศึกษา 

 สงัด อุทรานันท์ ได้เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 
ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) 
 ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 
 ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) 
 ขั้นที่ 4 สร้างเสริมก าลังใจ (Reinforcing-R) 
 ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) 
ในกรณีที่กระบวนการนิเทศการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

ในกรณีที่ท าได้ผลดีแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ยังมีคุณภาพไม่ถึง 

ในกรณีที่ยังไม่ได้ผล 

 

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
ที่มา : สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และ ปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ 

: มิตรสยาม, 2552), 98. 

 

ให้การนิเทศและควบคุมคุณภาพ 

 

การนิเทศ 

  (P) 

 

ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า 

(I) 

 

ด าเนินการปฏิบัติงาน 

(D) 

 

 

ทะนุบ ารุงขวัญ 

( R ) 

 

ประเมินผล 

(E) 

 

 บริการ สนับสนุน 

 

 บริการ สนับสนุน 
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 จากรูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การนิเทศจะประสบความส าเร็จได้ 
จ าเป็นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกัน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจะท า
การประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการ จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ 
รวมทั้งวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 
 ขั้นที ่2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (Informing-I) เป็นขั้นตอนการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และ
จะท าอย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศ
ที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และมีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปอย่างไม่ได้ผล ไม่
ถึงข้ันพอใจ ซึ่งจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing-D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะคือ  
  1. การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม
ความรู้ความสามารถที่ได้รับมาจากการด าเนินการในขั้นที่ 2  
  2. การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ให้ผู้นิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม
คุณภาพให้งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
  3. การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่อง
วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จะช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
 ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforching-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมแรงก าลังใจ
ของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจ
ด าเนินการไปพร้อมๆกับที่ผู้บริหารนิเทศก าลังปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้ 
 ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามี
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะท าให้การด าเนินการไม่ได้ผลก็สมควรต้องท าการปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับกรณีที่ผลงาน
ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับกรณีการด าเนินงาน
เป็นไปไม่ได้ผล และถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ หากจะด าเนินการ
นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีก46 

                                                           
46

 สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และ ปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2552), 98. 
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 แอลเลน (Allen) ได้กล่าวถึงกระบวนการการนิเทศการศึกษาไว้ 5 กระบวนการ ซึ่งเรียกว่า 
POLCA ได้แก่ 
 1. กระบวนการการวางแผน (Planning Processes) คือ กระบวนการในการวางแผน ซึ่งจะ
ค านึงถึงซึ่งที่ก าลังจะท าว่ามีอะไรบ้าง ก าหนดแผนการด าเนินงานว่าต้องท าสิ่งไหน เมื่อไหร่ อีกทั้ง
ก าหนดจุดประสงค์ คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในการท างาน พัฒนากระบวนการท างาน 
 2. กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) คือ กระบวนการจัดสายงานหรือ
จัดสรรบุคลากร เพ่ือท างานตามแผนการที่วางไว้ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน รวมไปถึง
ประสานงานกับบุคลากรต่างๆเพ่ือจะปฏิบัติงาน จัดสรรสิ่งต่างๆส าหรับการด าเนินงาน และ
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรต่างๆ จัดให้มีการประสานงานระหว่างผู้ท างาน จัดท าโครงสร้าง 
ภาระหน้าที่ ในการท างานของบุคลากร รวมไปถึงพัฒนานโยบายในการท างานอีกด้วย 
 3. กระบวนการผู้น า (Leading Processes) คือ กระบวนการที่น าบุคลากรต่างๆท างานด้วย
การลงมือตัดสินใจ ให้ค าปรึกษาต่างๆ แนะน า สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการท างาน อีกทั้งอ านวยความ
สะดวก ริเริ่มในการท างาน มีการแสดงตัวอย่างให้บุคลากรเห็นเป็นแบบอย่าง 
 4. กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) คือ กระบวนการควบคุมซึ่งจะ
ประกอบด้วย การช่วยแก้ไขการท างานที่ไม่ถูกต้องว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ท าผิดพลาด  หรือการ
กระตุ้นให้ท างานให้ส าเร็จ การสร้างกฎในการท างาน หรือการลงโทษเมื่อมีผู้กระท าผิด 
 5. กระบวนการประเมินผลการท างาน (Assessing Processes) คือ กระบวนการการ
พิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลในการท างาน รวมไปถึงการวิจัยผลการปฏิบัติงาน47 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความหมายของกระบวนการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนว่า หมายถึง การจัดล าดับขั้นตอน การด าเนินการนิเทศการสอน โดยให้ผู้บริหาร
โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการร่วมมือ เป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน 
 2. การวางแผน ก าหนดทางเลือกการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการของโรงเรียน 
 3. การสร้างสื่อและเครื่องมือ รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการนิเทศ 
 4. การปฏิบัติการนิเทศการสอน ได้แก่ การลงมือปฏิบัติตามแผน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่ก าหนดและพัฒนาขึ้นมา 
 5. การประเมินผลและรายงานผล คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน48 

                                                           
47 วัชรา เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2554), 20. 
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 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศสถานศึกษา สรุปได้ว่า 
การนิเทศประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศ เพ่ือร่วมกันท างานให้บรรลุ
จุดหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีข้ันตอนในการนิเทศดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศ เป็นขั้นตอน
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ก่อนที่ผู้นิเทศจะด าเนินการนิเทศ ผู้นิเทศจะต้องทราบสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับการนิเทศ สภาพปัจจุบัน ส่วนความต้องการนั้นหมายถึง จุดหมายที่ต้องการจะไปถึง คือ
สภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น การก าหนดสภาพที่ต้องการและคาดหวังนั้นไม่ใช่การก าหนดลอยๆ แต่
ต้องก าหนดโดยค านึงถึงองค์ประกอบมากมายที่ควรจะน ามาศึกษาและพิจารณาประกอบ คือ 
  1. นโยบายของสถานศึกษาในด้านการนิเทศ 
  2. ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
  3. ข้อมูลที่ได้จากสภาพปัจจุบัน คือ สิ่งที่มีอยู่ทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 
  4. ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดท าโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะของงาน
นิเทศ หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการ เหตุผล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหา
ความต้องการของสถานศึกษาว่า มีความต้องการนิเทศด้านใดบ้างแล้วน ามาจัดท าแผน และโครงการ
ต่อไป ในการวางแผนยังก าหนดวิธีการว่าจะท าอย่างไร โดยก าหนดเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์
กัน การจัดท าแผนงานและโครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท ารายละเอียดของแผน ซึ่งเป็นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้เฉพาะมากขึ้น และก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ดังนี้ 
  1. แจกแจงกิจกรรมการนิเทศท่ีจะท าในโครงการนั้น 
  2. ก าหนดแผนงานการนิเทศ รวมไปถึงการก าหนดหน่วยปฏิบัติค่าใช้จ่าย เวลา 
สถานที่ เป็นต้น 
  3. จัดท างบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานนิเทศ เป็นการน าแผนงานไปปฏิบัติเพ่ือให้ได้ตามความต้องการ
หรือเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  การให้ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่ด าเนินการว่า 
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนด าเนินการอย่างไร และท าอย่างไรถึงจะได้ผลงาน
ออกมาที่ดีท่ีสุด 

                                                                                                                                                                      

      48 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560), 138. 
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  2. การปฏิบัติงานประกอบด้วยการปฏิบัติงานที่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่าย 
ทั้งผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้บริหาร 
  3. การสร้างขวัญและก าลังใจ ผู้รับการนิเทศควรได้รับการเสริมก าลังใจ โดยเฉพาะ
จากฝ่ายบริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจในการท างาน การสร้างขวัญและก าลังใจนั้นควร
ปฏิบัติไปพร้อมกับการท างาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ท า
การประเมินผล หลักการในการประเมินผลมีดังนี้ 
  1. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
  2. การประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศที่จ าเป็นต้องท า 
  3. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้
ได้รับการนิเทศ 
  4. การประเมินผล ท าได้ 2 ระยะ ได้แก่ การประเมินผลระหว่างโครงการ และ
ประเมินผลสรุป 
  5. การประเมินผลเป็นระบบ มี 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลที่ปัจจัยน าเข้า การ
ประเมินผลที่กระบวนการ การประเมินผลผลิต49 

หลักการ แนวคิดทฤษฎี การนิเทศการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องการนิเทศการศึกษา ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษาที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพที่ตรงตามจุดมุ่งหมาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงไป
ของสังคม การศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้และความ
ช านาญในการนิเทศการศึกษา เข้าใจในขอบข่ายของการนิเทศ รวมไปถึงน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดงานนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน 
(Glickman Gordon and Ross Gordon) โดยแบ่งงานการนิเทศการศึกษาไว้ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1.การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistanse) เป็นหน้าที่การรับผิดชอบของผู้
นิเทศหรือผู้บริหารที่ต้องช่วยเหลือครูโดยตรง ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนได้อย่างมี

                                                           

