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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร ใน 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนา

ทักษะการทำงานกลุ่ม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

จำแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนวิทยาลัย

สารพัดช่างชุมพร จำนวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .98  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แบบทางเดียว   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน จำแนกตามขนาดวิทยาลัย พบว่า ครูผู้สอนท้ังในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน และ

วิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนซ่ึงพบว่าครูผู้สอนวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความคิดเห็น

ว่าผู้บริหารมีการนิเทศภายในวิทยาลัยมากกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามประสบการณ์การปฏิบัติการสอน พบว่า ครูผู้สอน 

ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การนิเทศภายใน, วิทยาลัยสารพัดช่าง 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the internal supervision 

of chumphon polytechnic colleges, Chumphon in 5 areas; which were the direct 

assistance to teachers, group-work skills development, professional development, 

curriculum development, and classroom action research, classified by college size and 

teaching experience. The samples of this research consisted of 278 teachers who had 

worked at Chumphon Polytechnic colleges. The instrument used for data collection was a 

5-rating scale questionnaire with the alpha reliability of .98. The statistics used in the data 

analyses were percentage, means, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 

 The research results were revealed as follows: (1) the internal supervision of 

chumphon polytechnic colleges were at the high level in all aspects; (2) The comparison 

of the internal supervision of the administrators according to Chumphon Polytechnic 

College, classified by the college size was found that teach in colleges with no more than 

1,500 students and colleges with more than 1,500 students had no different opinions. 

Except for the aspect of classroom action research, found that college teachers with more 

than 1,500 students thought that administrators had supervision more than 1,500 students 

with statistical significance at the level of .05. When considering according to teaching 

experience, it was found that teachers with different teaching experience had no 

difference opinions in overall in Overall and each aspect.  
 

Keywords: Internal Supervision, Chomphon Polytechnic College 

 

บทนำ   

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ สามารถจัดโดยสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นับเป็นองค์กรท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนในทุกสังคม จัดต้ังข้ึนเพ่ือทำหน้าท่ีจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

สถานศึกษาน้ัน ๆ แสดงให้เห็นว่าการได้รับการนิเทศของครูมีความเก่ียวข้องและส่งผลต่อคุณภาพของ

ผู้เรียนผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร 

ในสถานศึกษา ซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียน 

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางหรือวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย การนิเทศเป็นวิธีการหน่ึงของ 

การพัฒนาซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา เพราะภารกิจ 

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ได้หรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถ

และความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาโดยผ่านการนิเทศ
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การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานท่ี

กำหนดไว้ซ่ึงสถานศึกษาจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทำหน้าท่ีกำกับ ดูแล ควบคุมและจัดการให้

สถานศึกษาดำเนินการ และทุ่มเทความพยายามในการดำเนินงานท้ังปวงของสถานศึกษา และมีครูผู้สอน

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กหรือเยาวชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลตาม

ภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวน้ัน  

โดยหลักการศึกษาหรือหลักศึกษาศาสตร์แล้ว มิได้เป็นเร่ืองยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างไร หากสถานศึกษา

ได้ใช้หลักสูตรเป็นเคร่ืองกำกับความคิดในการทำงาน และใช้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา เป้าหมายท่ีสำคัญประการหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง คือ คุณภาพของ

ผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับประเภทการศึกษาต้องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน แต่การท่ีคุณภาพของ

ผู้เรียนจะสูงข้ึนหรือไม่น้ัน ปัจจัยสำคัญประการหน่ึงย่อมมาจากครูผู้สอน ซ่ึงเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียนโดยตรง แต่จากผลการวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีอยู่หลาย

ประการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาสภาพและปัญหาด้านครู พบว่า ปัญหาท่ีสำคัญประการหน่ึง คือ ครูขาดการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา แนวทางการแก้ปัญหา คือ ควรจัดระบบการนิเทศการศึกษาให้ครูได้รับ

การนิเทศจากศึกษานิเทศก์เฉพาะวิชา และจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพด้าน

การสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังมีระบบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครู 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร 

จำแนกตามขนาดวิทยาลัย ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขนาดวิทยาลัย 

 การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง 

 

- การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 

- การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 

- การพัฒนาทางวิชาชีพ 

- การพัฒนาหลักสูตร 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

- มีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน  

- มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน 
 

 

ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน  

- 1-5 ปี  

- 6-10 ปี  

- มากกว่า 10 ปี  

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัด

ชุมพร จำนวน 1,000 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

จังหวัดชุมพร ในภาคเรียนท่ี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 278 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ Krejcie; & Morgan (1970: 608) ทำการสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนครูผู้สอน

ในแต่ละวิทยาลัยต่อจำนวนครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพรท้ังหมด 

จากน้ันจึงทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น  

   1.1 ขนาดวิทยาลัย ได้แก่ 

        1.1.1 มีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน 

        1.1.2 มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนข้ึนไป 
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   1.2 ประสบการณ์ด้านการสอน ได้แก่ 

        1.2.1 1-5 ปี 

        1.2.2 6-10 ปี 

        1.2.3 มากกว่า 10 ปี 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหาร ประกอบด้วย 

   2.1 การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 

   2.2 การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 

   2.3 การพัฒนาทางวิชาชีพ 

   2.4 การพัฒนาหลักสูตร 

   2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็นขนาด

วิทยาลัย และประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของ

ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพร 5 ด้าน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนา

ทักษะการทำงานกลุ่ม การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จำนวน 50 ข้อ 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองตามวิธีการและข้ันตอน ดังน้ี 

1. ติดต่อประสานกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอหนังสือในการขอความ

อนุเคราะห์ขอเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนในวิทยาลัย 

2. นำแบบสอบถามพร้อมหนังสือจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปถึง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพรท้ัง 6 แห่งในจังหวัดชุมพร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ขอเก็บ

ข้อมูลจากครูผู้สอนในวิทยาลัย 

3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง กำหนดเวลา 

รับคืนใน 2 สัปดาห์ โดยได้รับคืนเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จำนวน 278 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยหาค่าสถิติ ดังน้ี 
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การจัดกระทำข้อมูล 

1. ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมด จำนวน 278 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีความสมบูรณ์สามารถใช้วิเคราะห์ได้ 

ทุกฉบับ 

2. เฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ทำการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังน้ี 

ถ้าตอบลงในช่อง  “น้อยท่ีสุด”  ให้  1  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “น้อย”  ให้  2  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “ปานกลาง”  ให้  3  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “มาก”  ให้  4  คะแนน 

ถ้าตอบลงในช่อง  “มากท่ีสุด”  ให้  5  คะแนน 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร  

โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean: x#) 

2.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

2.4 การหาค่า t-test 

           2.5 การหาค่า F-test 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์การนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม  

ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

   1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง พบว่า พบว่าการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหาร

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับเป็นมากเป็นส่วนใหญ่  ส่วนข้อท่ี 6 มีการให้ความรู้และคำแนะนำเก่ียวกับการสร้าง

ส่ือการเรียนรู้ และข้อท่ี 10 มีการให้คำปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครูมีปัญหาคับข้องใจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงาน

หรือเร่ืองส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง  
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

   1.2 ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติ 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเว้นข้อท่ี 10 มีการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูท่ีเกิดข้ึนในขณะทำงาน  

อยู่ในระดับปานกลาง  

   1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า พบว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนข้อท่ี 9 คือ มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความต้องการในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และข้อท่ี 10 คือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม อยู่ใน

ระดับปานกลาง  

   1.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน พบว่า พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 

   2.1 การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพร 

ตามขนาด พบว่า ครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน และวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 

1,500 คน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  

ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการพัฒนาหลักสูตร แต่ในด้าน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   2 .2  การนิ เทศภายใน วิทยาลัยสารพัด ช่างของผู้บ ริหารสถาน ศึกษาจังห วัด ชุมพร  

ตามประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ผลการเปรียบเทียบ ประสบการณ์การปฏิบัติการสอน พบว่า 

ครูผู้สอนท้ังครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอน 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน  

   2.3 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะ

การทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ยกเว้นด้าน 

การพัฒนาหลักสูตร โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศ

ภายในวิทยาลัยมากกว่าครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการนิเทศภายในวิทยาลัยตามความคิดเห็นของครูผู้สอน

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและอภิปราย ผลจากข้อค้นพบท่ีได้จาก

การวิจัย ดังน้ี 
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1. การนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัยสารพัดช่าง

จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

   1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกรายการ ยกเว้นรายการท่ี 6 คือ มีการให้ความรู้และคำแนะนำเก่ียวกับการสร้างส่ือการเรียนรู้ 

