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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพดาเนินการ
นิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์
ในการทางานและวิทยฐานะ กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จานวน 327 คน โดยใช้ตารางเครจซี่
และมอร์ แ กน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.940 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดีย ว (One way ANOVA) ด้วยสถิติเอฟ และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการด าเนิ น การนิ เทศการสอนในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูลโดย
ภาพรวมรายด้านและรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มีความคิ ดเห็ น อยู่ ในระดับ มากทุ กด้าน ด้านที่ มีค่า เฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้านการพั ฒ นาหลั กสู ต ร

208 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ และด้านการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางานและวิทยฐานะ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การนิเทศ; การสอนในโรงเรียน; สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
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Abstract
The Objectives of the research article were to study the conditions of
the instructional supervision in schools under Secondary Educational Service
Area Office 19, and to compare the conditions of the instructional supervision in
schools under Secondary Educational Service Area Office 19 through opinions of
teachers and education personnel, classified by position, work experience and
educational level. The samples of the research were 327 teachers and
educational personnel under Secondary Educational Service Area Office 19,
selected by Krejcie & Morgan’s table. The instrument used for data collection
was the rating scale questionnaire with the entire reliability of .940. The statistics
used for data analysis were comprised of frequency, percentage, mean,
standard deviation, the t-test for Independent samples, the one-way analysis of
variance (ANOVA) with the F-test, and Scheffé’s test of paired differences.
The research findings were as follows:
1. The conditions of the instructional supervision in schools under
Secondary Educational Service Area Office 19 were found to be overall and in
each aspect at a high level. Considered in each aspect, they were found to be
at a high level. The curriculum development was found to be at the highest
level of the mean, followed by learning management and development of
learning personnel, and educational measurement and evaluation.
2. The comparison of conditions of the instructional supervision in
schools under Secondary Educational Service Area Office 19 from the opinions
of teachers and educational personnel, classified by positions, work experiences
and educational levels, was found not to be overall different.
Keywords: Instructional; Supervision in Schools; The Secondary Educational
Service Area Office 19
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บทนา

การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตพร้อมที่จะทาประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน โดยให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพที่สมบูรณ์
ทั้งกายและจิตใจ ทางานเป็นและครองชีวิตอย่างสงบสุข และยังเป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีฝีมือในการทางานและคุณธรรม โดยถือว่าผู้ที่
เรียนจบการศึกษาในระดับนี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันให้เด็กได้รับการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความสุข
ความพอใจและการเป็นพลเมืองดีของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) มีความตระหนักและ
ศรัทธาในหน้าที่ให้การ “บ่มเพาะคนดี คนเก่งและมีความสุข” เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้
ของผู้เรียน นาไปสู่การเรียนรู้ในสังคมอย่างมีความสุข (เตือนใจ สุกใส, 2561; วญาดา ลลิตธน
ภัทร, 2560) (แนะนาให้เพิ่ม) การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความจาเป็นและสาคัญต่อ
การจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคน และคลอบคลุม
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ (ธีระ รุญเจริญ, 2546)
การนิเทศการสอนเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและในการประกัน
คุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 18 ได้กาหนดให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและนาผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2545) การ
นิเทศการสอน เป็นงานที่มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาครูให้เกิดความ
เจริญงอกงามในวิชาชีพ เป็นงานที่ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งคุณภาพการเรียนการ
