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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศภายในของครู

เครือข่าย หนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ พัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

และด้านการวิจัยเชง ปฏิบัติการในช้ันเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ครูเครือข่ายหนองใหญ่โคก

สะอาด จำนวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณค่า 5 ระดับ  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
ค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาหลักสูตร  2) ผลการเปรียบเทียบ

ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ครูเครือข่ายหนองใหญ่

โคกสะอาด มีความต้องการการนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การนิเทศภายใน, ครูเครือข่าย 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine and to make a comparison of the 

demand for internal supervision of the teachers in Nongyai Kok - Saard Network under 

the Surin Primary Educational Service Area Office 3 in 4 aspects including teaching and 

learning management, curriculum development, educational measurement and evaluation 

and classroom action research. The study sample were 113 teachers in Nongyai Kok-Saard 

Network under the Surin Primary Educational Service Area Office. The research instrument was a 

5-point rating scale questionnaire.  The statistics used for analyzing the collected data 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows: 1) The demand for internal supervision of 

the teachers in Nongyai Kok - Saard Network under the Surin Primary Educational Service 

Area Office 3 was at high level in whole and in parts. The mean scores listed in order from 

the highest to the lowest included classroom action research, educational measurement 

and evaluation¸ teaching and learning management and curriculum development. 2) According 

to the results of the comparison of the demand for internal supervision of the teachers in 

Nongyai Kok - Saard Network under the Surin Primary Educational Service Area Office 3, as 

classified by teacher’s gender and work experience, it was found that their demand for 

internal supervision was not at different level. 

 

Keywords: Internal Supervision, Network Teachers 

 

บทนำ 

การนิเทศการสอน เป็นงานท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือช่วยพัฒนาครูให้เกิดความ

เจริญงอกงามในวิชาชีพ เป็นงานท่ีควรดำเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งคุณภาพการเรียนการสอนและผลท่ี

เกิดกับผู้เรียน โดยเฉพาะการปฎิรูปการเรียนรู้ที่เกิดจากความร่ วมมือของผู้ท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษาทุก
ฝ่ายท่ีจะแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ การเลือกใช้การนิเทศตลอดจนเทคนิคและทักษะในการนิเทศ

การศึกษา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจึงได้มีการ

เสนอให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ ใหม่มาใช้เป็นการศึกษาตามความเป็นจริง 3 ประการ คือศึกษาให้รู้จักตนเอง
เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานของมนุษย์ศึกษาสภาพแวดล้อม ซ่ึงเช่ือมโยงกับมนุษย์และศึกษาระบบการศึกษาในการ

สร้างคนให้มีท้ังความดี ความเก่ง ความสุข หรืออาจกล่าวได้ว่า มนุษย์ต้องมีท้ังความสามารถทางสติปัญญา 

ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรมอยู่ในตนเอง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 
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การนิเทศภายในของครูเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีปัญหาและอุปสรรคคือการขาดวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ทางการพัฒนาหลักสูตร ครูไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน ครูมีภาระงานมากขาดงบประมาณและแหล่ง
เรียนรู้ ครูขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขาดการประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน การนิเทศ

การศึกษาจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา ครูให้มีคุณภาพและส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการ

พัฒนาผู้เรียนซ่ึงเป็นผลผลิตทางการศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมและพัฒนา เช่น แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารหลักสูตร รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา

ค้นคว้าวิจัย และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  แต่การนิเทศส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายและ

ยังมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่เสมอ เช่น ครูผู้สอนมีความรู้สึกว่า การนิเทศเป็นการเพ่ิม ปัญหาแก่ครูผู้สอนมากกว่า
จะเป็นการช่วยแก้ปัญหา เพราะการนิเทศเป็นลักษณะท่ีเป็นการวัดผลการสอน การตรวจดูผลงานมากกว่า 

ทำให้ครูผู้สอนรู้สึกหวาดกลัว ประหม่า ขาดความเช่ือม่ัน ไม่ชอบใจ เพราะเกิดความรู้สึกว่าผู้นิเทศจะมา

จับผิด และความต้องการในการนิเทศโดยท่ัว ๆ ไปน้ันเป็นความต้องการของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารท่ี

ต้องปฏิบัติงานตามหน้าท่ีมากกว่าเป็นความต้องการของครูท่ีจะขอรับการนิเทศการสอน 
จากท่ีมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความต้องการ 

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีได้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง ปรับเปล่ียน 

เพ่ือผู้เรียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอน ได้รับผลประโยชน์จากการสอนของครูอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย จากขอบข่ายงานนิเทศภายในสถานศึกษา เบน เอ็ม แฮร์รส (Ben M. 

