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Synthesis of Research on Instructional Supervision in Basic Education Schools
รัตนา ดวงแก้ว และคณะ*1
บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ ยวกับ การนิ เทศการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยานิ พนธ์และดุษฎี นิพนธ์ที่เกี่ ยวข้องกับการนิ เทศการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษาขั้น
พื้น ฐานของมหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร และจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลัย ที่ จัด พิ ม พ์ ร ะหว่า งปี พ.ศ. 2547 ถึ ง พ.ศ. 2552 จ านวน 37 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล
ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั และแบบสรุ ปงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะทัว่ ไปของงานวิจยั ใช้การ
แจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนผลการศึกษาที่คน้ พบใช้การสังเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาที่สาคัญได้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของงานวิจยั ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการ
นิเทศและความต้องการในการนิเทศ วิธีวจิ ยั ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นวิธีการวิจยั แบบกึ่งทด ลองและแบบสารวจ โดยตัวแปรที่
ศึกษาเป็ นตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้นและตัวแปรตามอย่างละ 1 ตัวแปร เครื่ องมือที่ใช้วดั ตัวแปรเป็ นแบบสอบถามและ
แบบทดสอบมากที่สุด และผลจากการสังเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่า ผลการใช้การนิเทศการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของครู มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนเองได้ มีทศั นคติที่ดี
ต่อการนิเทศ และช่วยปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อย่างไรก็ตาม ครู ก็ยงั มีความต้องการการนิเทศที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ยงั พบปั ญหาสาคัญเกี่ยวกับการนิเทศ ใน 3 ประการ ได้แก่ การเตรี ยมการนิเทศ
อย่างเป็ นระบบ การปฏิบตั ิการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ การ ศึกษาครั้งนี้มีขอ้ เสนอแนะว่า การนิเทศการเรี ยน
การสอนเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการสอนของครู
คาสาคัญ การสังเคราะห์งานวิจยั การนิเทศการเรี ยนการสอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ABSTRACT
The purposes of this study were to analyze and to synthesize research on instructional supervision in basic
education schools. The sample consisted of 37 theses and dissertations submitted to 4 outstanding universities during the
2004 – 2009 academic years. Research instruments were a research quality assessment form and a research conclusion
form. Data obtained were analyzed by the means of frequency, percentage, and content analysis. The main findings
revealed that the majority of research contents involved the use of supervision models and the needs for supervision. The
คณะผูว้ จิ ยั ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว อาจารย์ ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วัฒนา มัคคสมัน และรองศาสตราจารย์ ผุสดี กุฏอินทร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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methods of the studies mostly were of the quasi-experimental and survey types dealt with one independent variable and
one dependent variable measured mostly via questionnaires and tests. Moreover, the synthesis results showed that the
uses of instructional supervision to develop the teacher competencies were in congruence, especially the teachers being
able to develop their own instructions, having good attitudes toward supervision, and helping their students’ learning
improvement. However, the teachers highly needed supervision on the learner-centered instructional management.
Regarding supervision problems, three aspects of the problems were found including systematic preparation for
supervision, supervision practice, and evaluation of supervision. The study suggests that instructional supervision should
be an effective tool for school administrators to develop their teachers’ teaching behaviors.