        
49

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 
2551), 232. 
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ประสิทธิภาพ อีกทั้งการให้ความห่วงใย ช่วยเหลือในเรื่องอ่ืนๆซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนด้วย 
ซึ่งการช่วยเหลือครูโดยตรงมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  1.1 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เป็นกระบวนการนิเทศเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนและพัฒนาโดยตรง เป็นการพูดคุยปรึกษากันระหว่างครูและผู้นิเทศเกี่ยวกับด้าน
ต่างๆของการเรียนการสอน  โกลแฮมเมอร์และคณะ (Goldhammer and Others) ได้กล่าวว่า การ
นิเทศแบบคลินิกมีลักษณะส าคัญดังนี้ 1. การนิเทศแบบคลินิกเป็นเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยตรง 2. การนิเทศแบบคลินิกเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน 3. การนิเทศแบบ
คลินิกเป็นกระบวนการมีเป้าหมาย วัตถุประสงที่ชัดเจนตามความต้องการของโรงเรียน 4. การนิเทศ
แบบคลินิกเป็นกระบวนการที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้นิเทศในการท างาน 5. การนิเทศแบบ
คลินิกเป็นกระบวนการการนิเทศที่ต้องเชื่อใจ สนับสนุนกันและกัน 6. การนิเทศแบบคลินิกเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบ ถึงแม้ว่าการด าเนินการจะต้องยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลา 
7. การนิเทศแบบคลินิกเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความจริงกับอุดมการณ์ 8. การนิเทศแบบคลินิกเป็น
กระบวนการที่อยู่บนพ้ืนฐานที่เชื่อว่า ผู้นิเทศเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การสอน รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 9. การนิเทศแบบคลินิกเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะ
ท าหน้าที่นิเทศ เพ่ือให้มีความรู้เรื่องเทคนิคการสอน หรือวิธีการอย่างแท้จริง 50 และการนิเทศ
การศึกษาแบบคลินิกตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอน และ รอส กอร์ดอน (Glickman Gordon 
and Ross Gordon) เป็นการด าเนินการนิเทศที่ออกแบบไว้ใช้ส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เรียนของนักเรียนจากการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้นิเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้น 
ได้แก่ 1. ประชุมครูก่อนสังเกตการณ์สอน ผู้นิเทศและครูร่วมประชุมกันเพ่ือเข้าใจกันอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะสังเกตการณ์สอน 2. การสังเกตชั้นเรียน ขั้นนี้เป็นการติดตาม
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน เพ่ือที่จะได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรายละเอียดที่จัดไว้
ในขั้นแรก 3. การวิเคราะห์และตีความหมาย หลังจากการสังเกตการณ์สอนเสร็จสิ้นแล้วและได้ข้อมูล
ของครูมาแล้ว ผู้นิเทศจึงเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยการนับความถี่ของตัวแปรบางตัวที่ได้
ก าหนดไว้แล้วจ าแนกตัวแปลหลักที่เกิดขึ้นไว้ รวมทั้งการค้นหาตัวชี้วัดบางตัวที่ได้เกิดขึ้นใหม่จากการ
ปฏิบัติ  หรือบางตัวที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงน าไปแปลความหมายของข้อมูลที่ได้ 4. 
การประชุมครูภายหลัง เพ่ือให้ครูได้รับข้อมูลป้อนกลับและได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้น 
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เพ่ือที่น าไปใช้ปรับปรุงวางแผนการสอนในครั้งต่อไปได้ 5. วิพากษ์วิจารณ์ผลจากขั้นที่ 4 เป็นการใช้
เวลาเพ่ือพิจารณาและทบทวนกระบวนการตั้งแต่ประชุมครั้งแรก ไปจนถึงการประชุมครั้งล่าสุด 
ตรวจดูว่ามีสิ่งไหนบกพร่องหรือต้องการแก้ไข และควรจะประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการ
สรุปผลอย่างสั้นๆกะทัดรัด ได้ใจความ51 สอดคล้องกับโคแกน (Cogan) ซึ่งได้แบ่งการนิเทศแบบคลีนิค
โดยมีวงจรทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ 2. วางแผนร่วมกับ
ครู 3. ก าหนดวิธีการสังเกต 4. สังเกตการสอน 5. วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน 6. ก าหนด
วิธีการปรึกษาหารือ 7. ประชุมปรึกษาหารือ 8. ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน52 
  1.2 การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (peer coaching) เป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่ร่วมพัฒนาวิชาชีพกลุ่มเล็กๆ มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือที่จะช่วยกันปรับปรุงตนเอง โดยการ
เข้าสังเกตการณ์สอนในห้องเรียนของเพ่ือนครูด้วยกัน กลิคแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน 
(Glickman Gordon and Ross Gordon) ได้เสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือโดยแบบเพ่ือนนิเทศ
เพ่ือน ซึ่งจากแนวคิดของผลการศึกษาวิจัยพบว่าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้  1) จุดมุ่งหมาย 
จ าเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย และต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ช่วยเหลือ 2) การเตรียมการ ซึ่งครูทุกคน
จะต้องประชุมเตรียมการก่อนปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมร่วมกัน 3) 
ก าหนดการโดยการจัดตารางเวลาให้ครูได้ใช้ร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นการสอนร่วมกัน 4) ก าหนดปัญหาที่
ส าคัญ ซึ่งผู้นิเทศเป็นบุคคลที่จะต้องอ านวยความสะดวก ดูแล ติดตามการท างานของกลุ่มทุกๆ 2-3 
สัปดาห์ เป็นต้น53 
  1.3 การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ (Other Form of Direct Assistance)กลิคแมน 
กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) ได้ให้รูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือครูโดยตรงแบบอื่นๆอีก 5 รูปแบบ ดังนี้ 1. การสาธิตการสอน (Demonstration teaching) 
2. การเข้าไปร่วมสอน (co-teaching) 3. การให้ความช่วยเหลือโดยการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการสอน
ต่างๆให้ (assisting with resource and materials) 4. การให้ความช่วยเหลือด้านการวัดและ
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ประเมินผลตามสภาพจริง (Assisting with student assessment) 5. การให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหา (Problem solving)54 
 สรุปได้ว่าการช่วยเหลือครูโดยตรง มีขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้น ได้แก่ 1. การวางแผนร่วมกันกับ
ครูในการให้ความช่วยเหลือ 2. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับครูเพ่ือช่วยเหลือ 3. สรุปผลการช่วยเหลืออีก
ทั้งวางแผนการประชุมเพ่ือตรวจสอบความช่วยเหลือครู 4. การประชุมวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือ
ร่วมกับครู 5. การประชุมสรุปวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือครูทุกขั้นตอนเพ่ือหาจุดดีและด้อยของ
กระบวนการ 
 2.การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม (Group Development) กลิคแมน กอร์ดอน และรอส 
กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) เสนอบทบาทของผู้นิเทศการศึกษาในการพัฒนา
ทักษะการท างานกลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาการเรียน โดยผู้นิเทศจะต้องพิจารณาบทบาทต่างๆของสมาชิก
ก่อนด าเนินการ ดูว่ามีพฤตกรรมใดบ้างของสมาชิกท่ีแสดงถึงบทบาทของแต่ละคน  บทบาทที่เน้นงาน
และเน้นคนคือหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติ กลุ่มที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงถึงการที่มีผู้น าที่ดี สามารถท าให้กลุ่มด าเนินงานได้ดี ผู้น าควรมีบุคลิกที่เป็นมืออาชีพ โดย
ธรรมชาติผู้น าควรรู้ซึ่งองค์ประกอบที่จะพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจได้
อย่างชัดเจน และสามารถขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไปได้ บทบาทของสมาชิกในกลุ่มผู้น าควร
ต้องพิจารณาพฤติกรรมใดบ้างที่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่และความพร้อมของสมาชิกแต่
ละคน ผู้น าต้องให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจหน้าที่ของตนภายในกลุ่มและมอบหมายให้ด าเนินงาน วอล
และฮาวกินส์ (Wall and Hawkins) ได้กล่าวว่า ผู้น ามีบทบาทและหน้าที่มากมายดังนี้ 1. เป็นนัก
บริหาร 2. เป็นผู้ก าหนดหรือวางนโยบาย 3. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินงาน 4. เป็นนักวางแผนที่ดี 
5. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก 6. เป็นผู้รักษาความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก 
7. เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษ 8. เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและตัดสินความ 9. เป็นสัญลักษณ์ของสมาชิก      
10. เป็นตัวอย่างที่ดีของสมาชิก 11. เป็นผู้มีอุดมคติ 12. เป็นผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน 13. เป็นผู้มี
ความเมตตา 14. เป็นผู้อมรับผิดในการปฏิบัติงานขององค์กร55 จอนสัน และบัทตัน (Johnson and 
Button) ได้กล่าวว่า กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จในการท างานมักจะมีความขัดแย้งกันสูงมาก กลุ่มหนึ่ง
อาจมีการตัดสินใจอย่างฉลาดเมื่อได้รับข้อมูลหรือแนวคิดมากมาย ซึ่งข้อมูลหรือแนวคิดนี้จะมาใช้เวลา
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ที่มีความขัดแย้ง ดังนั้นผู้น าควรมีการกระตุ้นให้มีการแก้ไขความขัดแย้งทุกครั้ง ผู้น าควรควบคุมความ
ขัดแย้ง ซึ่งมีขั้นตอนการควบคุมดังนี้ 1. ให้สมาชิกบอกจุดที่เกิดความขัดแย้ง 2. ให้สมาชิกกล่าวถึง
มุมมองของแต่ละคนต่อจุดที่เกิดการขัดแย้ง 3. ให้สมาชิกแต่ละคนอธิบายประเด็นความขัดแย้งต่อ ถ้า
หากความขัดแย้งนั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ 4. ให้สมาชิกแต่ละคนพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่มองเห็นว่า
เป็นประเด็นความขัดแย้งแล้วถามค าถามว่าท าไมสมาชิกถึงยึดติดกับประเด็นนั้น 5. สอบถามสมาชิก
คนอ่ืนว่ามีทางออกที่ดีนอกจากทางเลือกที่มีความขัดแย้งหรือไม่ ทางออกที่ได้มาอาจเป็นผลมาจาก
การสังเคราะห์ และการประสานประโยชน์ร่วมกัน ถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถยุติกันได้ ผู้น าควรให้
ทั้งหมดย้อนกลับไปพิจารณาถึงประเด็นที่ผ่านมาให้ชัดเจน56 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม คือ การท างานที่เน้นการสร้างหรือพัฒนา โดยมา
จากการให้ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ให้วิธีการที่ยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม บทบาท
หน้าที่ของสมาชิก การแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอน และนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครู 
 3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) การพัฒนาหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ เพราะเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจ าเป็น
อย่างมากที่ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี กู๊ด (Good) ได้ให้ความเห็นว่า การ
พัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนใน2ลักษณะ ได้แก่ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งการปรับปรุงเป็น
การพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ส่วนค าว่าการเปลี่ยนแปลงคือการแก้ไข
หลักสูตรให้เปลี่ยนไปจากเดิม57 กลิคแมน กอร์ดอน และ รอส กอร์ดอน Glickman Gordon and 
Ross Gordon) ได้กล่าวว่า หลักสูตรที่ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับครูที่ใช้หลักสูตร คือครูเป็นผู้ที่ใช้หลักสูตร
โดยตรง ดังนั้นครูจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและระดับชั้นเรียน ถ้าหาก
หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของครูและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแล้ว ครูย่อมจะ
น าหลักสูตรไปใช้อย่างเต็มใจ มอริทซ์ จอนสัน (Mauritz Johnson) ได้กล่าวถึงกระบวนการการ
พัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้  1. การก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การวางแผน
เกี่ยวกับการสอน 4. การจัดการเรียนการสอน 5. การประเมินผลอย่างมีเทคนิค58 และทาบา (Taba) 