Harris, 1975: 11-12) กาหนดขอบข่ายของการนิเทศไว้ 10 ด้าน กลิคแมน (Glickman. Gordon, อ้างถึง

ใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2550: 146) ได้จัดทำขอบข่ายงานนิเทศภายในของสถานศึกษาไว้ 5 ด้าน  

สงัด อุทรานันท์ (2530: 121) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มี 2 ประเภทและ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์, 2549: 4-8) กำหนดกรอบงานนิเทศภายในด้าน
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วิชาการ 12 ด้าน พบว่า มีความสอดคล้องกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน

การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชนเรียน ผู้วิจัยจึงนำมาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ดังภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายหนอง

ใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านก็วล โรงเรียนบ้านกระวัน โรงเรียนบ้านปลด โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรี ยนบ้านลงโกม 
โรงเรียนบ้านสาโรง โรงเรียนบ้านเสกกอง โรงเรียนบ้านตายัวะ โรงเรียนบ้านตาวร โรงเรียนบ้านรันเดง 

โรงเรียนบ้านกูน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ รวมท้ังส้ิน จำนวน 158 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ แก่  ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายหนองใหญ่  

โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการคำนวณจากสูตรของเครซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน และใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียน 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 
2. ประสบการณ์ในการทำงาน 
    2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
    2.2 ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 

 

ความต้องการการนิเทศภายในของครู 

เครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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การสอน 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในช้ันเรียน 

 

เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ 

การทำงาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความต้องการการนิเทศภายใน 4 ด้าน ได้แก่ คือ 1) ด้านการจัด 

การเรียนการสอน 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการวัดและประเมนผลการเรียนรู้ 4) ด้านการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีมีข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนด

รูปแบบการสร้างเคร่ืองมือ 

2.2 สร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงค์หลัก 
2.3 นำเคร่ืองมือไปหาค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

ซ่ึงผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 

2.4 นำเคร่ืองมือมาปรับปรุงแก้ไข ความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจนของข้อความ 

และนำไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) จำนวน 30 ชุด แล้ว
นำมาหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือม่ัน .940 

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.1 การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) โดยการหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง 
3.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย ( x' ) 

3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4) ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัย ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำนวน 13 โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์
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เก็บข้อมูลจากครูในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท้ังหมด 113 คน โดยนำหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ด้วยตนเอง 

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่ครูในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์

ในการวิจัย ประชากรและประเด็นคำถามในแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง นัดหมายการรับแบบสอบถามใช้

เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลำดับความต้องการการนิเทศภายในของครู 

เครือข่ายหนองใหญ่โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

โดยรวมและรายด้าน 
 

ความต้องการการนิเทศภายในของครู 

เครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด 
x' S.D. ระดับ ลำดับ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.32 .61 มาก 3 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.16 .66 มาก 4 

3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.35 .63 มาก 2 

4. ด้านการวิจยเชิงปฎิบัติการในช้ันเรียน 4.38 .60 มาก 1 

รวม 4.30 0.63 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x'= 4.30) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการในช้ันเรียน (x'=4.38) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (x'= 4.35) ด้านการจัดการ

เรียนการสอน (x'                                                                                    = 4.32) และด้านการพัฒนาหลักสูตร (x'= 4.16) 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด  

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จำแนกตามเพศ 
 

ด้านท่ี 
ความต้องการการนิเทศภายในของ 

ครูเครือข่าย หนองใหญ่ โคกสะอาด 

เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

x' S.D. *' S.D. 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.98 .82 3.97 .78 1.410 .162 
2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.09 .83 3.99 .66 -.476 .635 

3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.12 .75 4.13 .63 .906 .368 

4 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 4.08 .74 4.07 .69 1.188 .238 

รวม 4.07 0.79 4.04 .69 .767 .350 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิง มีความต้องการการนิเทศภายในโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 
 

 

ด้านท่ี 
ความต้องการการนิเทศภายในของ 

ครูเครือข่าย หนองใหญ่ โคกสะอาด 

ประสบการณ์การทำงาน 

t Sig น้อยกว่า 10 ป ี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

*' S.D. *' S.D. 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.81 .58 3.58 .74 .055 .957 
2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.62 .66 3.66 .91 -.672 .503 

3 ด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
3.94 .72 3.75 .75 .790 .431 

4 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน 

ช้ันเรียน 
3.89 .82 3.69 .63 -.680 .498 

รวม 3.81 0.70 3.67 0.76 -.127 .597 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปี และต้ังแต่ 10 ปี ข้ึนไป มีความ

ต้องการการนิเทศภายในโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต 
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. การศึกษาความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจาก

มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการ

จัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความ
ต้องการเลอกใช เทคนิคการสอนท่ีตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการสู่การปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย และการนำส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญศรี ใสลาเพาะ (2551: 75) ได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติ

ตามกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 พบว่า ด้านวิธีการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความต้องการ  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการใช้หลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตร และนำหลักสูตรไปใช้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสถานการณปัจจุบัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี สริทัตสนทร (2550: 79-80) ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า มีความ

ต้องการอยู่ในระดับมากเช่นกัน เน่ืองมาจากการพัฒนาหลักสูตรผู้รับการนิเทศ ต้องคำนึงถึงเร่ืองหลักสูตรท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับภารกิจของตนเองมากน้อยเพียงใด โดยใช้

กระบวนการจัดทำหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการ 

1.3 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความต้องการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และต้องการ 

การติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศรีสุดา แสงพันธ์ (2550: 60) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในรายข้ออยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ เน้นท่ีด้านการจัดทำเอกสารการวัดผล และแบบประเมินผลทุกประเภท แบบประเมินจุดประสงค์การ
เรียนรู้ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่ิงท่ีต้อง

ทำคือ การวัดผลประเมินผลเพ่ือวัดว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเท่าใด และเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะ

ออกแบบสร้างเคร่ืองมือการวัดผลให้ครอบคลุมในการวัดท้ังพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ครูต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในระบบการวัดผลและประเมินผลเป็นอย่างดี 
1.4 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูมี

ความต้องการ การพัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยท่ีเหมาะสม  

การนำข้อมูลจากบันทึกหลังสอนมาเป็นข้อมูลในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาความรู้
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ความสามารถ และการฝึกอบรมเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายครูในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ควรต้องปรับตัวทัน

ต่อระบบการศึกษามีการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ ทองจิตร (2553: 67) ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม
ครูมีความต้องการด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการฝึกอบรมซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีจัดให้บุคคลได้

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ ๆ การปรับปรุง และพัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

2. เปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน 

สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคก
สะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามเพศ ระหว่างเพศชาย 

และเพศหญิง พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปาตีเม๊าะ อีแต (2552) 

ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติการปฏิบัติงานการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จังหวัดปัตตานีท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

หะมะสดิง มามะ และอะหมัด ย่ีสนทรง (2557) ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นยาณ ยาแล (2557) ศึกษาเร่ือง การบริหารงาน

นิเทศในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสวารี-สามัคคี อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จำแนกตามตัวแปร เพศ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากข้าราชการครูในเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท้ังเพศชายและเพศหญิงได้ให้ความสำคัญต่อการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  

เขต 3 เพราะการนิเทศภายในเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา แนะนำซ่ึงกันและกัน 
วางแผนร่วมกันปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึนตามนโยบายการจัด 

การศึกษาเพ่ือให้การศึกษาของไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่  

โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ 

การทำงาน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของอาหามะ ดือเร๊ะ (2555: 85) ศึกษาการบริหารงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงาน
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การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำแนก

ตามประสบการณการทำงานภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูลชัย ศรีเข้ม  

(2553) ศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 10 ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล สายเทียน (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความต้องการเก่ียวกับการนิเทศการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอพนมทวน พบว่า ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความต้องการการนิเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพิทยา ฝ่ังชลจิตร (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครู ในกลุ่ม

เครือข่ายท่ี 19 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ครูท่ีมี 
ประสบการณต่างกัน มีความต้องการการนิเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธีรศักด์ิ เล่ือยไธสง (2550: 4) กล่าวถึงความสำคัญของการนิเทศภายในว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น

ภารกิจสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ถึงกับมีท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่า “การนิเทศภายใน คือ หัวใจของ

โรงเรียน” โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีมีคณะบุคคลทำงานเป็นกลุ่ม โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพ
นักเรียน ผู้รับการนิเทศต้องการการดูแลเอาใจใส่ต้องการขวัญและกำลังใจ และการสนับสนุนจากผู้นิเทศ

และผู้บริหารสถานศึกษาเช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส  โซรัมย์ (2555: 90) ได้ทำการ

วิจัยเร่ืองปัญหาและสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  

เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์  

ท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ท่ีผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากการนิเทศภายในมีความสำคัญในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ท่ีรู้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด 
จึงจำเป็นต้องร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติการนิเทศและร่วมกันประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงทำให้ครูผู้สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยต้องการ 

การนิเทศภายในไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารและคณะครู ควรมีการวางแผนร่วมกัน ในการดำเนินงานโครงการการนิเทศภายในเป็น 

ระบบ ท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับเครือข่ายเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมในระดับห้องเรียนและ
โรงเรียน เป็นต้น 

2. โรงเรียนควรเน้นจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ครูใช้

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน มีการวางแผน การพัฒนาให้ครู
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หาความรู้เพ่ิมเติม โดยการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร สนับสนุนให้ครูฝึกอบรม พัฒนาตนเอง หรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือนำความรู้ท่ีได้มาปรับปรุง

พัฒนางาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
3. ควรมีการชี้แจงระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและ

ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ รวมถึงควรมีการวางแผน และจัดระบบการวัดผลประเมินผล มีการสร้างเครื่องมือที่

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และมีเกณฑ์การประเมินท่ีชัดเจน เหมาะสมตามสภาพจริง 

4. ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น จัดห้องเรียนให้น่าเรียน สวยสดใสสะอาด และมี

บรรยากาศวิชาการจัดห้องสมุดท่ีทันสมัย พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาห้องต่าง ๆ ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของครูและนักเรียน จัดศูนย์ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียน จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตส่ือนวัตกรรม และเพ่ือสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือการเรียนการสอนให้ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 
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