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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศภายในของครู

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย จ านวน 160 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั

คือแบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยภาพรวมทัง้ 10 ด้านอยู่ในระดบัมาก 

เรียงล าดบัค่าเฉลี่ย คือ ด้านการจดัวสัดอุปุกรณ์ การฝึกอบรมครูประจ าการ และด้านการพฒันาหลกัสตูร

ครู 2) ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักัด ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ครูที่มีเพศและครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน จะมี

ระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ: ความต้องการการนิเทศภายใน 

 

ABSTRACT 

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

demand for internal supervision of the teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi School Network 
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under the Roi-Et Primary Educational Service  Area Office 1 The study sample comprised  160 

teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi School Network under the Roi-Et Primary Educational 

Service  Area Office 5   The instrument used for collecting the data was a questionnaire with a 

5 -point rating scale and a checklist.  The statistics used for analyzing the collected data were 

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

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

teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi School Network under the Roi-Et Primary Educational 

Service  Area Office 1  was at high level in whole and in part. The listed mean scores in order 

included providing instructional materials and equipments, in-service teacher training, and 

providing facilities.  2)  According to the comparison results, it was found that the teachers in 

Nong Pue Linfa Doo Noi School Network, with different genders and years of teaching 

experience, did not express different levels of demand for internal supervision 

 

Keywords: internal supervision 

 

บทน า 

เครือข่ายโรงเรียนหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

อ า เภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อย เ อ็ด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต 1 จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งมีความมุ่งหมายและหลักการเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้ เ ป็นมนุษย์ที่ สมบูร ณ์ทั ้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับ คนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการศึ กษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการจัดการศึกษาของ

เครือข่ายโรงเรียน หนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย อ าเภอ

จตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้มีการศึกษา

วิ เคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความรู้ ความ

เข้าใจในการจัดท าหลักสูตรให้กับบุคลากรใน

สถานศึกษา  ผู้ ปกครอง  คณะกรรมการ

สถานศึกษา และด าเนินการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เปา้หมาย คณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน และก าหนดโครงสร้าง

ของหลักสูตร เพื่อจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การ

วดัผลประเมินผล จดัท าค าอธิบายรายวิชา และ

จดัท าหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร

สถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 
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ความต้องการของผู้ เ รียน ชุมชน และของ

ท้องถิ่น โดยได้วางแผนในการด าเนินการใช้

หลกัสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหา

เลือกใช้ พฒันาสื่อและแหลง่เรียนรู้ การวางแผน

การจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การท าวิจยัในชัน้

เรียนของครู รวมถึงการนิเทศภายใน ซึ่งการ

นิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นภารกิจส าคญัอย่าง

หนึ่งและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัการ

นิ เทศภายในโรงเรียนมีน้อยมาก และขาด

หลกัเกณฑ์  พร้อมทัง้กระบวนการที่ถกูต้อง อาจ

เนื่องมาจากผู้บริหาร และครูขาดความรู้ความ

เข้าใจ ขาดอปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก และ

ขาดขวัญและก าลงัใจในการปฏิบติังานร่วมกนั 

ขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด เป็นต้น ดังนัน้เพื่อให้กระบวนการ

เรียนการสอนได้พัฒนา บรรลุตามเป้าหมาย

ดงักลา่วจึงต้องจดัให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน 

และเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการนิเทศ

การศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ เช่น 

การจัดท าแผนการเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการ

สอนที่หลากหลาย การผลิต และการใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เป็นต้น การนิเทศเป็นเร่ือง

ที่ผู้ บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูด าเนินการ

สอนได้ จะประสบผลส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กับผู้

นิเทศเป็นส าคัญ ผู้ บริหารโรงเรียนจึงเป็นผู้ มี

บ ท บ า ท ส า คั ญ ที่ สุ ด  ก ล่ า ว คื อ ต้ อ ง ใ ห้

ความส าคัญ และจัดการนิเทศภายในโรงเรียน

อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ รวมทัง้

ท าให้ ครูเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการ

จัดการศึกษาของโรง เ รียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ต่อไป 