                                                           
56 Johnson, M. J.; and Button, K., Action research paves the way for 

continuous improvement. (Journal of staff Development 19, 1998), 101. 
57 Garter V Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York : McGrew 

Hill,1973), 157-158. 
58 นิรมล ศตวุฒิ, การพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2557), 18. 
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ได้ก าหนดและออกแบบการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการ 2. ตั้ง
วัตถุประสงค์ 3. เลือกเนื้อหาวิชา 4. รวบรวมเนื้อหาให้เป็นระบบ 5. เลือกประสบการณ์การเรียนรู้    
6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 7. ประเมินผล 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรจะต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีรูปแบบ กรอบแนวคิด ขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่
กล่าวมานี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้บริหารในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะให้หลักสูตรได้
ตรงตามความต้องการของครูและนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่อไป 
 4. การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) กลิคแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน 
(Glickman Gordon and Ross Gordon) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถพัฒนาครู  
ว่าการพัฒนาบุคลากรหรือครูมีความหมายกว้าง ครอบคลุมกิจกรรมทุกๆอย่างซึ่งจะส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาเพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการ
สอน59 โดย กาสท์ (Karst) ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าของครู มาจากการศึกษาจากภายนอก โดยการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพที่จัดประจ า ซึ่งโครงการเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าครูสามารถก้าวหน้าได้
อย่างต่อเนื่อง จ๊อยซ์ และ ชาวเวอร์ (Joyce and Showers) เสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะบุคลากร 
ได้ดังนี้ 1. น าเสนอสาระความรู้ 2. สาธิตทักษะ 3. ฝึกปฏิบัติ 4. ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 5. ฝึกปฏิบัติใน
ชั้นเรียนและประเมินผลติดตามช่วยเหลือ60 หลักในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาครูในการพัฒนาทาง
วิชาชีพ มีดังนี้ 
  4.1 ครูที่มีความคิดเชิงนามธรรมระดับต่ า (Low Abstract) และมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งที่เกี่ยวข้อง (กับงานครู) ในระดับเบื้องต้น จะไม่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การสอน ควรเน้นการให้ข้อมูล การสาธิต และการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ และขั้นตอนสุดท้ายขงการ
ประชุมปฏิบัติการควรเน้นให้มีความเข้าใจต่อประเด็นส าคัญที่จะได้รับ 
  4.2 ครูที่มีความคิดเชิงนามธรรมระดับปานกลาง (Moderate Abstract) และมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง (กับงานครู) ในระดับบูรณาการได้ ควรจัดกิจกรรมกาปฏิบัติการใน

                                                           
59

 Carl D. Glickman, Stephen G. Gordon and Javita Ross M. Gordon, 
Supervision of Instruction : a Developmental Approach, 3rd ed. (Boston: Alley and 
Bacon,1995), 150-151. 

60 Carl D. Glickman, Stephen G. Gordon and Javita Ross M. Gordon, 
Supervision of Instruction Leadership : a Developmental Approach, 6th ed. 
(Boston: Alley and Bacon,1995), 372-373. 
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ห้องเรียน การสังเกตการณ์ให้ข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้นิเทศควรเริ่มด้วย
การอธิบาย สาธิต เพื่อให้ประยุกต์ใช้ในการสอน 
  4.3 ครูที่มีความคิดเชิงนามธรรมระดับสูง (High Abstract) และความสัมพันธ์กับสิ่ง
ที่เกี่ยวข้อง (กับงานครู) ในระดับความคิดสร้างสรรค์ ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการทดลอง ปรั บปรุง 
ระดมสมอง แก้ปัญหากลุ่ม เพ่ือปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม  
 ส าหรับการพัฒนาบุคลากร เป็นเป้าหมายส าหรับครูและผู้บริหารเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูครูและ
เพ่ือปรับปรุงด้านการเรียนการสอน มีการด าเนินงานใน 2 ระดับ ระดับแรก คือ ครูรายบุคคลควรมี
โอกาสได้เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการค้นหาความเป็นตัวตนของพวกเขา และเพ่ือเป้าหมาย
การประกอบอาชีพผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ระดับสอง ครูเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและขององค์กร ควร
มีการก าหนดร่วมกันในการเรียนรู้และทักษะด าเนินการ ความรู้และโปรแกรมนั้นองค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้ กรพัฒนาบุคลากรต้องมุ่งเน้นในด้านความต้องการและด้านความวิตกกังวลของครู 
ความส าเร็จของการวิจัยโปรแกรมการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วม การวางแผนในระยะยาว ปัญหา อุปสรรคของสมัยการประชุม การเสียเวลา การ
ทดลองและภาวะเสี่ยง การสนับสนุนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมกลุ่มเล็กๆ การมองเห็นผล
สะท้อนกลับ การสาธิตและการทดลองการฝึกสอน และผู้น ามีส่วนร่วมในกิจกรรม การพิจารณา
ส าหรับเฉพาะบุคคล และกลุ่มที่มีลักษณะพิเศษ สามารถช่วยให้การพัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม
ประเด็นมากขึ้น61 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูเป็นเรื่องที่ส าคัญมากของครู เพราะให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดย
ตระหนักว่าการพัฒนาวิชาชีพมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อครูเอง โดยการใช้ทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ 
เพ่ือให้ครูได้มีคุณภาพการสอนให้แก่ผู้เรียน 
 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
เป็นการวิจัยอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการให้ได้ข้อมูล เพ่ือที่จะน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงการสอนของ
ครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น การให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง การพัฒนาทักษะ การท างานกลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น ได้มีผู้กล่าวถึงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  สุวิมล ว่องวานิช ได้กล่าวถึงความหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า เป็นวิจัย
ที่ท าโดยครูผู้สอน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้วจึงน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้
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 Glickman, Gordon and Ross, Gordon, Supervision and Curriculum 
Development (Boston : Allyn and Bacon, 2007), 368. 
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ผู้เรียนได้มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนมากที่สุด62 หลักและวิธีการของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ มีผู้ให้หลักการไว้ สุภัทรา เอ้ือวงศ์ กล่าวไว้ว่า หลักการส าคัญของการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนที่ครูต้องค านึงคือ 1. งานวิจัยเป็นงานเสริมหลัก โดยงานหลักของครูคือการสอน 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาจะต้องเกิดควบคู่ไปกับการสอน 2. การวิจัยจะเป็นตามสภาพจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นปัญหาจริงและจะต้องด าเนินการแก้ไข 3. วิจัยเป็นการสอดแทรกอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ 4. งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ผู้ท าการวิจัยจะต้องนึกถึงประโยชน์
ต่อตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 5. ครูจะต้องตระหนักว่างานวิจัยเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาตัวผู้เรียน และ 
6. งานวิจัยจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงมือท า63 กลิคแมน กอร์ดอน และรอส กอร์ดอน 
(Glickman Gordon and Ross Gordon) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังนี้ 
 1. ค้นหาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องการ วิธีการรวบรวมข้อมูล 
และแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นในการเก็บข้อมูล 
 3. ด าเนินการเก็บข้อมูล 
 4. ประเมินผล วิเคราะห์ แปลผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายและจุดประสงค์ 
 5. สรุปและอภิปรายผล64 
 สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัยเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ได้รับการแก้ ไข การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารหรือผู้นิเทศจะต้องจัดเอกสาร ให้การสนับสนุนจัดวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมจัดหางบประมานเพ่ือ
สนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

                                                           
62 สุวิมล ว่องวานิช, การวิจัยในชั้นเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 3. 
63 สุภัทรา เอื้อวงศ์, การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2561, 

เข้าถึงได้จาก www.acu.ac.th. 
      64 Glickman, Gordon and Ross, Gordon, Supervision and Curriculum 
Development (Boston : Allyn and Bacon, 2007), 405. 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 
 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่  6 รับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาเป็นโรงเรียน
เอกชนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยสังกัดฆราวาส ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
ก่อตั้งโดย นางฐาปนา ทรัพย์ธนมั่น ผู้มีความปรารถนาที่จะตั้งสถานศึกษาที่มีคุณภาพนอกเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ซึ่งให้ความรู้แก่นักเรียนได้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ จึงได้หาที่ดิน
และได้เริ่มด าเนินการต่อมา  
 อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
  “ว่ายน้ า สรรค์สร้างสุขภาพ” หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะการว่ายน้ าตามวัย ส่งเสริมให้
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
  “ผู้เรียนมีสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” หมายถึง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ข้อมูลครูและบุคลากรระดับปฐมวัยมีดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลครูและบุคลากร 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับชั้น 
นางภัสสร แก้วพะเนาว์ รองผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย  

นางสาวดารารัตน์  ดอกกุหลาบ ครูประจ าชั้น เตรียมอนุบาล 1 

นางสาวเมวดี โค้งอากาศ ครูประจ าชั้น เตรียมอนุบาล 2 
นางสาวนฤมล เกตุพล ครูประจ าชั้น เตรียมอนุบาล 3 

นางสาวสุกัญญา ยุกตานนท์ ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 

นางสาวอรวรรณ คุ้มสะดวก ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 
นาวสาวธนิดา  จิตรทศ ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 

นางสาวพรพรรณ  รี้พลไกร ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 
นางสาวอารยา เชื้อปุย ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 

นายนิรัติศัย บุญมั่น ครูประจ าชั้น อนุบาล 1 

นางสาวจิตราภรณ์ ขุนบุญ หัวหน้าระดับปฐมวัย อนุบาล 2 
นางสาวจารุณี พูนวศินมงคล ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 

นางกัญญาภัค นรมาตย์ ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 

นางสาวศริพร  ต่อโชติ ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 
นางสาวลัดดาวัลย์ สุดจริง ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 

นางสาวสุพรรณี  บุญชู ครูประจ าชั้น อนุบาล 2 
นางบุญธิดา เตมิยาจล ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 

นางสุพัตรา โฆษิตตารักษ์ ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 

นางสาวธิรญา ช่างศิริ ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 
นางสาววีรวรรณ มเหศวร ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 