Keywords: Research synthesis, Instructional supervision, Basic education school
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ติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่า งเป็ นระบบ (ส านั ก งาน
ความสาคัญของปัญหา
เลขาธิการสภาการศึกษา 2551, 2552)
การปฏิรูปการเรี ยนรู ้เป็ นเจตนารมณ์ที่สาคัญยิ่ง
สภาพแวดล้ อ มของสั ง คมเป ลี่ ย น แป ลง
ตลอดเวลา ความพยายามของการศึกษาไทยที่จะยกระดับ
คุณภาพของครู ดว้ ยกระบวนการนิ เทศการเรี ยนการสอน
ควรมี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ ยนแปลง ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั จึ งเห็ น ความสาคัญ
ของการรวบรวมและสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ และ
ความก้ า วหน้ า ในการนิ เทศการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับการ
นิเทศการเรี ยนการสอนที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้
น าไปประยุก ต์ ใ ช้เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญหาและความต้ อ งการของ
สถานศึกษาและให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ด้านหนึ่ งของพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
สถานศึกษาในทุกระดับจะต้องนาลงสู่การปฏิบตั ิให้เป็ น
รู ปธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกสาคัญในการพัฒนาครู
คือ การนิเทศการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยให้ครู ได้ปรับการ
เรี ยนเปลี่ ย นการสอนอั น จะส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน จากเหตุผลดังกล่าว
ทาให้สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเห็ นความสาคัญของ
การยกระดับคุณภาพของการเรี ยนการสอนของครู ดว้ ย
กระบวนการนิ เทศการการเรี ยนการสอน และสถาบัน
การผลิ ตครู หลายแห่ งให้ค วามสาคัญ กับการศึ กษาวิจัย
เกี่ยวกับการนิ เทศการเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้วา่ ว่า การนิเทศการเรี ยนการสอนได้รับความ
สนใจอย่างกว้างขวาง แต่ รายงานการศึ กษาที่ ผ่านมาได้
แสดงให้เห็ น ว่า คุ ณ ภาพของครู ยงั ไม่ เป็ นที่ พ อใจของ
สังคมซึ่งสะท้อนได้จาก คะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยน
ในเกื อ บทุ ก วิ ช าหลั ก ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 50 นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ ในระดับนานาชาติ ที่ป ระเมิ นโดยโครงการ
Program for International Student Assessment (PISA)
ของนักเรี ยนยังอ่อนด้อยทั้งในด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์
และการแก้ปั ญ หา รวมทั้งการเตรี ยมความพร้อมยังไม่
เพียงพอสาหรับเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ (สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2551) อีกทั้งมีรายงานการวิจยั
ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า กลไกการพัฒ นาครู ที่ ผ่ านมายัง ไม่
ประสบความส าเร็ จ ครู ย งั ไม่ ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมครู
ประจาการอย่างเป็ นระบบ และยังมีครู ที่มีวฒ
ุ ิ ไม่ตรงกับ
วิ ช าที่ ส อนเป็ นจ านวนมาก ครู ผู ้ส อนส่ ว นใหญ่ ข าด
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักสู ตรอย่างลึ กซึ้ งและไม่
สามารถแปลงหลัก สู ต รไปสู่ ก ารเรี ยนการสอนที่ เน้ น
ผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู ข าดการนิ เทศ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะของงานวิจัย
เกี่ ยวกับการนิ เทศการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่ อ สั ง เคราะห์ ง านวิจัย เกี่ ย วกับ การ
นิเทศการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตการวิจยั
1. การสังเคราะห์ งานวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการ
สังเคราะห์วิทยานิ พนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การนิ เทศการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
พิมพ์เผยแพร่ ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึ ง
พ.ศ. 2552 ทั้งที่เป็ นงานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ หรื อคณะครุ ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
จานวน 4 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2. เนื้ อหาเกี่ ยวกับการนิ เทศการเรี ยนการ
ข้อ เสนอแนะ พิ ม พ์ แ ละส่ ง รายงานผลการวิ จัย ฉบั บ
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ใช้ในการศึ กษา ครั้งนี้
สมบูรณ์
แบ่ งออกเป็ น 5 ด้าน คื อ 1) ความต้องการการนิ เทศ 2)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
รู ป แบบการนิ เทศ 3) การศึ ก ษาเชิ ง ความสั ม พัน ธ์ 4)
ประชากรในการวิจัย ได้แ ก่ วิท ยานิ พ นธ์ ใน
ทักษะการนิ เทศและพฤติกรรมผูน้ าของผูน้ ิ เทศ และ 5)
ระดับ มหาบัณ ฑิ ต และและดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ในระดับ ดุ ษ ฎี
การปฏิบตั ิการนิเทศ
บัณฑิต จากคณะศึ กษาศาสตร์ ที่จดั พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.