สอนและผลที่ เกิ ด กั บ ผู้ เรี ย น โดยเฉพาะการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ที่ เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของ
ผู้ เกี่ย วข้องทางการศึกษาทุกฝ่ ายที่ จ ะแสดงบทบาท หน้ าที่ ของผู้ นิเทศ การเลื อกใช้รูปแบบ
ทางการนิเทศ ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการนิเทศการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน (วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, 2536)
สังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 19 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ระดั บ ประเทศ กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับต่ากว่า (สารสนเทศการศึกษา, 2558) ซึ่งมี
สาเหตุมาจากบุคลากรโรงเรียนขาดการพัฒนา ครูสอนโดยไม่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการจัดการ
เรียนการสอนของครู ครูขาดทักษะกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการวัดผลประเมินผล นอกจากนี้การนิเทศภายในยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การจัดการศึกษา
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ในโรงเรียน ขาดแคลนครูไม่ครบชั้น ครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกและไม่ตรงกับความสามารถของ
ตน ครูผู้สอนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาก ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ การสอน ขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศงานวิชาการหลายด้าน (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2534) เหล่านี้ล้วน
เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ส่ งผลต่อคุณ ภาพของผู้ เรียนโดยตรง นั กเรียนมีผ ลสั มฤทธิ์ระดับชาติของ
นั ก เรี ย นต่ า ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในฐานะผู้ วิ จั ย เป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการ พบว่ า การ
ดาเนิ น งานด้านการนิ เทศการเรี ย นการสอนในสถานศึก ษายั งขาดประสิ ท ธิภ าพ ขาดความ
ต่อเนื่อง โดยไม่ได้นิเทศการสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหาร ครูวิชาการของโรงเรียน ไม่ได้รับนิเทศ
หรือผู้นิเทศไม่พัฒนา ตามคาแนะนา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เทคนิควิธีและกิจกรรม การนิเทศการสอนน้อย จึงส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ชวนพิศ คาดสนิท, 2554)
ดั งนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการนิ เทศการสอนของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพื่อจะนาผลการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์เพื่อใช้ใน
การวางแผน การดาเนินการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน
ให้แก่ครูทุกคนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมขวัญและกาลังใจ ให้ครูสามารถปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และพัฒนาตรงตามความต้องการของนักเรีย นด้วย
เทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ผลให้ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ให้ เกิดประสิทธิภ าพ และให้ ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียน ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สูงขึ้นในปีการศึกษาหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยจาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน
และวิทยฐานะ
สมมติฐานการวิจัย
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น การนิ เทศการสอนในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านซึ่งผู้วิจัยได้ทาการ
สารวจความต้องการและความสนใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษาสั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 19 แล้ ว น ามา
จาแนกตามระดับความถี่จากมากไปหาน้อย ได้ 5 ประเด็นที่สาคัญ ดังนี้คือ 1) ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และ 5) ด้านการพัฒนาบุคลาการทางการเรียนการสอน
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ แก่ ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,166 คน
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 327 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพดาเนินการนิเทศการ
สอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 52 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการ
หาคุณ ภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา การหาความเชื่อมั่น สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ และวิทยฐานะโดยใช้สถิติ ที
(t-test) และประสบการณ์การทางาน โดยใช้สถิติ เอฟ (F–test)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้เก็บ รวมรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ใช้แบบสอบถาม
จานวน 327 ชุด สามารถเก็บรวมรวมแบบสอบถามและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ จานวน
327 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
1. ตาแหน่งหน้าที่
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผู้สอน
รวม
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5 - 10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี
รวม
3. วิทยฐานะ
3.1 ไม่มีวิทยฐานะ
3.2 มีวิทยฐานะ
รวม