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขาด

วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางการ

พัฒนาหลักสูตร ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การสอน ครูมีภาระงานมาก ขาดงบประมาณ

และแหล่งเรียนรู้  ครูขาดขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน และขาดการประเมินผลที่ได้

มาตรฐาน การนิเทศการศึกษาเป็นหัวใจของ

การพฒันาครูให้มีคณุภาพและส่งผลให้เกิดการ

พฒันาการเรียนการสอน เป็นการพฒันาผู้ เรียน

ซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มี

คณุภาพ เพราะการนิเทศการศกึษาเป็นกิจกรรม

ที่ส่งเสริม เช่น แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการ

เรียนการสอน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการบ ริหารหลักสูต ร  รู้ จัก ใ ช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย และหาสิ่งที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน แต่การ

นิเทศส่วนใหญ่ยงัไม่บรรลตุามเป้าหมายและยงั

มี ปัญหาเกิดขึ น้อยู่ เ สมอ เช่น  ค รูผู้ สอนมี

ความรู้สึกว่า การนิเทศเป็นการเพิ่มปัญหาแก่

ครูผู้ สอนมากกว่าจะเป็นการช่วยแก้ปัญหา 

เพราะการนิเทศเป็นลักษณะที่เป็นการวัดผล
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การสอนการตรวจดูผลงานมากกว่า ท าให้

ครูผู้ สอนรู้สึกหวาดกลัว ประหม่า ขาดความ

เชื่อมั่น ไม่ชอบใจ เพราะเกิดความรู้สึกว่าผู้

นิเทศจะมาจับผิด และความต้องการในการ

นิเทศโดยทั่ว ๆ ไปนัน้เป็นความต้องการของ

ศึกษานิ เทศก์ที่ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่  

มากกว่าเป็นความต้องการของครูที่จะขอรับการ

นิ เทศ การนิ เทศส่วนใหญ่ ยังไม่บรรลุตาม

เป้าหมายและยังมีปัญหาเกิดขึน้อยู่เสมอ เช่น 

ครูผู้สอนมีความรู้สึกว่า การนิเทศเป็นการเพิ่ม

ปัญหาแก่ครูผู้ สอนมากกว่าจะเป็นการช่วย

แก้ปัญหา เพราะการนิเทศเป็นลักษณะที่เป็น

การวัดผลการสอนการตรวจดูผลงานมากกว่า 

ท าให้ครูผู้ สอนรู้สึกหวาดกลัว ประหม่า ขาด

ความเชื่อมัน่ ไม่ชอบใจ เพราะเกิดความรู้สึกว่า

ผู้นิเทศจะมาจับผิด และความต้องการในการ

นิเทศโดยทั่ว ๆ ไปนัน้เป็นความต้องการของ

ศึกษานิ เทศก์ที่ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่  

มากกว่าเป็นความต้องการของครูที่จะขอรับการ

นิเทศการสอน 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหา

ดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความ

ต้องการ การนิ เทศภายในของครูโรงเ รียน

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความต้องการ

การนิ เทศภายในและประมวลปัญหาและ

ข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของครูโรงเรียน

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ท าให้ผู้ เรียนซึง่เป็น

เป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับ

ผลประโยชน์จากการสอนของครูอย่างยั่งยืน

ต่อไป 

 

จุดประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการ

นิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่

น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความต้องการ

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ 

และประสบการณ์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มประชากร ประชากรที่ใช้ในการ

วิจยัในครัง้นีไ้ด้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย

หนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 

160 คน 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้

ได้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างด้วยการค านวณจากสูตรยาเมเน่ และ

ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

116 คน 

การวิ จัย ในค รั ้งนี มุ้่ งศึกษา  ความ

ต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ใน 10 

ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้าน

การจัดระบบการเรียนการสอน 3) ด้านการ

บริหารบุคลากร 4) ด้านการจัดหาสิ่งอ านวย

ความสะดวก 5) ด้านการจดัหาวสัดุอปุกรณ์ 6) 

ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 7) ด้านการ

ปฐมนิเทศครูใหม่ 8)ด้านการจัดบริการพิเศษ

ให้แก่นักเรียน 9) ด้านการสร้างความสัมพันธ์

ชุมชน 10) ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย  ขั น้ตอนนี เ้ ป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน ประเมินสภาพความ

เป็นจริงและความส าคัญที่ ต้องการความ

ต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จากผล

การศึกษาองค์ประกอบหลกัของความต้องการ

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า มี 10 ด้าน 

แต่การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลือกองค์ประกอบที่มี

ความถ่ี ในระดับสูงตัง้แต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป

ได้องค์ประกอบของความต้องการการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เพื่อเ ป็นกรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจยั (Conceptual framework) 

จ านวน 10 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการพัฒนา

หลกัสตูร 2) ด้านการจดัระบบการเรียนการสอน 

3) ด้านการบริหารบคุลากร 4) ด้านการจดัหาสิ่ง

อ านวยความสะดวก 5) ด้านการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ 6) ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 7) 

ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่ 8)ด้านการจดับริการ

พิ เ ศษ ใ ห้ แก่ นั ก เ รี ยน  9 )  ด้ านกา รส ร้ า ง

ความสัมพันธ์ชุมชน 10) ด้านการวัดและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน แ ล้ ว น า

องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมาสร้างข้อ

ค าถามได้จ านวน 50 ข้อค าถาม ทัง้ 10 ด้าน 

เก่ียวกับความต้องการการนิเทศภายในของครู

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ไปสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านความต้องการ

การนิเทศภายใน จ านวน  5 คน โดยใช้แนวทาง

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ ง โครงสร้าง 

สัมภาษณ์ใช้แบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล

มากที่สุด และเกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุด

เท่าที่ จะ เ ป็นไปได้  ส รุปความคิดเห็นของ

ผู้ เชี่ยวชาญ ท าให้ได้องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
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จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มี 10 ด้าน 

คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการ

จัดระบบการเรียนการสอน 3) ด้านการบริหาร

บุคลากร 4) ด้านการจัดหาสิ่งอ านวยความ

สะดวก 5) ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 6) ด้าน

การ ฝึกอบรมค รูประจ าการ  7)  ด้านการ

ปฐมนิเทศครูใหม่ 8) ด้านการจัดบริการพิเศษ

ให้แก่นักเรียน 9) ด้านการสร้างความสัมพันธ์

ชุมชน 10) ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอน 

ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพความต้องการ

การนิเทศภายในปัจจุบนั ของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขัน้ตอน

นีผู้้วิจยัได้น าแบบสอบถามสภาพความต้องการ

การนิเทศภายในปัจจุบนั ของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บข้อมูลตาม

ทรรศนะของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 116 คน  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ครูในเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 116 คน เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.79 เป็นเพศหญิงจ านวน 71 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.21 และมีประสบการณ์

ท างานน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.21 และมีประสบการณ์ท างาน

มากกว่า 15 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.79 

2. ความต้องการการนิเทศภายในของ

ครู เครือข่ายหนองผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก 10 

ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

ดังนี ้ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (สื่อการสอน)   

มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาด้านการฝึกอบรม

ครูประจ าการ และด้านการพัฒนาหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 

พบว่า 

2 . 1  ด้ านกา รพัฒนาหลักสูต ร

โดยรวม อยู่ ในระดับมาก โดยมีการจัดท า

หลกัสตูรท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุอยู่ในระดับ

มาก  และการติดตามประเมินผลการใ ช้

หลกัสตูรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุอยู่ใน

ระดบัมาก  ด้านระบบการจดัการเรียนการสอน

อยู่ในระดบัมาก  โดยมีการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้ เรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้ แสวงหา

ค าตอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  

และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สู่

การปฏิบติัจริง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับ

มาก ด้านการบริหารบุคลากรโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก  โดยมีการสร้างขวญัและก าลงัใจใน
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การปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ

มาก และการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน

ศกึษาดงูานนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ อยู่

ในระดบัมาก 

2.2 ด้านการจดัการสิ่งอ านวยความ

สะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีการ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติงาน มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก และการจัด

ห้องสมุด มีชีวิตเอือ้ต่อผู้ ใช้บริการมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดหาสื่อ

วสัดอุปุกรณ์ (สื่อการสอน) โดยรวม อยู่ในระดบั

มาก โดยการจัดท าคู่มือครู ในการใช้สื่อและ

อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ อยู่ในระดบัมาก สว่นการติดตาม และ

ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ของครูกับนักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ใน

ระดับมาก ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า การฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ

มาก และการพัฒนาผลงานทางวิชาการและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ อยู่

ในระดบัมาก 

2.3 ด้านการปฐมนิเทศครูโดยรวม

ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยการจัดครูที่มี

ความสามารถ เ ป็นพี่ เ ลี ย้ ง ใ ห้ค า แนะน า  

ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ อยู่

ในระดบัมาก และการมอบหมายงานให้ตรงกับ

ความรู้ความสามารถของครู มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด อยู่ในระดับมาก ด้านแนวการจัดบริการ

พิเศษแก่นกัเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบั

มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ

จัดบริการแนะแนวทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาการจัด

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ดนตรี  กีฬา 

และศิลปะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมาก และการ

การจัดบริการให้ค าปรึกษา และดูแลช่วยเหลือ 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก  ด้านการ

สร้างความสมัพนัธ์กับชุมชุน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดบัมาก  โดยการน าวิทยากรท้องถิ่นมา

ให้ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิ

ปัญญาไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ

มาก และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก  ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก โดยให้ความรู้เก่ียวกับการวัด   

และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  และด้าน

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ อยู่ในระดบัมาก 

 

อภปิรายผล 

1. ด้านการพฒันาหลกัสตูร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เป็นเพราะครูมีความต้องการ การ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการปรับปรุง

พัฒนาการเ รียนการสอนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี  

สิริทัตสุนทร (2550) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
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พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

เนื่องมาจาก การพฒันาหลกัสตูรผู้ รับการนิเทศ 

ต้องค านึงถึงเร่ืองหลกัสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัมี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับ

ภารกิจของตนเอง  มากน้อยเพียงใด โดยใช้

กระบวนการจดัท าหลกัสตูรให้มีความเหมาะสม

กบัสภาพปัจจบุนัและปัญหาความต้องการ 

2. ด้านการจัดระบบการเรียนการสอน 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เพราะครูมีความ

ต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ผู้ เรียน

รู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบ การ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บที่

หลากหลาย และการน าสื่ อ  เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญศรี  ใสล าเพาะ 

( 2551 )  ไ ด้ศึ กษาสภาพการปฏิ บั ติ ต าม

กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาสงักัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมีความต้องการอยู่ในระดบัมาก  

3. ด้านการบริหารบุคลาก ผลการวิจัย

พบว่าโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะ

ครูมีความต้องการการสร้างขวัญ ก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน และการพัฒนาขัน้ตอนการ

ปฏิบติังานอย่างมีระบบสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ประกาศ ทองก้อนสิงห์ (2551) ได้ศึกษา

การการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบ้าน

หนองไม้ตาย อ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา  

มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการ

นิเทศภายในโรงเรียน 

4 . ด้านการจัดหาสิ่ งอ านวยความ

สะดวก ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เป็นเพราะครูมีความต้องการการจัด

สภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม การ

จดัแหลง่เรียนรู้การสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ทัง้ภายใน ภายนอกห้องเรียน และการ

อ านวยความสะดวก ในกา รป ฏิ บั ติ ง า น  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล แสงพระเวส 

(2551) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการด้าน

การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการพิเศษ

ต่าง ๆ ของครูในด้านนีอ้ยู่ในระดับมากเช่นกัน 

โดยครูต้องการการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 

และการจดัอปุกรณ์การท างานให้เหมาะกบังาน

ในหน้าที่ที่ปฏิบติั 

5. ด้านการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ (สื่อการ

สอน) ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เป็นเพราะครู มีความต้องการการจดัอบรม 