3. ระยะเวลาท าการวิ จ ัั ย ใช้ เ วลา 12
2547 ถึง พ.ศ. 2552 ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการนิ เทศการเรี ยน
เดื อน โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ เ ดื อน ตุ ล าคม 2552 ถึ ง เดื อน
การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กันยายน 2553
กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ วิ ท ยานิ พ นธ์ ในระดั บ
วิธีดาเนินการวิจยั
มหาบัณฑิ ตและและดุ ษฎี นิพนธ์ ในระดับ ดุษฎี บัณฑิ ต
จาก 4 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ข อง
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
มหาวิท ยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าช มหาวิท ยาลัย ศรี น ค
ใน การด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร และคณะครุ ศาสตร์
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว คณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดรายละเอียด
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ จดั พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.
และขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน
2547 ถึง พ.ศ. 2552 ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการนิ เทศการเรี ยน
ดังนี้
การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คณะผูว้ ิจยั สามารถ
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ กษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
สื บค้นหาอ่านได้จากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและที่ผ่านการ
งานวิจยั การนิ เทศการเรี ยนการสอนในระดับการศึ กษา
ประเมินคุณภาพ รวมจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 37 เรื่ อง
ขั้ นพื้ นฐานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ มหาบั ณ ฑิ ตที่ เป็ น
3. เครื่องมือการวิจยั
วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย ที่ เป็ น
การวิจัยครั้ งนี้ มี เครื่ องมื อการวิจัย 2 ชนิ ด
กลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทั้ง ต ารา ข้อ มู ล วรรณกรรมและ
ประกอบด้วย แบบประเมิ นคุ ณภาพงานวิจยั และ แบบ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา การสังเคราะห์
สรุ ปงานวิจยั
งานวิจยั และการสร้างเครื่ องมือ
ขั้นตอนที่ 2 นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรของการวิจยั
ที่
กาหนด แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ คุณลักษณะและ
สังเคราะห์

4. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นตอนที่คณะผูว้ จิ ยั จัดทา
ร่ างรายงานการวิจยั เพื่อเสนอต่อสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เพื่ อตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ ง ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ องตาม

ขั้ น ที่ 1 ศึ กษ าเอกสารและงาน วิ จั ย ที่
เกี่ ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางใน
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ

เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
งานวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ ด าเนิ น การสร้ า งและพัฒ นาโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
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การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการนิเทศการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นที่ 2 สร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลคือ 1) แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คณะผูว้ ิจัยได้ด าเนิ น การ
จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความชัดเจนถูกต้องของปั ญหาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
วิจยั คาถามการวิจยั สมมติ ฐาน
การวิจยั ตัวแปร
1. คณะผูว้ ิจยั สารวจและประเมินคุณภาพ
นิ ย ามศัพ ท์ การออกแบบการวิ จัย การสุ่ ม /เลื อ กกลุ่ ม
งานวิจัยทางการศึ กษาที่ เกี่ ยวกับ การนิ เทศ
การ
ตัว อย่าง เครื่ อ งมื อ การวิจัย
การเก็ บ รวบรวม
เรี ยนการสอนจากวิทยานิ พนธ์ ในระดับมหาบัณฑิตและ
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุ ปผลการวิจยั โดย
หรื อดุษฎีนิพนธ์ ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตที่ จดั พิมพ์ระหว่าง
กาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคุ ณ ภาพไว้ที่ร้อยละ 80 2)
ปี พ.ศ. 2547 ถึ ง พ.ศ. 2552 ของมหาวิ ท ยาลัย 4 แห่ ง
แบบสรุ ปงานวิจยั ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกสาระ
ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย
ธรรมาธิ ร าช
เนื้อหาจากงานวิจยั ที่ได้ผา่ นการประเมินซึ่งประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ มหาวิท ยาลัยศิ ลปากร
ข้อมูล 3 ลักษณะ ตามรายละเอียด ดังนี้
และจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย
ซึ่ งพบว่ า มี
ตอน ที่ 1 เป็ น แบ บ ส ารวจข้ อ มู ล
งานวิจยั ที่ตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือก จานวน 37 เล่ม
พื้ น ฐานของงานวิจัย ได้แ ก่ ชื่ อ งานวิจัย ชื่ อ ผูว้ ิจัย ปี ที่
และทุกเล่มมีความเหมาะสมกับการนามาสังเคราะห์
พิมพ์เผยแพร่ สถาบันที่ทาการวิจยั และประเด็นที่ทาวิจยั
2. วิ เคราะห์ เนื้ อหาโดยใช้ เครื่ อ งมื อ คื อ
ตอน ที่ 2 เป็ น แบ บ ส ารวจข้ อ มู ล
แบบสรุ ปงานวิจยั เป็ นกรอบในการพิจารณาว่าเนื้ อหา
เกี่ ยวกั บ เนื้ อห าการวิ จั ย ได้ แ ก่ ป ระเภท การวิ จั ย
ของวิทยานิ พนธ์ในแต่ละเรื่ องตรงกับองค์ความรู ้กลุ่มใด
สมมติฐานการวิจัย วิธีการเลื อกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่
แล้วดาเนินการบันทึก
ศึ ก ษา เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ เก็ บ
3. สรุ ปเนื้ อหาสาระที่ได้จากข้อค้นพบจาก
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ และสถิติที่ใช้ใน
วิท ยานิ พ นธ์แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ทุ กเล่ ม เพื่ อน ามาจ าแนก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แจกแจงตามประเภทเนื้อหา
ตอนที่ 3 เป็ นแบบบันทึกข้อมูลที่เป็ น
4. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความ
ข้อค้นพบจากการวิจยั
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ขั้นที่ 3 นาเครื่ องมือทั้ง 2 ฉบับมาพิจารณา
6. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนิ เทศการเรี ยนการสอน ด้านการ
ในการด าเนิ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้ แ บ่ ง
วิจยั และประเมินผล และด้านการบริ หารการศึ กษา เพื่อ
วิธีการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (content validity) เพื่ อ
ปรับแก้ให้เนื้อหามีความสมบูรณ์
1. วิ เคราะห์ คุ ณ ลัก ษณะทั่ ว ๆ ไป ของ
วิทยานิ พนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการนิ เทศการ
เรี ยนการสอนในสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน โดยการแจก
แจงความถี่และร้อยละ

ขั้น ที่ 4 น าเครื่ องมื อ มาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมแล้วนาเครื่ องมือดังกล่าว
ไปใช้ในการสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ ยวกับ การนิ เทศการ