นางสาวจารุวรรณ มงคลโอสถ ครูประจ าชั้น อนุบาล 3 

นางสาวชวัลลักษณ์ ยางแดง ครูประจ าชั้น  อนุบาล 3 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 จินตนา เฮงจันทร์ ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนเบิกไพร-คุ้งพะยอม ส านักงานการประถมศึกษาบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศทั้ง 5 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ความ
ต้องการรับการนิเทศของครูผู้สอนพบว่า 1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศทั้ง 5 ด้านภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับดังนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่ม การช่วยเหลือครู
โดยตรง การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังพบว่าการช่วยเหลือครูโดยตรงและการ
พัฒนาบุคลากรมีระดับการปฏิบัติงานที่เท่ากัน 2. ความต้องการรับการนิเทศของครูผู้สอน พบว่า มี
การต้องการรับการนิเทศจากผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังต่อไปนี้ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ ด้านพัฒนาบุคลากร และด้าน
พัฒนากลุ่ม 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการนิเทศในงาน 5 ด้าน เป็นดังต่อไปนี้ 1.1 การช่วยเหลือครู
โดยตรง ผู้บริหารควรนิเทศอย่างสม่ าเสมอ ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ครูได้ทราบจุดที่ต้องการพัฒนา 
1.2 การพัฒนากลุ่ม ผู้บริหารควรส่งเสริมความสัมพันธ์ในกลุ่ม บรรยากาศการท างาน การมีส่วนร่วม 
1.3 การพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารควรให้ความส าคัญของหลักสูตร ควรมีการประชุมสัมมนาอบรม 
รวมทั้งจัดท าหลักสูตรและประเมินผลติดตาม 1.4 การพัฒนาบุคลากร ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 1.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติงานให้มีวิทยากรที่มีความรู้
มาให้ค าแนะน า อีกท้ังผู้บริหารควรมีความรู้ด้านการวิจัยเพื่อให้ค าปรึกษาแก่ครูได้65 
 นิรมล  วิบูลมงคล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค์เ พ่ือศึกษา               
1. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2. การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาล และ 3. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาระดับท้องถิ่นที่ 
1 จ านวน 30 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 12 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการนิเทศของผู้ริหารตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                           
65 จินตนา เฮงจันทร์, “พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนเบิกไพร-คุ้งพะยอม ส านักงานการประถมศึกษาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” 
(สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), ง. 
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กระทรวงศึกษาธิการ และการปฏิบัติงานแนะแนวตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จากผลการวิจัย พบว่า     
1. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การวางแผนและก าหนดทางเลือก การประเมินผลและการรายงานผล การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการพัฒนา และการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ส่วนการสร้างสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ 
อยู่ในระดับปานกลาง  2. การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ งานให้ค าปรึกษา งานศึกษารวบรวมข้อมู ล งาน
ติดตามประเมินผล งานจัดวางตัวบุคคลและงานสารสนเทศ 3. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหาร ด้าน
การประเมินผลและรายงานผล ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปํญหาและความต้องการพัฒนาส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดย
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0166 
 ลักขณา ใจเที่ยงกุล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูในสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  3. พฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 103 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จากผลการวิจัย พบว่า 1. พฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 โดยภาพรวม

                                                           
66 นิรมล วิบูลมงคล, “พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะ

แนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง. 
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อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงจากมากไปหา
น้อยดังนี้ พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี้น า พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ พฤติกรรมการนิเทศแบบ
ชี้น าโดยการควบคุม และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าโดยให้ข้อมูลข่าวสาร 2. การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนักเรียน 
และกิจกรรมแนะแนว 3. พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศแบบร่วมมือ ด้าน
พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี้น า ด้านพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าโดยการควบคุมและด้านพฤติกรรม
การนิเทศแบบชี้น าโดยให้ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0167

 สุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ทักษะการนิเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 2. สมรรถนะครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 จ านวน 48โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของอัลฟองโซ, เฟิร์ธ และเนวิล และสมรรถนะครู ตามแนวคิดคู่มือ
ประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 โดภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านการจัดการ และทักษะด้านเทคนิค 
2. สมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาผู้เรียน 
การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าครู การบริการที่ดี การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเอง การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกาปฏิบัติงาน การสร้างความสัมพันธ์และ

                                                           
67 ลักขณา ใจเที่ยงกุล, “พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2” (วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2556), ง. 
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ความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 3. ทักษะการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน68 
 อัมพรกัญ บัวครอง ได้ท าการศึกษาเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน า
การจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา 1. การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2. แนวทางการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน า
การจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 
โรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 จ านวน
22 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศของผู้บริหารการศึกษาตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การนิเทศการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวางแผนและก าหนด
ทางเลือก การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การ
ประเมินผลและรายงานผล การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ 2. แนวทางการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและให้ความส าคัญ
รวมไปถึงการสร้างความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาอย่าง
จริงจัง ควรจัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยมีการประชุมวางแผน ควรมีการอบรมจัดท าสื่อ 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศให้หลากหลาย ควรมีแนวทางในการปฏิบัติการนิเทที่หลากหลาย ควรจัดให้
มีการประเมินเครื่องมือที่ใช้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการเรียนการ
สอน69 

                                                           
68 สุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก, “ทักษะการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะครูสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง. 

69 อัมพรกัญ บัวครอง, “การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการ
เรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
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 พรรณภา มหาวิชา ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวล
ธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. กระบวนการการนิเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร และ2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ข้าราชการครูของโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล จ านวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนตามแนวคิดของแฮริส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1. กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการประสานงาน ด้านการประเมินสภาพการท างาน ด้านการ
ออกแบบวิธีการท างาน และด้านการจัดสรรทรัพยากร 2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ต่างๆจากการท างานโดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆจากการ
ท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกในการนิเทศ ควรมีการน า
ทฤษฎีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการนิเทศมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ควรเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่จากการส ารวจความ
ต้องการจากสมาชิกเพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และควรให้ความรู้ แนวทางวิธีการใน
การนิเทศอย่างหลากหลายเหมาะสมกับรายวิชา70 
 พัชรินทร์ ช่วยศิริ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวัด
ประดู่ฉิมพลี วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายใน และปัญหาข้อเสนอแนะการนิเทศ
ภายในโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีใน 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนาทักษะ
ด้านการท างานกลุ่ม ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน พบว่า 1. การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และให้การสนับสนุน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม พัฒนาให้ครูมี
ทักษะการท างานกลุ่มที่ดี เข้าใจบทบาทของตน รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 3) ด้านการพัฒนา
วิชาชีพ อบรมครูเพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพทั้งด้านเทคนิคการสอนและการส่งเสริมให้มีทัศนะคติที่ดีต่อ

                                                           
70 พรรณภา มหาวิชา, “กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 

สังกัดกรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2557), ง. 
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วิชาชีพครู 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้บริหาร
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร 5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มี
การด าเนินงานให้ครูน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 2. 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานนิเทศภายใน 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 
ภาระงานผู้นิเทศมีมาก ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานนิเทศ จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการนิเทศ 
2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม มีความแตกต่างกันทางความคิดครู ควรลดภาระงานของครู 
ควรส่งเสริมให้ครูรับฟังความคิดเห็นของครูส่วนใหญ่ 3) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ขาดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพที่มีความหลากหลาย ควรจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่มีความหลากหลาย และส่งเสริมการเขียน
เชิงวิชาการให้กับครู 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ขาดความรู้ และประสบการณ์การท างานของครูใน
การจัดท าหลักสูตร บุคลากรบางกลุ่มสาระขาดแคลน ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 5) 
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูขาดความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรให้
ความรู้และค าแนะน าในการจัดท าวิจัยที่ถูกต้องแก่ครู71 

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 มัวส์ (Moore) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารส านักงานกลาง 7 คน เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศกับการประเมินของผู้บริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
ส านักงานกลางรู้ว่า การนิเทศเป็นกระการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่า ท าให้ครูใหญ่มีการพัฒนา
และก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ โดยผู้บริหารควรมีการทบทวนเครื่องมือในการประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 
ในช่วงระหว่างปีและปลายปีการศึกษา72 
 เมดิสัน (Madison) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของผู้นิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ได้แก่ บรรยากาศโรงเรียน ความพอใจในงานที่ท า ความพึงพอใจใน
หน้าที่ของครูที่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น า และระดับการใช้อ านาจของผู้นิเทศ พบว่า ครูมีความพึง
พอใจในหน้าที่ของการงานและพอใจในเพ่ือนร่วมงาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้นิเทศ ชอบท างานร่วมกับผู้
นิเทศที่ใช้อ านาจตามหน้าที่ ผู้นิเทศพอใจเพ่ือนร่วมงานมากกว่าการท างานร่วมกับบุคลากรในระดับ

                                                           

      71 พัชรินทร์ ช่วยศิริ, “การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี” 
(สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), ง 

72 Moore, George Wyoatt, “The Supervision and Evaluation of High School 
Principals as Described By Central Office Administrators” Dissertation Abstracts 
International 61, 5 (November. 2000) : 1698-A.  
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ผู้บริหาร ผู้นิเทศที่ใช้อ านาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาวะผู้น าได้ ครูรับรู้ว่าผู้นิเทศมีหน้าที่ส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศที่ท าให้เกิดความร่วมมือ73 
 ดิว (Dew) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของครูต่อสาระความรู้ในบทบาทตามกระบวนการ
นิเทศ จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นการศึกษาทัศนะของครูเกี่ยวกับความรู้ในการนิเทศการสอนโดย
อาศัยข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนเขตชนบท รัฐแมรี่แลนด์ จ านวน 
120 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับการนิเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การนิเทศการสอน 2. ครูมีความคิดเห็นว่าความจะเป็นในการให้เนื้อหาสาระของความรู้ในการนิเทศ 
ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 3. ครูที่มีวุฒิการสอน
หลายวิชามีความเห็นว่า ผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนักเรียน 4. ครูที่มี
ประสบการณ์มากมีความเห็นว่า ผู้ให้การนิเทศต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ให้การนิเทศ ส่วนครูใหม่
ต้องการได้รับการนิเทศเก่ียวกับการจัดการชั้นเรียน74  
 เฟอร์ นานโด และ เฮอร์ลิ ฮี (Fernando and Herlihy) ผู้วิจัยได้ศึกษาและท าการส ารวจถึง
วิธีการของผู้ให้หลากหลายคน พบว่า การนิเทศเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความยุติธรรมให้
เกิดขึ้นในกลุ่มผู้รับการนิเทศ บทบาทของผู้ให้การนิเทศจะต้องสร้างความตระหนักและควรเป็นกลาง
ในการนิเทศ ผู้นิเทศจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการนิเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศด้วย75 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 Lind Ann Madison, “The Effect of Supervisor Level off Authority and 

Leadership Style on Elementary School Climate and Teacher Job Satisfaction” 
Dissertation Abstracts International 63, 3 (September. 2002). 