และรายการท่ี 10 คือ มีการให้คำปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครูมีปัญหาคับข้องใจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือ

เร่ืองส่วนตัว โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

   1.2 ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกรายการ ยกเว้นข้อท่ี 10 คือ มีการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างครูท่ีเกิดข้ึนในขณะ

ทำงาน โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  

   1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุก

รายการ โดยเฉพาะในรายการท่ี 5 คือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ตามความต้องการและความสนใจ และข้อท่ี 10 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีวิทยฐานะหรือเล่ือน

วิทยฐานะ ซ่ึงครูมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารปฏิบัติอยู่ในระดับเฉล่ียท่ีมากกว่ารายการอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

ท้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันกับ

การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

   1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากทุก

รายการ ยกเว้นรายการท่ี 9 คือ มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความ

ต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และข้อท่ี 10 คือ มีการเปิดโอกาส 

ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม โดยครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

ท้ังน้ีน่าจะเน่ืองมาจากผู้บริหารยังเน้นการพัฒนาหลักสูตรท่ีข้ึนอยู่กับครูผู้สอนเป็นหลักเพราะครูเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและคลุกคลีอยู่กับหลักสูตรโดยตลอดอยู่แล้วทำให้ขาดมุมมอง 

ข้อคิดเห็น และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

   1.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกรายการ โดยเฉพาะในข้อท่ี 7 คือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทำวิจัยในช้ันเรียนอย่าง

สม่ำเสมอ ซ่ึงครูมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารปฏิบัติอยู่ในระดับเฉล่ียท่ีมากกว่ารายการอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารในปัจจุบันให้ความสนใจ มีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำ

วิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน

อย่างสม่ำเสมอ  

 2. การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรขนาดวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่

เกิน 1,500 คน และวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้านแรก 

ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ  
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และด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่วนด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความคิดเห็นว่า

ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัยด้านน้ีมากกว่าครูผู้สอนในวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 

คน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากความพร้อมในด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการทำการวิจัยของวิทยาลัย

ท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีมากกว่าวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน จึงทำให้ผู้บริหารใน

วิทยาลัยท่ีมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนมากกว่าวิทยาลัย 

ท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน 

3. การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรประสบการณ์การปฏิบัติการสอน ได้แก่ 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 

10 ปี ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนท้ังครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอน 1-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 

10 ปี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

4. การเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน วิทยาลัย

สารพัดช่างจังหวัดชุมพร ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนา

ทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ยกเว้นด้าน

การพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในวิทยาลัยมากกว่าครูใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีความหลากหลายในเร่ืองของเน้ือหา

สาระวิชา ทำให้ผู้บริหารซ่ึงอาจมีความรู้จำกัดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทำการนิเทศได้น้อย เช่นเดียวกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีผู้บริหารส่วนใหญ่ยังมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้

เท่าน้ันทำให้การนิเทศเป็นไปได้น้อยเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย แบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจัยในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยใน

การตัดสินใจและวางแผนในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับส่ือการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

2. จากผลการวิจัยในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ผู้มีอำนาจเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาในทุกฝ่ายทุกระดับสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการพิจารณาภาระงานของผู้บริหารและของ

ครูผู้สอน เพ่ือลดงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นลง หรืออาจมีการแบ่งงานและกระจายอำนาจออกไปสู่บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหารและครูได้มีเวลามีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากข้ึน 
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3. จากผลการวิจัยในด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยใน

การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนภายในวิทยาลัย ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับครู  

4. จากผลการวิจัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผน

พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยในโอกาสต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มากข้ึน 

5. จากผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารความคิดเห็นของครูผู้สอนจำแนก

ตามขนาดวิทยาลัย ผู้บริหารวิทยาลัยท่ีมีนักเรียนไม่เกิน 1,500 คน สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผน

พัฒนาทักษะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนแก่ครูในวิทยาลัย พร้อมท้ังให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

และกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 

6. จากผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในวิทยาลัยของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนการนิเทศครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เหมาะสม  

โดยอาจกระจายอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศโดยตรง หรืออาจให้ครูท่ีมีความชำนาญ

เฉพาะในสาขาวิชาน้ัน ๆ เป็นผู้นิเทศ ส่วนผู้บริหารอาจเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ก็ได้ 
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