เรี ยนการสอน จานวน 37 เล่ม
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2. วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาที่ ค ้ น พบใน
ตัวแปรตาม พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาตัวแปรตามเพียง 1 ตัว
วิท ยานิ พ นธ์แ ละดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา
แปร ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกั บ ด้ า นผู ้นิ เทศ ครู ผู ้รั บ การนิ เทศ
และบรรยายสรุ ปผลการวิจยั ตามลักษณะของการนิ เทศ
นักเรี ย น และองค์การ 3) ตัวแปรเชิ งคุ ณ ลัก ษณะ ส่ ว น
การเรี ยนการสอนที่ศึกษา
ใหญ่เป็ นด้านคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนหรื อการ
ทางาน 4) เครื่ องมื อที่ ใช้วดั ตัวแปรต้น หรื อตัวแปรจัด
7. สรุปผลการวิจยั
กระท า มี การตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ส่ ว น
การศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้วดั ตัวแปรตามใช้เครื่ องมื อในการวิจัย 9
เพื่ อ ตอบวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจัยใน 2 ประเด็ น หลัก
ประเภท ประกอบด้ว ย แบบทดสอบ/แบบวัด แบบ
ดังนี้
ประเมิ น แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ แบบ
1. ผลการวิเคราะห์ คณ
ุ ลักษณะของ
รายงานตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึ ก
และการสนทนากลุ่ ม โดยพบว่าใช้แบบสอบถามมาก
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ที่สุด รองลงมาคือ แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบ
1.1 เนื้ อ ห าที่ ศึ ก ษ าวิ จั ย พ บ ว่ า
สัมภาษณ์ ส่ วนเครื่ องมือที่ ใช้น้อยที่ สุด คือ การสนทนา
งานวิจยั มีเนื้ อหาที่ศึกษาใน 5 ประเด็นเรี ยงตามลาดับจาก
กลุ่ม 5) ตัวบ่ งชี้ คุณ ภาพของเครื่ องมื อวิจัย มี 7 ตัวบ่ งชี้
มากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ 1) รู ป แบบการนิ เทศ 2) ความ
ได้แ ก่ การตรวจสอบความสอดคล้อ งของผู ้ ป ระเมิ น
ต้องการการนิเทศ 3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ความเที่ ยงแบบ KR20/21 ความเที่ ยงแบบสัมประสิ ท ธิ์
นิ เทศ สุ ขภาพองค์ ก าร บ รรยากาศองค์ ก าร และ
อัล ฟา ความตรงเชิ งเนื้ อหา(ผูเ้ ชี่ ยวชาญ) ความตรงเชิ ง
ประสิ ท ธิ ภาพการสอนของครู 4) ทักษะการนิ เทศและ
โครงสร้าง ค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก ตัวบ่งชี้ ที่
พฤติกรรมผูน้ าของผูน้ ิเทศ และ 5) การปฎิบตั ิการนิเทศ
ใช้ม ากที่ สุ ด คื อ ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยผู ้เชี่ ย วชาญ
1.2 ประเภทงานวิจยั ทีใ่ ช้ ศึกษา พบว่า
รองลงมาคือ ความเที่ ยงแบบ KR20/21 ความเที่ ยงแบบ
งานวิจยั ได้ใช้วิธีการศึ กษาเรี ยงตามลาดับจากมากไปหา
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟา และค่าอานาจจาแนก ส่ วนตัวบ่งชี้ ที่
น้อย ดังนี้ 1) งานวิจยั แบบกึ่ งทดลอง ใช้ศึกษาเกี่ ยวกับ
ใช้น้อ ยที่ สุด คื อ การตรวจสอบความสอดคล้อ งของผู ้
รู ปแบบการนิเทศ 2) งานวิจยั เชิงสารวจ ใช้ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเมิน
ความต้องการการนิ เทศ ทักษะการนิ เทศและพฤติกรรม
2. ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษาทีค่ ้ นพบ
ผูน้ าทางวิชาการของผูน้ ิ เทศ และการปฏิบตั ิการนิ เทศ 3)
ในวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
งานวิจยั เชิ งสหสัมพันธ์ ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
2.1 งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
การนิ เทศ สุ ข ภาพองค์ ก าร บรรยากาศองค์ก าร และ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของครู และ 4) งานวิ จัย และ