74 Dew, D.R., “Teacher perceptions of the role of content knowledge in 
the Supervisory Process” Dissertation Abstracts International 54, 8 (2011). 

75 Fernando, Delini M and Herlihy, Barbara R., “Supervision of Group Work : 
Infusing the Spirit of Social Justice” Journal for Specialists in Group Work, 
(September.2012). 
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สรุป 
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา เป็นการ
ร่วมมือกันของหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู หรือผู้นิเทศ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และยังเป็นการฝึกฝนตัวครูให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
วางแผนและท างานอย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งการนิเทศที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและด าเนินการให้เกิดขึ้น
ในโรงเรียนคือ การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง การพัฒนากลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หากผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เห็นความส าคัญและให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามงานการศึกษาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพก็จะท าให้คุณภาพของ
นักเรียนและสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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บทที่ 3  
การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทราบการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัย
ของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 2. เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใช้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัด
นนทบุรี จ านวน 21 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางและราละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการศึกษาเอกสารต ารา บทความต่างๆ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้อง และจัดท าโครงร่างงานวิจัยเสนอต่อภาควิชาเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ ทดสอบและ
ปรับปรุงเครื่องมือ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ
จบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ( the one – shot, 
nonexperimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

   s   หมายถึง  ประชากรที่ศึกษา 

   X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา  

   O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 21 คน ประกอบด้วย รองผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย หัวหน้า
ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ไม่รวมผู้วิจัย  

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของก
ลิคแมน กอร์ดอน และ รอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 

O 

X s 
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  2.1 การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistanse) หมายถึง การที่
ผู้บริหารวางแผนร่วมกันกับครูในการให้ความช่วยเหลือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมกับครูเพ่ือช่วยเหลือ 
สรุปผลการช่วยเหลืออีกท้ังวางแผนการประชุมเพ่ือตรวจสอบความช่วยเหลือครู การประชุมวิเคราะห์
ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู การประชุมสรุปวิเคราะห์กระบวนการช่วยเหลือครูทุกขั้นตอนเพ่ือหาจุดดี
และด้อยของกระบวนการ 
  2.2 การพัฒนากลุ่ม (Group Development) หมายถึง การที่ผู้บริหารเน้นการสร้าง
หรือพัฒนา โดยมาจากการให้ความรู้ ประสบการณ์แก่สมาชิกในกลุ่ม ให้วิธีการที่ยึดวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิก การแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอน และ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู 
  2.3 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การที่ผู้บริหาร
นั้นส่งเสริมครูให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และการประเมินผล
หลักสูตรและความต้องการรับการนิเทศการศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
  2.4 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) หมายถึง การที่ผู้บริหารส่งเสริมครู
ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เช่น การศึกษาดูงาน สัมมนา และความต้องการรับ
การนิเทศการศึกษาในด้านการพัฒนาบุคลากร 
  2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) หมายถึง การที่ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจวิธีการท าวิจัยและน าผลวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและความ
ต้องการรับการนิเทศการศึกษาของครูผู้สอนในด้านการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้ งนี้ผู้ วิจั ยได้ออกแบบเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็น 1 ประเภท คือ  
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเป็น 3 
ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบสอบถามจ ากัด
ตัวเลือกไว้ให้ (forces choice) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอนและ รอส 
กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามชนิด
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จัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s rating scale)76 โดยมีความหมายดังนี้
 ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับ
ปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี  
 

วิธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ 

 เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีความเท่ียงตรงและเชื่อมั่นใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยของ จินตนา 
เฮงจันทร์77 ซึ่งเป็นเครื่องมือพฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์
ดอน และ รอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) เช่นเดียวกัน ซึ่งได้สร้างและ
พัฒนาเครื่องมืออย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ โดยมีค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.9283 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือผ่านหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนเปรมประชา

                                                           
76 Rensis Likert, New Pattern of Management. (New York: McGrew-hill, 

1961).74. 
77 จินตนา เฮงจันทร์, “พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเบิกไพร-คุ้งพะยอม สปอ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทาลัยศิลปากร, 
2547),100-107. 
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วัฒนา จังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอความร่วมมือจากบุคลากรของสถานศึกษาให้ช่วยอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ผู้วิจัยน าหนังสือที่ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกให้ 
ไปยังโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการดังนี ้
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
 2. จัดระเบียบ เรียบเรียงข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3. น าข้อมูลดังกล่าวหาค่าสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4. เสนอผลกาวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ความถี่    
(frequency : f) และร้อยละ (percentage : %) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหาร

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ คือ มัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( ) โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิตของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน

เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี  (  ) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)78 
ดังนี้ 
 มัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

                                                           
78 John W. Best, Research in Education, 3rd  (Englewood Cliffs, New Jersey 

: Prentice-Hell Inc,1978), 174. 
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 มัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับมาก 
 มัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับน้อย 
 มัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือทราบพฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัย
ของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 2. เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ประชากรคือ รองผู้ช่วย
ผู้อ านวยการระดับอนุบาล 1 คน หัวหน้าระดับปฐมวัย 1 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย 19 คน รวม
ทั้งหมด 21 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศ
การศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ส าหรับแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Opinionnair)  มีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรม
ประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอนและ รอสส กอร์ดอน (Glickman 
Gordon and Ross Gordon) และตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางส่งเสริม
การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency : f) ร้อยละ (percentage : %) 

มัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )และการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทราบการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 2. เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับ
ปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอนและรอส 
กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 21 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค า
บรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน   
   เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของรองผู้ช่วย
ผู้อ านวยการระดับปฐมวัย หัวหน้าระดับปฐมวัย และครูผู้สอนระดับปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 21 คน แยก
พิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนตัว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
     (1)   ชาย                                 
     (2)   หญิง 

 
1 
20 

 
4.76 
95.24 

รวม 21 100.00 

2.อายุ 
     (1)   ต่ ากว่า 30 ปี 
     (2)   30-40 ปี 
     (3)   41-50 ปี 
     (4)   สูงกว่า 50 ปี 

 
6 
11 
2 
2 

 
28.57 
52.39 
9.52 
9.52 

รวม 21 100.00 

3.ระดับการศึกษา 
     (1)   ต่ ากว่าปริญญาตรี                    
     (2)   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     (3)   สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
1 
19 
1 

 
4.76 
90.48 
4.76 

รวม 21 100.00 

4.ต าแหน่งหน้าที่ 
     (1)   รองผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย 
     (2)   หัวหน้าระดับปฐมวัย 
     (3)   ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

 
1 
1 
19 

 
4.76 
4.76 
90.48 

รวม 21 100.00 
5.ประสบการณ์ในการท างาน 
           (1)   1 – 5 ปี 
           (2)   6-10 ปี 
           (3)   11-15 ปี 
           (4)   16 - 20 ปี 
           (5)   21 ปีขึ้นไป 

 
7 
3 
8 
1 
2 

 
33.33 
14.29 
38.10 
4.76 
9.52 

รวม 21 100.00 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.24 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76  มีอายุ 

ระหว่าง 30-40 ปีมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39 รองลงมา อายุต่ ากว่า 30 
ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  อายุ 41-50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และอายุสูง
กว่า 50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก
ที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 รองลงมาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.76 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ต าแหน่งหน้าที่ 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 หัวหน้าระดับปฐมวัย จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 และรองผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.76 ประสบการณ์ในการท างาน 11 -15 ปีมากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมา 
1-5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 6-10 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 21 ปีขึ้นไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และ 16-20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา

วัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

 ในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าค่า

มัชฌิมเลขคณิต ( )ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัย
ของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
            (N = 21) 
ด้าน การปฏิบัติการนิเทศระดับปฐมวัย     ระดับ 

1 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง 4.09 0.51 มาก 

2 การพัฒนากลุ่ม 4.01 0.61 มาก 
3 การพัฒนาหลักสูตร 4.00 0.55 มาก 

4 การพัฒนาบุคคล 4.70 0.26 มากที่สุด 
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4.04 0.59 มาก 

รวม 4.20 0.70 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา

วัฒนา จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ( ̅ = 4.20,  = 0.70) เมื่อพิจารณาภาพรวมและ
รายด้าน พบว่าการปฏิบัติการนิเทศระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคคล 

( ̅ = 4.70 ,  = 0.26) และอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย

ดังนี้คือ การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ( = 4.09 ,  = 0.51) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (  = 4.04 

,  = 0.59) การพัฒนากลุ่ม     (  = 4.01 ,  = 0.61) การพัฒนาหลักสูตร ( ̅ = 4.00 ,  = 0.55) 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่ง อยู่ระหว่าง 0.26 - 0.60 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 
 เมื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
จังหวัดนนทบุรี ในแต่ละด้านเป็นรายข้อย่อยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของ
ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 1 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง 
                 (N = 21) 

ด้าน การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง     ระดับ 

1 ตระหนักในความส าคัญและ มีความสามารถ
ในทางนิเทศเรื่องราวต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสอน 

3.91 0.68 มาก 

2 ส ารวจความพร้อมด้านการสอนของครูและให้
ความช่วยเหลือตามความต้องการของครู 

3.82 0.73 มาก 

3 ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรไปใช้  เช่น การ
วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดการสอน แผนการ
สอน และสอนตามแผนที่ก าหนด 

4.18 0.73 มาก 

4 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.95 0.72 มาก 

5 สนับสนุนให้ครู ได้ ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

4.09 0.81 มาก 
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ตารางที่ 4   ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของ
ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 1 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง  (ต่อ) 
                  (N = 21) 

ด้าน การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง     ระดับ 
6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนที่

ค า นึ ง ถึ ง คว ามแตกต่ า ง ระหว่ า งบุ คคล
สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถ
ของนักเรียน 

4.14 0.77 มาก 

7 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดหมายของ
หลักสูตร 

4.23 0.68 มาก 

8 สนับสนุนให้ครู ได้ จัดชั้ น เรียนและสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน 