จานวน

ร้อยละ

37
290
327

11.30
88.70
100.00

67
142
118
327

20.50
43.40
36.10
100.00

138
189
327

42.20
57.80
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 37 คน
คิดเป็น ร้อยละ 11.30 ครูผู้ สอน จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 88.70 มีประสบการณ์ การ
ทางาน น้อยกว่า 5 ปี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี
จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 และประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 10 ปี จานวน
118 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.10 ไม่ มี วิ ท ยฐานะ จ านวน 138 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.20
มีวิทยฐานะ จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการดาเนินงานการนิเทศการสอนใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ
รายด้าน
สภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
5. ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน
รวม

4.26
4.12
4.08
4.04
4.10
4.12

S.D.
.33
.41
.39
.44
.44
.32

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12 , S.D. = .32)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านการพัฒ นาหลักสูตร ( = 4.26, S.D. = .33) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ( = 4.12, S.D. = .41) และด้านการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนการสอน ( = 4.10,
S.D. = .44) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล ( = 4.04, S.D. =
.44)
ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 19 ตามความคิ ด เห็ น ของข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางานและวิทยฐานะ ผู้วิจัยได้
นาเสนอข้อมูล โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้
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สภาพการด าเนิ น การนิ เทศการสอนในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สภาพการด าเนิ น การนิ เทศการสอนในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สภาพการด าเนิ น การนิ เทศการสอนในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จาแนกตามวิทยฐานะพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปราย
ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนให้ความสาคัญต่อการนิเทศการสอน เนื่องจากการนิเทศการสอนเป็น
งานที่มีความสาคัญงานหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
การศึ ก ษาสายสามั ญ หรื อ สายอาชี พ ต่ างก็ มี ก ารนิ เทศเป็ น หลั ก ของการจั ด กิ จ กรรมบริ ห าร
สถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ การนิ เทศจึงเป็น กระบวนการของสถานศึกษา ที่มุ่งจะส่ งเสริมให้ การ
สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องมีความรู้ ประสบการณ์
และทักษะต่างๆในการนิเทศต้องการขวัญและกาลังใจ ต้องการความร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศก็ต้องการดูแลเอาใจใส่ ต้องการขวัญกาลังใจ
และการสนั บ สนุ น จากผู้ นิ เทศและผู้ บ ริ ห ารเช่ น กั น นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ ความสาคัญ อย่างยิ่งในการ
พัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนจะต้องมีการนิเทศ
การสอน เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีพัฒนางานด้านวิชาการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กล่าวได้ว่า
การดาเนิ น กานิ เทศการสอนของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษามีค วามส าคั ญ ต่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โดยรวมของโรงเรียน ซึ่ง ชวนพิศ คาดสนิท (2554) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการบริหารงานวิชาการ
ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดาเนินงานการนิเทศกากับดูแลการ
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จัดการเรียนการสอนใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจ ความตระหนักและสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ครูผู้สอนจึงทาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้ร่วมกันดาเนินการอย่างเต็มที่เป็นผลให้
สภาพการดาเนินกานิเทศการสอนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 อยู่ในระดับมาก จึงทาให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของงานวิ จัยของ พัชรี ศานติ
อาวรณ์ (2552) ได้ศึกษาสภาพการนิเทศการสอนในโรงของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นา
วาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชีย งใหม่ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสูตร ม่วงหวาน (2551) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษา
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของเอกกมล ประครองทรัพย์ (2555) ได้
ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนสักกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเที ยบสภาพการด าเนิ น การนิ เทศการสอนในโรงเรี ย น สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็ น เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารและครูผู้ส อนมีความร่วมมือกันในการดาเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียนเป็น
ระบบ ซึ่งกระบวนการของผู้นิเทศที่มุ่งจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา และมุ่งที่
พฤติกรรมของครูที่จะส่งผลต่อพฤติ กรรมและคุณภาพของผู้เรียน โดยการเน้นความร่ว มมือกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศอย่างจริงจัง ถูกต้องตามหลักวิชา มี นอกจากนี้ผู้บริหารและ
ครู ผู้ ส อนมี แ นวทางด าเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ แนะน า ปรั บ ปรุง การเรีย นการสอนร่ว มกั น ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นมุมมองของผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นไปในมีทิศทางเดียวกัน จึงทา
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การดาเนินงานการนิเทศการสอนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เอกกมล ประ
ครองทรัพ ย์ (2555) ได้ศึกษาการนิ เทศภายในโรงเรียน สั งกัดส านัก งานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต4 ผลการวิจั ย พบว่า ข้าราชการครูแ ละบุ คลาการทางการศึกษาที่ มีตาแหน่ ง
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามวิทยฐานะพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากอาจเป็นเพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่ว่าจะมีหรือไม่มี
วิทยาฐานะล้วนแต่จะต้องมีความมุ่งหมายของการนิเทศการสอนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของครู มุ่งช่วยเหลือ แนะนา ปรับปรุงและส่งเสริมครูให้
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พัฒ นาในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ช่ว ยให้ ครูมองเห็ นปัญ หา สามารถป้องกันและแก้ไขปัญ หา
เกี่ยวกับนักเรียน ช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจจุดมุ่งหายของการศึกษา และเข้า ใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ช่วยสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูอันจะส่งผลต่อเป้าหมายสุดท้าย
คือ นักเรียนที่มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการ
สอน ให้มีความก้าวหน้าตามยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้นิเทศและผู้ รับ
การนิเทศไม่ได้จาแนกตามวิทยฐานะแต่ถูกจาแนกให้ภายใต้ความเหมาะสมตามความถนัดและ
ความรู้ความสามารถของแต่ล ะบุ คคลเนื่องจากทุกๆคนมีความสาคัญ เท่าเทียมกันจากความ
ตระหนักร่วมกันในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนร่วมกัน
ดังกล่าว จึงทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่วิทยาฐานะต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการดาเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน จะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นาหลักสูตรไปใช้
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร
2. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการบริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย และการใช้ทรัพยากรทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และ
บุคลากรร่วมกัน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรได้เร่งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายใน
การดูแลโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนให้มีการศึกษาร่วมกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน
ในด้านการจัดสรรบุคลากรให้ครบชั้นจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามขอบข่ายงานจัดสรรสื่ อ
วัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพื่อสะดวกต่อการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช้แต่ละองค์ประกอบของ
การดาเนินงานการนิเทศการสอนในโรงเรียนเป็นตัวแปรพยากรณ์
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียน โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
อาจใช้การสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่ม
3. ควรจะได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง เรื่อง การนิเทศภายในและการประกัน
คุณภาพ เพื่อนาไปสู่การดาเนินการแก้ไขสภาพและปัญหาการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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