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ของครู หรื อ การ
พัฒนาใช้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการนิเทศ
พั ฒ นาครู ด้ ว ยการนิ เทศรู ป แบบต่ า งๆ พบว่า ผลจาก
งานวิจยั แต่ละเรื่ องไม่แตกต่างกัน ครู มีพฒั นาการในการ
1.3 งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
จัดการเรี ยนการสอนของตนมากขึ้น มีทศั นคติที่ดีต่อการ
ระหว่ างตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม พบว่า 1) ส่ วนใหญ่
นิ เทศมากขึ้น และผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนดี ข้ ึ น และ
ศึ กษาตัวแปรต้น 1 ตัวแปรซึ่ งเป็ นตัวแปรด้านรู ป แบบ
รู ปแบบที่ ใช้ในการศึกษามากที่ สุดคือรู ปแบบการนิ เทศ
การนิ เทศ โดยเฉพาะการนิ เทศแบบเพื่อนนิ เทศเพื่อน 2)
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
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การเรี ย นการสอน 6) การวัด ประเมิ น ผล และ 7) การ
2.2 งาน วิ จั ย ที่ ศึ กษ าการพั ฒ น า
ส่งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน
รู ปแบบการนิเทศ มี 2 เรื่ อง เป็ นการวิจยั และพัฒนาจาก
ดุษฎีนิพนธ์ ผลการศึกษาพบว่า มีการพัฒนารู ปแบบการ
2.4 งานวิจัยที่ศึกษาทักษะการนิเทศ
นิ เทศการเรี ยนการสอน 2 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1) APFIE
และพฤติ ก รรมผู้ น าของผู้ นิ เทศ พบว่า ผู ้นิ เทศควรมี
Model เป็ นรู ปแบบการนิ เทศการเรี ยนการสอนครู
ทักษะการนิเทศ 2 ทักษะ คือ ทักษะระหว่ างบุคคล 6 ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ยนที่ มี แ วว
ได้ แ ก่ 1) พฤติ ก รรมปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล 2)
ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย
คุณลักษณะเฉพาะของผูน้ ิ เทศ 3) การเลือกใช้ทกั ษะตาม
กระบวนการด าเนิ น งาน 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้ น ตอนที่ 1
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล 4) ทั ก ษะด้ า นมนุ ษย
ศึ ก ษ าส ภ าพ ปั จ จุ บั น แ ล ะ ค วาม ต้ อ งก ารจ าเป็ น
สัมพันธ์ 5) ทักษะด้านการเป็ นผูน้ า และ 6) ทักษะด้าน
(Assessment Needs: A) ขั้ น ตอนที่ 2 จัด การให้ ค วามรู ้
การบริ หารบุคคล และทักษะทางเทคนิค 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ก่ อนการนิ เทศ (Providing Information: P) ขั้น ตอนที่ 3
ทักษะการประเมินและการวางแผน 2) ทักษะการสังเกต
วางแผนการนิ เทศ (Formulating Plan: F) ขั้ น ตอนที่ 4
3) ทัก ษะการวิจัย และประเมิ น ผล และ 4) ทักษะด้าน
ปฏิ บั ติ ก ารนิ เทศ (Implementing: I) และขั้ น ตอนที่ 5
เทคโนโลยีการศึ ก ษา ส่ วนพฤติ กรรมผูน้ าทางวิชาการ
ประเมินผลการนิ เทศตลอดภาคเรี ยน (Evaluating : E) 2)
ของผูน้ ิ เทศ พบว่า ควรพัฒนาในประเด็น ดังนี้ 1) การ
รู ป แบบการนิ เทศพี พี ไ ออี (PPIE) ส าหรั บ การนิ เทศ
กระตุน้ ให้ครู มีความตระหนักในการใช้กลยุทธ์ 2) การ
นักศึ กษาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ซึ่ งประกอบด้วย 4
สร้างสิ่ งจูงใจให้ครู 3) การติดตามดูแลความก้าวหน้า 4)
ขั้นตอน คื อ ขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมความรู ้ /เทคนิ ควิธีการ
การใช้ ท รั พ ยากรอ ย่ า งส ร้ า งส รรค์ 5) การสร้ า ง
จัด การเรี ย นรู ้ (Preparing - P) ขั้ น ตอนที่ 2 เตรี ย มวาง
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเป็ นระเบียบ 6) การดูแล
แผนการนิ เทศ (Planning - P) ขั้ น ตอนที่ 3 ด าเนิ น การ
การปฏิบตั ิการสอน และ 7) การสังเกตการสอนของครู
นิ เทศ (Implementing - I) ขั้ น ตอนที่ 4 ประเมิ น ผล