4.00 0.92 มาก 

9 ส่งเสริมให้ครูมีทักษะและสมรรถภาพในการใช้
สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชั้นเรียน
และวัยของผู้เรียน 

4.23 0.68 มาก 

10 จัดหาบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ
เพ่ือใช้ในการศึกษาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.27 0.55 มาก 

11 สนับสนุนให้ครู  นักเรียนร่วมกันวางแผน
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
ต่อเนื่องโดยค านึงถึงความต่างระหว่างบุคคล 

4.18 0.66 มาก 

12 ส่งเสริมให้มีการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียนเพื่อให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียน
และน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.04 0.78 มาก 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของ   
ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 1 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (ต่อ) 
                  (N = 21) 

ด้าน การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง     ระดับ 
13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสังเกตการสอน

เพ่ือให้ครูได้ข้อมูลส าหรับการสอนด้วยการ
นิเทศ โดยวิธีเพ่ือนนิเทศเพ่ือน หรือผู้บริหาร
นิเทศ 

4.00 0.69 มาก 

14 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู มีปฏิสัมพันธ์ด้าน
การนิเทศการสอนกับครูได้อย่างเหมาะสม
และครูมีความพึงพอใจ 

4.23 0.61 มาก 

รวม 4.09 0.51 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 1 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         

(  = 4.09 ,  = 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ การจัดหาบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้ใน

การศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อยู่ในระดับมาก (  = 4.27 ,  = 0.55) รองลงมา
คือ การส่งเสริมให้ครูมีทักษะและสมรรถภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชั้นเรียน

และวัยของผู้เรียน (  = 4.23 ,  = 0.68) การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้

นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตร (  = 4.23 ,  = 0.68) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

ครู มีปฏิสัมพันธ์ด้านการนิเทศการสอนกับครูได้อย่างเหมาะสมและครูมีความพึงพอใจ (  = 4.23 , 

  = 0.61) การส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรไปใช้ เช่น การวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดการสอน แผนการ

สอน และสอนตามแผนที่ก าหนด (  = 4.18 ,  = 0.73) การสนับสนุนให้ครู นักเรียนร่วมกัน

วางแผนประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่องโดยค านึงถึงความต่างระหว่างบุคคล (  = 

4.18 ,  = 0.66) การส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน (  = 4.14 ,  = 0.77) การสนับสนุน
ให้ครูได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนการสอน (  = 4.09 ,  = 0.81) การส่งเสริมให้มีการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง

เรียนเพ่ือให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน (  = 4.04 ,             
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   = 0.78) การสนับสนุนให้ครูได้จัดชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ

สนใจและความสามารถของผู้เรียน (  = 4.00 ,  = 0.92) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสังเกต
การสอนเพ่ือให้ครูได้ข้อมูลส าหรับการสอนด้วยการนิเทศ โดยวิธีเพ่ือนนิเทศเพ่ือน หรือผู้บริหารนิเทศ 

(  = 4.00 ,  = 0.69) การส่งเสริมให้ครูมีความรู้คามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.95 ,  = 0.72) การตระหนักในความส าคัญและมีความสามารถในทาง

นิเทศเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอน (  = 3.91 ,  = 0.68) และการส ารวจความ
พร้อมด้านการสอนของครูและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของครู มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่

สด (  = 3.82 ,  = 0.73)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.92 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในบางประการ 
 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของ   
ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 2 การพัฒนากลุ่ม 
           (N = 21) 

ด้าน การพัฒนากลุ่ม     ระดับ 

1 จัดให้มีการบรรยายการท างานที่ เกื้อกูลเป็น
กันเองและจริงใจซึ่งกันและกัน 

4.00 0.45 มาก 

2 มี ก า ร น า ก ร ะบ วน ก า ร ท า ง า นที่ ดี แ ล ะน า
ยุทธศาสตร์ในการท างานร่วมกันมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.10 0.70 มาก 

3 สนับสนุนสมาชิกทุกคนให้สามารถเป็นทั้งผู้น า
และผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานกลุ่ม 

4.10 0.77 มาก 

4 ส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

4.14 0.79 มาก 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของ
ผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 2 การพัฒนากลุ่ม (ต่อ) 
          (N = 21) 

ด้าน การพัฒนากลุ่ม     รวม 
5 มีการแก้ไขหรือยุติปัญหาความขัดแย้งและปฏิบัติ

ต่อครูแต่ละคนด้วยวิธีการที่ยุติธรรม 
4.05 0.74 มาก 

6 มีความสามารถในการน าประชุมด้วยการวางแผน
ที่ดีและเป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 

3.95 0.92 มาก 

7 มีเทคนิควิธีและสามารถใช้ เทคนิควิธีในการ
รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกทั้งองค์กรได้
อย่างช านาญการ 

3.76 0.83 มาก 

รวม 4.01 0.61 มาก 

 

จากตารางที่ 5 การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัย ของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 2 การพัฒนากลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01,  = 0.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้คือ การส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ท างานอยู่ในระดับมาก (  = 4.14,  = 0.79) รองลงมาคือ การสนับสนุนสมาชิกทุกคนให้สามารถ

เป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานกลุ่ม (  = 4.10,  = 0.77) และการมีการน ากระบวนการ

ท างานที่ดีและน ายุทธศาสตร์ในการท างานร่วมกันมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.10,  = 0.70) 

การมีการแก้ไขหรือยุติปัญหาความขัดแย้งและปฏิบัติต่อครูแต่ละคนด้วยวิธีการที่ยุติธรรม (  = 4.05, 

  = 0.74) และการจัดให้มีการบรรยายการท างานที่เก้ือกูลเป็นกันเองและจริงใจซึ่งกันและกัน  (  = 

4.00,  = 0.45) การมีความสามารถในการน าประชุมด้วยการวางแผนที่ดีและเป็นที่พึงพอใจของ

สมาชิก  (   =3.95,  = 0.92) และการมีเทคนิควิธีและสามารถใช้เทคนิควิธีในการรวบรวมความ

คิดเห็นของสมาชิกท้ังองค์กรได้อย่างช านาญการ  (  = 3.76,  = 0.83) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.92 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในบางประการ 

 



  62 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร 
            (N = 21) 

ด้าน การพัฒนาหลักสูตร   S.D ระดับ 

1 ส่งเสริมครู ให้มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรในด้านจุดหมาย โครงสร้าง และการ
พัฒนาหลักสูตร 

4.00 0.62 มาก 

2 จัดหาต าราเรียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตรมาบริการให้ครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

4.14 0.83 มาก 

3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตร 

3.90 0.61 มาก 

4 ให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรใน
โรงเรียนโดยก าหนดไว้ใช้ในแผนของโรงเรียน 

3.95 0.48 มาก 

5 แต่งตั้งคณะท างานในการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือ
น าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

4.12 0.71 มาก 

6 วิ เคราะห์จุดหมายของกลุ่ มต่ างๆ เ พ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล 

4.18 0.79 มาก 

7 ส่งเสริมให้มีการจัดท าเอกสารค าแนะน าเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตร คู่มือครู และแผนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

3.95 0.78 มาก 

8 มีการนิเทศติดตามผลพัฒนาตามหลักสูตรเพ่ือให้
ความช่วยเหลือแนะน าตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.91 0.61 มาก 

 
 
 
 



  63 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
                     (N = 21) 

ด้าน การพัฒนาหลักสูตร  ̅ S.D ระดับ 

9 มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการ
จัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 

3.82 0.66 มาก 

รวม 4.00 0.55 มาก 

 
จากตารางที่ 6 การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.00,  = 0.55) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังนี้ พบว่า การวิเคราะห์จุดหมายของกลุ่มต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผล อยู่ในระดับมาก  (  = 4.18 ,  = 0.79) รองลงมาคือ การจัดหาต าราเรียน 

เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆเก่ียวกับหลักสูตรมาบริการให้ครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  (  = 4.14,  = 
0.83) การแต่งตั้งคณะท างานในการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผน

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  (  = 4.12 ,  = 0.71) การส่งเสริมครูให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านจุดหมาย โครงสร้าง และการพัฒนาหลักสูตร  (  = 4.00 ,  =  
0.62) การส่งเสริมให้มีการจัดท าเอกสารค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร คู่มือครู และแผนการสอน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  (  = 3.95 ,  = 0.78) การให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้

หลักสูตรในโรงเรียนโดยก าหนดไว้ใช้ในแผนของโรงเรียน  (  = 3.95 ,  = 0.48) การมีการนิเทศ
ติดตามผลพัฒนาตามหลักสูตรเพ่ือให้ความช่วยเหลือแนะน าตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย  (  = 3.91 ,  = 0.61) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายและร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตร  (  = 3.90 ,  = 0.61)  และ การมีการประชาสัมพันธ์

ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  (  = 3.82,  = 0.66) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.83 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันในบางประการ 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 
           (N = 21) 

ด้าน การพัฒนาบุคลากร   S.D ระดับ 

1 ตระหนักในความส าคัญของแต่ละบุคคลที่ต้องได้รับ
กา ร พัฒนา เ พ่ื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บนวั ตก ร รมที่
เปลี่ยนแปลง 

4.62 0.59 มากที่สุด 

2 ส ารวจศักยภาพและความต้องการของครูเพ่ือส่งเสริม
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เช่น การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น 

4.76 0.44 มากที่สุด 

3 เปิดโอกาสให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารที่
ได้รับจากการไปร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ในที่
ประชุมครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน 

4.81 0.40 มากที่สุด 

4 ส่งเสริม ยกย่องให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองไปสู่ครู
มืออาชีพ เช่น ครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ครู
มาตรฐาน ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ตามล าดับ 

4.62 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.26 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 7 การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (  = 4.70, S.D = 
0.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ พบว่า การเปิดโอกาสให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารที่ได้รับจากการ
ไปร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ในที่ประชุมครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อยู่ใน

ระดับมาก  (  = 4.81, S.D = 0.40) และการส ารวจศักยภาพและความต้องการของครูเพ่ือส่งเสริม
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็น

ต้น อยู่ในระดับมาก  (  = 4.76, S.D = 0.44)  รองลงมา คือ การส่งเสริม ยกย่องให้ครูได้รับการ
พัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ เช่น ครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ครูมาตรฐาน ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ 