การสนบัสนุนอปุกรณ์ในการพฒันาสื่อการเรียน

การสอน และการจัดท าคู่มือครูในการใช้สื่อ 

อปุกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ สุณีย์ รัตน์ วีระสุนทร (2553) 

ผลการวิ จั ยพบว่ า  ค รูผู้ ส อนใน โ ร ง เ รี ยน

ประถมศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษา

จงัหวดัสริุนทร์ มีความต้องการการนิเทศด้านสื่อ

การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก อาจเป็น

เพราะว่า ครูผู้ สอนขาดความรู้และแนวทางใน

การจดัท าสื่อครูจึงมีความต้องการตัวอย่างเพื่อ
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น ามาเป็น ตวัอย่างในการจดัท าสื่อ ประกอบกบั

ครูผู้สอนมีภาระงานอ่ืนที่รับผิดชอบมากจึงไม่มี

เวลาผลิตสื่อ การเรียนการสอน  

6 . ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 

ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เป็นเพราะครูมีความต้องการการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน การ

ฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ และการฝึกอบรมเทคนิค วิธีการ

สอนที่หลากหลาย ครูในยคุปฏิรูปการเรียนรู้ควร

ต้องปรับตัวทันต่อระบบการศึกษามีการปรับ

การเรียนเปลี่ยนการสอนตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ ทองจิตร 

(2553) ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมครูมี

ความต้องการด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 

อยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจากการฝึกอบรม

ซึ่งเป็นกลวิธีที่จัดให้บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถและทักษะใหม่ ๆ การปรับปรุง 

และพัฒนางานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

7. ด้านการปฐมนิเทศครู ผลการวิจัย

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะครูมี

ความต้องการการนิเทศเก่ียวกับระบบงาน 

นโยบาย และแนวปฏิบัติของโรงเรียน การ

แนะน าครูให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของครู และ

การจัดครูที่มีความสามารถเป็นพี่ เลี ย้งให้

ค าแนะน าช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วิฑูรย์   หัสรินทร์ (2554 ) 

ในด้านการปฐมนิเทศครู พบว่าโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก การปฐมนิ เทศ เ ป็นการจัด

ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เพื่อให้

เขามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการ

บริหาร และนโยบายของโรงเรียนตลอดจน

จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อขจัดความ

สงสัย และป้องกันการเข้าใจผิดเพื่อว่าเขาจะ

สามารถปรับตัวให้ถูกต้อง ทัง้ให้เขาได้รู้จัก

คุ้ นเคยกับผู้ ร่วมงานที่ เ ก่ียวข้อง ที่อยู่ ในวัย

ไล่เลี่ยกันตลอดจนสภาพชุมชน ทัง้ทางด้าน

เศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

แนวความคิด ความเชื่อถือของชมุชน 

8. ด้านการจัดบริการพิเศษแก่นักเรียน 

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะครูมี 

ค ว าม ต้อ งกา ร กา รจั ดกิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม

สุนท รียภาพ และการจัดบ ริการแนะแนว

การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล 

ป่ินมั่น. (2550) ผลพบว่า โดยภาพครูมีความ

ต้องการอยู่ ใ น ระดับมาก  เนื่ อ ง จากการ

จัดบริการให้กับนักเรียนเก่ียวกับทุนการศึกษา 

เป็นกิจกรรมที่จัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

นักเ รียนด้านการเ รียน การดูแลช่ วยเหลือ

นักเรียน ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน ฯลฯ  ซึ่ง

ปัจจุบนัโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มขึน้ ท าให้

ดแูลไม่ทัว่ถึง  

9 . ด้านการสร้างความสัมพัน ธ์กับ

ชุมชน ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เป็นเพราะครูมีความต้องการการน า

วิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญา
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ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย การประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารข้อมูลทางวิชาการและผลงานไปสู่

ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกาล  

วงัคะฮาต (2551) ผลการวิจยัพบว่าในด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก

เช่นกนั  พบว่าความต้องการของครูในด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก 

โดยครูต้องการการจัดท า หลักสูตรท้องถิ่น

ร่วมกับชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

10. ด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก  เป็นเพราะครูมีความต้องการ 

การให้ความรู้เก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และต้องการการ

ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ

ง านวิ จั ยของ  ศ รีสุดา  แสงพัน ธ์  ( 2550 ) 

ผลการวิจัยพบว่าความต้องการ การนิ เทศ

ภายในรายข้ออยู่ในระดบัมากทุกข้อ เน้นที่ด้าน

ก า ร จั ด ท า เ อ ก ส า ร ก า ร วั ด ผล แ ล ะ แบบ

ประเมินผลทกุประเภท แบบประเมินจดุประสงค์

การเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือวัดผลการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนสิ่งที่ต้องท าคือการวัดผลประเมินผล

เพื่อวัดว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเท่าใด 

และเป็นเร่ืองที่ยากที่จะออกแบบสร้างเคร่ืองมือ

การวัดผลให้ครอบคลุมการวัดทัง้พุทธิพิสัย

ทกัษะพิสยัและจิตพิสยั ครูต้องมีความเข้าใจใน

ระบบการวดัผลและประเมินผลเป็นอย่างดี 

1) ระดับความต้องการการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้า ดู่น้อย 

จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

พบว่ าภาพรวมและราย ด้านไม่ แตก ต่า ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาตีเม๊าะ อีแต 

(2552) ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของ

ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตามทศันะ

ของครูวิ ชาการสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษา จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับการปฏิบัติการปฏิบัติงานการนิ เทศ

ภายในของผู้ บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาด

เล็กตามทัศนะของครูวิชาการสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษา จังหวัดปัตตานีที่มี เพศ

ต่างกัน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ หะมะสูดิง มามะ

และอะหมัด ยี่สุ่นทรง (2557) ศึกษาบทบาท

การนิเทศภายในของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ผลการวิจยั

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกันโดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยัง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นยาณี ยาแล (2557) 

ศึกษาเร่ือง การบริหารงานนิเทศในของผู้บริหาร

สถานศกึษา กลุม่สวุารี - สามคัคี อ าเภอรือเสาะ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส  เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรเพศ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี ้อาจ
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เนื่องมาจากข้าราชการครูในเครือข่ายหนองผือ

ลิ น้ ฟ้ า ดู่ น้ อ ย  สั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื ้น ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทัง้เพศ

ชายและเพศหญิงได้ให้ความส าคัญต่อการ

นิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่

น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพราะการนิ เทศ

ภายในเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษา แนะน าซึ่งกันและกัน วางแผน

ร่วมกนัปรึกษาหารือกนั เพื่อหาทางปรับปรุงการ

เรียนการสอนให้ดีขึน้ ตามนโยบายการจัด

การศึกษาเพื่ อ ใ ห้การศึกษาของไทยใ ห้มี

คณุภาพตามมาตรฐานสากล 

2) ระดับความต้องการการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างานภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ทุกด้านไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ อาหามะ ดือเ ร๊ะ  (2555)  ศึกษาการ

บริหารงานการนิ เทศภายในของผู้ บ ริหาร

สถานศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานการนิเทศ

ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านกังานเขต

พื น้ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พิบลูชยั ศรีเข้ม (2553) ศกึษาสภาพและปัญหา

การนิ เทศภายในโรงเ รียน สังกัดเทศบาล  

เขตการศึกษา 10 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริหาร

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นพดล สายเทียน (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความ

ต้องการเก่ียวกับการนิเทศการเรียนการสอนที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของครูในกลุ่มโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอ าเภอพนมทวน พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน  มีความ

ต้องการการนิเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของพิทยา  ฝ่ังชลจิตร 

(2558) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 19 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ครู

ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความต้องการการ

นิ เ ท ศ โ ด ย ภ า พ ร ว ม ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  

และสอดค ล้อ งกับ ง านวิ จั ย ขอ ง ธี ร ศั ก ด์ิ    

เลื่อยไธสง (2550) กล่าวถึงความส าคัญของ

การนิเทศภายในว่า การนิเทศภายในโรงเรียน 

เป็นภารกิจส าคัญของผู้ บริหารสถานศึกษา 

ถึงกับมีท่านผู้ รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่า “การนิเทศ

ภายใน คือ หัวใจของโรงเรียน” โรงเรียนเป็น

องค์กรที่มีคณะบุคคลท างานเป็นกลุ่ม โดยมุ่ง

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพนักเรียน 

ผู้ รับการนิ เทศต้องการการดูแลเอาใจใส่  

ต้องการขวัญและก าลังใจ และการสนับสนุน



50 วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-สิงหาคม 2559 

 

จากผู้ นิเทศและผู้ บริหารสถานศึกษาเช่นกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของนัน ท์นภัส   

โซรัมย์ (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัญหาและ

สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 

จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า

ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ านศึ ก ษ า แ ล ะ ค รู ผู้ ส อ นที่ มี

ประสบการณ์ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั 

ที่ผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี  ้อาจ

เนื่องมาจากการนิเทศภายในมีความส าคัญใน

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

บุคลากรในโรง เ รียนเ ป็นผู้ ที่ รู้ ปัญหาและ

แนวทางในการพัฒนาได้ดีที่สุด จึงจ าเป็นต้อง

ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศและ

ร่วมกันประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

จึงท าให้ครูผู้ สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มาก

หรือน้อยต้องการการนิเทศภายในไม่แตกต่าง

กนั 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ผู้บริหารและคณะครู ควรจะมีการให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แต่งตัง้

คณะกรรมด า เนินงานวิ เคราะห์หลักสูตร

แกนกลาง (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551) จัดท าหลักสูตร

ท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศกึษา  

2. โรงเรียนควรเน้นจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการสู่การปฏิบติัจริง ส่งเสริมให้

ครูใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนให้เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีการ

วางแผน การพัฒนาให้ครูหาความรู้เพิ่มเติม 

โดยการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองการ

จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูร สนบัสนุนให้ครูศึกษาต่อ หรือศึกษาดู

งานนอกสถานที่ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาปรับปรุง

พฒันางาน และพฒันาผลงานทางวิชาการ 

3. ควรมีการชีแ้จงระเบียบการวัดผล 

และประเมินผลของโรงเรียนให้ครู ผู้ ปกครอง

นกัเรียนและผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ รวมถึงควรมี

การวางแผน และจดัระบบการวดัผลประเมินผล 

มีการสร้างเคร่ืองมือที่สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง และมีเกณฑ์การประเมินที่

ชดัเจน เหมาะสมตามสภาพจริง  

4. ควรจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ

เ รียนรู้  เช่น จัดห้องสมุดที่ทันสมัย พัฒนา

โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาห้อง

ต่างๆ ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ของครูและนกัเรียน 

จัดศูนย์สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับครู

และนกัเรียน จดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

สื่อนวัตกรรมและเพื่อสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ

การเรียนการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกบัผู้ เรียน 



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-สงิหาคม 2559 51 

 

5 . ควรจัดให้มีส่วนบริการแนะแนะ

นักเ รียนอย่างเ ป็นรูปธรรม เพื่อบริการให้

ค าปรึกษาและดูและช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

ใ ก ล้ ชิ ด เ ป็ น ร ายบุ คคล  และคว รจัดกา ร

ทุนการศึกษาและทุนสงเคราะห์เพิ่มเติมให้กับ

นกัเรียนที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ 

6. โรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชุนในการ

เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และควร

ให้บริการชุมชนโดยการให้บริการสถานที่   

จดัศนูย์วิชาการเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษาหา

ความรู้ เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

โรงเรียนกบัชมุชน 
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