2.5 งานวิจัย ที่ศึก ษาการปฏิ บั ติก าร
(Evaluating - E) รู ปแบบการนิ เทศทั้ งสองรู ปแบบ
นิเทศภายในโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนมี การนิ เทศใน 3
สามารถช่วยพัฒนาครู ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการนิ เทศ
ระดับ ดังนี้ 1) การนิ เทศในระดับ โรงเรี ยน พบว่าส่ วน
ให้มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนได้บรรลุ
ใหญ่มีการดาเนิ นการนิ เทศ 3 ขั้นตอนโดยครู มีส่วนร่ วม
ตามวัตถุประสงค์ และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน
ทุ ก ขั้ นตอน คื อ 1) ขั้ นการเตรี ยมการนิ เทศ 2) ขั้ น
ให้สูงขึ้น ทาให้ท้ งั ผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศพึงพอใจ
ปฏิบตั ิการนิ เทศ และ3) ขั้นการประเมินผลการนิ เทศ 2)
2.3 งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความต้ อ งการ
การนิ เทศในระดั บ ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน พบว่ า มี ก าร
การนิ เทศ พบว่า งานวิจัย ส่ ว นใหญ่ สนใจศึ กษาความ
ปฏิบตั ิการนิเทศภายในระดับปานกลางถึงระดับมาก โดย
ต้องการในการนิ เทศของครู เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
มี ข้ ัน ตอนการนิ เทศภายใน5 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ที่ 1 วาง
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยครอบคลุมองค์ประกอบ
แผน การนิ เท ศ ขั้ น ที่ 2 เตรี ยม การนิ เท ศ ขั้ น ที่ 3
7 ด้าน คือ 1) หลักสูตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ 2) การ
ปฏิ บตั ิการนิ เทศ ขั้นที่ 4 สร้างขวัญกาลังใจ และขั้นที่ 5
วางแผนการสอน
3) การเตรี ยมการสอน (ทักษะ
ประเมินผลการนิ เทศ 3) การนิเทศในระดับครู พบว่า ครู
และเนื้ อหาวิชา) 4) การจัดการเรี ยนรู ้ 5) การใช้/ผลิตสื่ อ
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ก ารนิ เทศระดั บ ปานกลาง โดย
พิจารณาจาก 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้าน
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การเตรี ยมการสอน ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้าน
ระหว่า งปี พ.ศ. 2547 ถึ ง 2552 มี ป ระเด็ น ที่ ค วรน ามา
การใช้ สื่ อการเรี ยนการสอน และด้ า นการวัด และ
อภิปราย ดังนี้
ประเมินผล
1. คุ ณ ลั ก ษณ ะของงาน วิ จั ย ที่ น าม า
สั งเคราะห์ จากผลการสั งเคราะห์ งานวิจัย พบว่า ส่ ว น
2.6 งานวิจัยที่ศึกษาความสั มพันธ์
ใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิ งกึ่ งทดลองที่ ศึกษาเกี่ ยวกับรู ปแบบ
เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิ เทศภายในกับ
การนิ เทศการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
สุ ขภาพ องค์ ก าร ห รื อ บ รรยากาศองค์ ก าร ห รื อ
สอนของครู โดยรู ปแบบที่ ได้รับการศึ กษามากที่ สุดคื อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู โดยพบว่ า 1) การ
การนิ เทศแบบเพื่ อ นนิ เทศเพื่ อ น ส่ ว นการนิ เทศใน
ปฏิบตั ิงานนิ เทศ สามารถทานายสุ ขภาพองค์การโดยรวม
รู ปแบบอื่ น แม้จะเรี ยกชื่ อ ต่างกัน แต่เมื่ อ วิเคราะห์ แล้ว
ได้ 2) การปฏิ บัติก ารนิ เทศภายในแบบเยี่ยมชั้น เรี ยนมี
พบว่า มี แ นวคิ ด ที่ ส อดคล้องกัน คื อ เป็ นกิ จ กรรมการ
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกับบรรยากาศขององค์การ 3)
นิ เทศเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครู มุ่งเน้นให้ครู ได้
ก ารป ฏิ บั ติ ก าร นิ เท ศ ภ าย ใน แ บ บ มี ส่ วน ร่ วม มี
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ซึ่ งต่างจากการนิ เทศแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประสิ ทธิ ภาพการสอนของ