ตามล าดับ  (  = 4.62, S.D = 0.67)   และการตระหนักในความส าคัญของแต่ละบุคคลที่ต้องได้รับ
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การพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  (  = 4.62, 
S.D = 0.59) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.67  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร 
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ด้านที่  5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
           (N = 21) 

ด้าน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ   S.D ระดับ 

1 จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

4.00 0.75 มาก 

2 ตระหนักให้ความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นการ
แสวงหาค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาในงานต่างๆของ
โรงเรียน 

4.00 0.62 มาก 

3 ส ารวจความสามารถและความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาบุคลากร 

4.00 0.75 มาก 

4 สนับสนุนให้มีการเพ่ิมความรู้และส่งเสริมให้ครูท า
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอน 

4.00 0.75 มาก 

5 ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4.09 0.75 มาก 

6 ส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน 

4.18 0.59 มาก 

รวม 4.04 0.59 มาก 

 

จากตารางที่ 8 การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

จังหวัดนนทบุรี ด้านที่ 5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.04, S.D = 
0.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดังนี้คือ พบว่า การส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
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การสอน อยู่ในระดับมาก  (  = 4.18, S.D = 0.59) รองลงมา คือ การส่งเสริมให้ครูท าวิจัยตาม

สภาพปัญหาและความต้องการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  (  = 4.09, S.D = 0.75) การจัดเก็บและ

ประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  (  = 4.00, S.D = 
0.75) การส ารวจความสามารถและความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน

การพัฒนาบุคลากร  (  = 4.00, S.D = 0.75) การสนับสนุนให้มีการเพ่ิมความรู้และส่งเสริมให้ครูท า

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน    (  = 4.00, S.D = 0.75) และการ
ตระหนักให้ความส าคัญของการวิจัยว่าเป็นการแสวงหาค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาในงานต่างๆของโรงเรียน 

มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด (  = 4.00, S.D = 0.62) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 
0.59 – 0.75  แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียน เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 ด้าน 

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 ด้าน ได้ข้อมูลเสนอแนะการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัย
ของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี จากแบบสอบถามปลายเปิด สรุปได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง  
    1.1. ผู้บริหารต้องจัดการนิเทศการเรียนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 
    1.2 ผู้บริหารต้องสนับสนุน ส่งเสริมการในการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่เสมอ 
    1.3 ผู้บริหารควรสนับสนุนในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนที่เพียงพอต่อจ านวนของเด็ก 
    1.4 ผู้บริหารควรให้บริการและค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนสม่ าเสมอ 
2. การพัฒนากลุ่ม  
    2.1 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าและผู้ตาม เพราะ

เนื่องจากครูแต่ละคนมีความสามารถ ทักษะที่แตกต่างกัน การเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนแสดง
ศักยภาพออกมา จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    2.2 ผู้บริหารควรมีการให้ครูได้ท าการคัดเลือกผู้น า ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสม 

3. การพัฒนาหลักสูตร 
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    3.1 ผู้บริหารต้องให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และคอยช่วยเหลือในการจัดท าหลักสูตร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

    3.2 ผู้บริหารควรจัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 

    3.3 ผู้บริหารควรให้ครูเป็นผู้ลงมือท าหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของครู
และนักเรียน 

4. การพัฒนาบุคลากร  
    4.1 ผู้บริหารควรจัดให้มีการพาครูศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการเรียนการสอนของครูให้มากยิ่งข้ึน 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
    5.1 ผู้บริหารควรเชิญวิทยากร ผู้มีความเชียวชาญในการท าวิจัยมาให้ความรู้ ความเข้าใจ

แก่ครู  
    5.2 ผู้บริหารต้องเป็นที่ปรึกษา และแนะน าในการท าวิจัยให้แก่ครู  
    5.3 ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยจากปัญหาที่พบเจอในชั้นเรียนเพ่ือใช้แก้ปัญหา

ในห้องเรียนโดยแท้จริง  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1. เพ่ือทราบการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 2. เพ่ือทราบแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศ
ระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี จ านวน 21 คน ประกอบด้วย รองผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย จ านวน 1 
คน หัวหน้าระดับปฐมวัย จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ 
กลิคแมน กอร์ดอนและ รอส กอร์ดอน (Glickman Gordon and Ross Gordon) และตอนที่ 3 
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหาร
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ 

(percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis)  

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการ
พัฒนาบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปได้ 5 ด้าน คือ 1) การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ผู้บริหารต้อง
จัดการนิเทศการเรียนการสอนของครู สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนและควรให้ค าปรึกษาและบริการแก่ครูผู้สอนสม่ าเสมอ 2) การพัฒนากลุ่ม ผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าและผู้ตาม เพราะเนื่องจากครูแต่ละคนมีความสามารถ 
ทักษะที่แตกต่างกัน การเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนแสดงศักยภาพออกมา จะท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ครูได้ท าการคัดเลือกผู้น า ตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ได้เหมาะสม 3) การพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารต้องให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และคอยช่วยเหลือ
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ในการจัดท าหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งควรจัดหาวิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าหลักสูตร รวมไปถึงการให้ครูเป็นผู้จัดท าหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของนักเรียน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น           
4) การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารควรจัดให้มีการพาครูศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มากยิ่งขึ้น 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารควรเชิญ
วิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู และต้องเป็นที่ปรึ กษา และ
แนะน าในการท าวิจัยให้แก่ อีกทั้งควรส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยจากปัญหาที่พบเจอในชั้นเรียนเพ่ือใช้
แก้ปัญหาในห้องเรียนโดยแท้จริง  

การอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา  เพ่ือให้
ทราบสภาพแท้จริงที่เป็นไปได้ของการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เพ่ือความชัดเจนและน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ดังนี้  
 1. การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ระดับมากไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่
ก าหนดว่า การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี มีความเข้ารู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการนิเทศระดับปฐมวัยเป็น
อย่างดี ผู้บริหารและครูได้มีส่วนร่วมในการนิเทศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา เฮงจันทร์ 
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่ม
โรงเรียนเบิกไพร-คุ้งพะยอม ส านักงานการประถมศึกษาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศทั้ง 5 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ความต้องการรับการนิเทศของ
ครูผู้สอนพบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศทั้ง 5 ด้านภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรมล วิบูลมงคล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า พฤติกรรมการนิเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก 
ผู้บริหารมีการจัดหาบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการศึกษาและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการส่งเสริมให้ครูมีทักษะและสมรรถภาพในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่
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เหมาะสมกับชั้นเรียนและวัยของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา เฮงจันทร์ พบว่า ความ
ต้องการรับการนิเทศของครูผู้สอน พบว่า มีการต้องการรับการนิเทศจากผู้บริหารในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับดังต่อไปนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการวิจัย
เชิงปฏิบัติ ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านพัฒนากลุ่ม 
 การพัฒนากลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก การส่งเสริมให้ครู
แต่ละคนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม และการ
สนับสนุนสมาชิกทุกคนให้สามารถเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานกลุ่ม  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา เฮงจันทร์ พบว่า ความต้องการรับการนิเทศของครูผู้สอน พบว่า มีการต้องการ
รับการนิเทศจากผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังต่อไปนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านพัฒนากลุ่ม และ
งานวิจัยของ สุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก พบว่า สมรรถนะครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาผู้เรียน การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าครู การบริการที่ดี การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การพัฒนา 
 การพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก มีการวิเคราะห์
จุดหมายของกลุ่มต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล และการ
จัดหาต าราเรียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรมาบริการให้ครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัวส์ (Moore) พบว่า การนิเทศเป็นกระการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อ
ว่า ท าให้ครูใหญ่มีการพัฒนาและก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ โดยผู้บริหารควรมีการทบทวนเครื่องมือ
ในการประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงระหว่างปีและปลายปีการศึกษา 
 การพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก การเปิด
โอกาสให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสารที่ได้รับจากการไปร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ในที่ประชุม
ครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการส ารวจศักยภาพและความต้องการของครู
เพ่ือส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพรกัญ บัวครอง พบว่า  
แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ
และให้ความส าคัญรวมไปถึงการสร้างความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ควรจัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยมีการประชุมวางแผน ควรมี
การอบรมจัดท าสื่อเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศให้หลากหลาย ควรมีแนวทางในการปฏิบัติการนิเทที่
หลากหลาย ควรจัดให้มีการประเมินเครื่องมือที่ใช้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาในการเรียนการสอน 
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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก  มีการ
ส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการส่งเสริมให้ครู
ท าวิจัยตามสภาพปัญหาและความต้องการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิรมล  วิบูลมงคล พบว่า การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ งานให้ค าปรึกษา งานศึกษารวบรวมข้อมูล งาน
ติดตามประเมินผล งานจัดวางตัวบุคคลและงานสารสนเทศ 3) พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหาร ด้าน
การประเมินผลและรายงานผล ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการพัฒนาส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล  อีกทั้ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ช่วยศิริพบว่า ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีการ
ด าเนินการให้ครูน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
 2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชา
วัฒนา จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปได้ 5 ด้านดังนี้ 
 การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ผู้บริหารต้องจัดการนิเทศการเรี ยนการสอนของครู 
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและควรให้บริการและให้
ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องรูปแบบการให้ความช่วยเหลือของ กริคแมน กอร์ดอน
และรอส กอร์ดอน ซึ่งก าหนดไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ การสาธิตการสอน การเข้าไปร่วมสอน การให้ความ
ช่วยเหลือโดยการจัดหาอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆให้  การให้ความช่วยเหลือด้านการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา  
 การพัฒนากลุ่ม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
เพราะเนื่องจากครูแต่ละคนมีความสามารถ ทักษะที่แตกต่างกัน การเปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนแสดง
ศักยภาพออกมา จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ครูได้ท าการคัดเลือกผู้น า ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับจอนสัน และบัทตัน 
(Johnson and Button) ซึ่งได้กล่าวว่า กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จในการท างานมักจะมีความขัดแย้งกัน
สูงมาก กลุ่มหนึ่งอาจมีการตัดสินใจอย่างฉลาดเมื่อได้รับข้อมูลหรือแนวคิดมากมาย ซึ่งข้อมูลหรือ
แนวคิดนี้จะมาใช้เวลาที่มีความขัดแย้ง ดังนั้นผู้น าควรมีการกระตุ้นให้มีการแก้ไขความขัดแย้งทุกครั้ง  
 การพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารต้องให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และคอยช่วยเหลือในการจัดท า
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งควรจัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญใน
การจัดท าหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ 
กลิคแมน กอร์ดอน และ รอส กอร์ดอน ได้กล่าวว่า หลักสูตรที่ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับครูที่ใช้หลักสูตร คือ
ครูเป็นผู้ที่ใช้หลักสูตรโดยตรง ดังนั้นครูจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและ
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ระดับชั้นเรียน ถ้าหากหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของครูและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนแล้ว ครูย่อมจะน าหลักสูตรไปใช้อย่างเต็มใจ 
 การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารควรจัดให้มีการพาครูศึกษาดูงาน เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกาสท์ 
(Karst) ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าของครู มาจากการศึกษาจากภายนอก โดยการฝึกอบรมและการ
พัฒนาวิชาชีพที่จัดประจ า ซึ่งโครงการเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าครูสามารถก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารควรเชิญวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยมาให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู และต้องเป็นที่ปรึกษา และแนะน าในการท าวิจัยให้แก่ครู  และส่งเสริมให้
ครูท าการวิจัยจากปัญหาที่พบเจอในชั้นเรียนเพ่ือใช้แก้ปัญหาในห้องเรียนโดยแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
สุวิมล ว่องวานิช ซึ่งได้กล่าวถึงความหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า เป็นวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้วจึงน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพมาก
ขึ้น อีกทั้งให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากการศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด คือ การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนากลุ่ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง และการพัฒนาบุคคล 

1. การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น การน าหลักสูตรที่จัดท าขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู 
มีการจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนิเทศการสอนด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศเพ่ือให้การนิทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดหาต ารา
เรียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับหลักสูตรมาบริการให้ครูเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนได้ดีขึ้น  

2. การพัฒนากลุ่ม ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ครูทุกคนได้เป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ
ท างาน และมีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของครูแต่ละคนด้วยวิธีการที่ยุติธรรม รวมไปถึงควรมีการ
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รวบรวมความคิดเห็นของครูแต่ละคนอีกด้วย และผู้บริหารต้องมีความสามารถในการน าประชุมด้วย
การวางแผนที่ดีเป็นที่พึงพอใจในการท างานของสมาชิกครู 
 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาควรน ารูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนเชิงปฏิบัติการของครูไปปฏิบัติ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียนของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรก าหนดนโยบายในการน า
รูปแบบการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูไปใช้ในสถานศึกษาให้ชัดเจน 
 4. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ผู้บริหารควรช่วยเหลือครูเกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่ส่งเสริม
งานหลักของครูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอน สามารถเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอนและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน รวมไปถึงผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดการชั้น
เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียนโดยการ
จัดหาบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ครู 
 5. การพัฒนาบุคคล ผู้บริหารควรส่งเสริม และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูผู้สอน เปิดโอกาสให้
ครูได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของตนเองให้แก่กันเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
อีกท้ังควรส ารวจความต้องการของครูเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนอ่ืนๆ ในจังหวัด

นนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

 2. ควรมีการน าข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการนิเทศระดับปฐมวัยไปทดลองใช้และท า

ทิศทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 3. ควรมีการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการนิเทศต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
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ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน  แต่ละข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อความ ช่องนี้ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

2. อายุ 

    ต่ ากว่า 30 ปี 

    30 – 40 ปี 

    41 – 50 ปี 

    สูงกว่า 50 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

    ต่ ากว่าปริญญาตรี 

    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

    สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 

    รองผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับปฐมวัย 

    หัวหน้าระดับปฐมวัย 

    ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

5. ประสบการณ์การท างาน 

    1 – 5 ปี 

    6 – 10 ปี 

    11 – 15 ปี 

    16 – 20 ปี 

    21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติงานนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน 

 โปรดพิจารณาแต่ละข้อและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการปฏิบัติงานนิเทศของ

ผู้บริหารโรงเรียนตามสภาพที่เกิดข้ึนจริง ตัวเลขที่ก าหนดให้มีความหมายดังนี้ 

 5. หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 4. หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

 3. หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 

 1. หมายถึง การปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
งานนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติงานนิเทศของ
ผู้บริหาร 

 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง 
1. ตระหนักในความส าคัญและ   มีความสามารถ
ในทางนิเทศเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสอน 

      
 
 
 

2. ส ารวจความพร้อมด้านการสอนของครูและให้
ความช่วยเหลือตามความต้องการของครู 

      

3. ส่งเสริมให้ครูในการน าหลักสูตรไปใช้ เช่น การ
วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดการสอน แผนการสอน 
และสอนตามแผนที่ก าหนด 

      

4. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      

5. สนับสนุนให้ครูได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน 

      

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคล้อง
กับความสนใจและความสามารถของนักเรียน 
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งานนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติงานนิเทศของ
ผู้บริหาร 

 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

7. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดหมายของ
หลักสูตร 

      
 
 

8. สนับสนุนให้ครูได้จัดชั้นเรียนและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความสามารถของผู้เรียน 

      

9. ส่งเสริมให้ครูมีทักษะและสมรรถภาพในการใช้
สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชั้นเรียนและ
วัยของผู้เรียน 

      

10. จัดหาบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆเพ่ือใช้ในการศึกษาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

      

11. สนับสนุนให้ครู นักเรียนร่วมกันวางแผน
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
โดยค านึงถึงความต่างระหว่างบุคคล 

      

12. ส่งเสริมให้มีการวัดผลก่อนเรียน ระหว่าง
เรียนและหลังเรียนเพื่อให้เห็นพัฒนาการของ
ผู้เรียนและน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

      
 
 
 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสังเกตการสอน
เพ่ือให้ครูได้ข้อมูลส าหรับการสอนด้วยการนิเทศ 
โดยวิธีเพ่ือนนิเทศเพ่ือน หรือผู้บริหารนิเทศ 

      
 

14. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู มีปฏิสัมพันธ์ด้าน
การนิเทศการสอนกับครูได้อย่างเหมาะสมและครู
มีความพึงพอใจ 
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งานนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติงานนิเทศของ
ผู้บริหาร 

 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การพัฒนากลุ่ม 
15. จัดให้มีการบรรยายการท างานที่เกื้อกูลเป็น
กันเองและจริงใจซึ่งกันและกัน 

      
 

16. มีการน ากระบวนการท างานท่ีดีและน า
ยุทธศาสตร์ในการท างานร่วมกันมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

17. สนับสนุนสมาชิกทุกคนให้สามารถเป็นท้ังผู้น า
และผู้ตามท่ีดีในการปฏิบัติงานกลุ่ม 

      

18. ส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

      

19. มีการแก้ไขหรือยุติปัญหาความขัดแย้งและ
ปฏิบัติต่อครูแต่ละคนด้วยวิธีการท่ียุติธรรม 

      

20. มีความสามารถในการน าประชุมด้วยการ
วางแผนท่ีดีและเป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิก 

      

21. มีเทคนิควิธีและสามารถใช้เทคนิควิธีในการ
รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกท้ังองค์กรได้อย่าง
ช านาญการ 

      

การพัฒนาหลักสูตร 
22. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรในด้านจุดหมาย โครงสร้าง และการ
พัฒนาหลักสูตร 

      

23. จัดหาต าราเรียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับหลักสูตรมาบริการให้ครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

      

24.  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและร่วมกันวางแผนพัฒนา
หลักสูตร 
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งานนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติงานนิเทศของ
ผู้บริหาร 

 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

25. ให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรในโรงเรียนโดยก าหนดไว้ใช้ในแผนของ
โรงเรียน 

      

26.  แต่งตั้งคณะท างานในการวิเคราะห์หลักสูตร
เพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

      

27. วิเคราะห์จุดหมายของกลุ่มต่างๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล 

      

28. ส่งเสริมให้มีการจัดท าเอกสารค าแนะน า
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร คู่มือครู และแผนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

      
 
 

29. มีการนิเทศติดตามผลพัฒนาตามหลักสูตร
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแนะน าตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

      

30.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุชนทราบเกี่ยวกับ
การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 

      

การพัฒนาบุคลากร 
31. ตระหนักในความส าคัญของแต่ละบุคคลที่
ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

      

32. ส ารวจศักยภาพและความต้องการของครู
เพ่ือส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อ เป็นต้น 

      

33. เปิดโอกาสให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้หรือ
ข่าวสารที่ได้รับจากการไปร่วมอบรม ประชุม  
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งานนิเทศ 

ระดับการปฏิบัติงานนิเทศของ
ผู้บริหาร 

 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

สัมมนา ในที่ประชุมครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

      

34.  ส่งเสริม ยกย่องให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
ไปสู่ครูมืออาชีพ เช่น ครูปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ ครูมาตรฐาน ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ 
ตามล าดับ 

      

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
35. จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

      

36. ตระหนักให้ความส าคัญของการวิจัยว่าเป็น
การแสวงหาค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาในงานต่างๆ
ของโรงเรียน 

      

37. ส ารวจความสามารถและความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาบุคลากร 

      
 
 

38. สนับสนุนให้มีการเพ่ิมความรู้และส่งเสริมให้
ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน 

      

39. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

      

40. ส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานนิเทศระดับปฐมวัยของผู้บริหารโรงเรียน
เปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 5 ด้าน 
 1. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (หมายถึง ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
ให้บริการครูเรื่องการสังเกตการสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับ ช่วยเหลือครูด้านต่างๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน)  
 ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 2. การพัฒนากลุ่ม (หมายถึง ผู้บริหารให้การสนับสนุน ให้โอกาสครูมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้ง
ผู้น า ผู้ตามในการท างานกลุ่ม สร้างบรรยากาศให้มีการท างานร่วมกัน) 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 3. การพัฒนาหลักสูตร (หมายถึง ผู้บริหารส่งเสริมครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและการประเมินหลักสูตร) 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................  

 4. การพัฒนาบุคลากร (หมายถึง ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนา
บุคลากร เช่น ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา) 

 ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (หมายถึง ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท าวิจัยและน า
ผลไปใช้การปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... ......................................................................... 
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ชื่อ-สกุล นางสาวพรพรรณ รี้พลไกร 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มิถุนายน พ.ศ.2535 
สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2558  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  

               คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย  
               มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ.2559  ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
               สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
               มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 131/1 หมู่ 3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพัฒนา    
อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 11110   
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