คลิ นิ ก ที่ ต ้อ งอาศัย ความเชี่ ย วชาญของผู ้นิ เทศในการ
ครู และ4) สมรรถนะการนิ เทศของผูบ้ ริ ห ารสามารถ
พัฒ นาครู ผ่านกระบวนการนิ เทศที่ เน้นการเข้าเยี่ยมชั้น
ทานายผลการปฏิบตั ิงานนิเทศในโรงเรี ยนโดยรวมได้
เรี ยนเพื่อสังเกตการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ (Beach
2.7 ปั ญ ห าแ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ
และ Reinhartz, 2000) รองลงมาเป็ นงานวิจยั เชิงสารวจที่
เกี่ยวกับการนิ เทศของงานวิจัยที่ศึ กษา พบว่ามี 3 ด้าน
เป็ นการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบแต่ไม่ได้ศึกษาถึงความเป็ น
ได้ แ ก่ 1) ปั ญ ห าด้ า น การเตรี ยมการนิ เท ศ โดยมี
เหตุเป็ นผลของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม มีส่วนน้อยที่
ข้อเสนอแนะให้มีการเตรี ยมการนิ เทศอย่างเป็ นระบบ
เป็ นงานวิจยั ที่ ศึกษาเชิ งความสัมพันธ์ และงานวิจยั และ
และเน้นการมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
พัฒ นาที่ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ปแบบการนิ เทศ การที่
ยิ่งต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บการนิ เทศ 2)
งานวิ จั ย ส่ วน ให ญ่ สน ใจศึ กษาตั ว แปรที่ เกี่ ยวกั บ
ปั ญ หาด้านการปฏิ บัติการนิ เทศ โดยมี ขอ้ เสนอแนะให้
สมรรถภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผลสัมฤทธิ์ ของ
คัด เลื อ กผู ้นิ เทศอย่างเหมาะสม ท าความเข้าใจกับ ผู ้ที่
ผูเ้ รี ยน สมรรถภาพการนิ เทศของผูน้ ิ เทศ และการนิ เทศ
เกี่ยวข้อง และพัฒนาผูน้ ิ เทศให้สามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
งานวิช าการของผูบ้ ริ ห าร แสดงว่า ผูว้ ิจัยส่ วนใหญ่ ให้
มีประสิ ทธิ ภาพ และ3) ปั ญหาด้านการประเมินผลการ
ความส าคัญ กับการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว ซึ่ ง
นิเทศ โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ดาเนินการกากับติดตามการ
สอดคล้อ งกับ รายงานการสั งเคราะห์ ง านวิจัยทางการ
นิ เทศอย่างเป็ นระบบและต่ อ เนื่ อ งโดยมี ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ
ศึกษาของนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวมิ ล ว่องวาณิ ช (2541:
อย่างชัดเจน และให้จดั ทารายงานผลการนิ เทศเป็ นส่ วน
190-191) และเจตนารมณ์ ข องการปฏิ รูป การเรี ยนรู ้ ที่
หนึ่งของการนิเทศ
ระบุให้การนิ เทศการเรี ยนการสอนเป็ นกลไกสาคัญ เพื่อ
ช่วยให้ครู ได้ปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอน อันจะส่ งผล
ต่ อ การยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผู ้เรี ย น
8. อภิปรายผล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
จากผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ ยวกับการ
นิ เทศการเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
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พื้นฐาน โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่
2. ผลการวิเคราะห์ ผลการศึ กษาที่
ระบุ ว่ า กระบวนการนิ เทศที่ ผ่ า นมายัง ไม่ ป ระสบ
ค้ น พบในวิ ท ยานิ พ นธ์ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จากผลการ
ความสาเร็ จ เพราะครู ยงั ไม่ได้รับการพัฒนาความรู ้และ
สังเคราะห์งานวิจยั พบว่า
ทักษะเกี่ ยวกับหลักสู ตร ไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
2.1 การพั ฒ นาครู โ ดยใช้ การ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนิ เทศติดตามและ
นิ เทศในรู ป แบบต่ างๆ ท าให้ ค รู ส ามารถออกแบบการ
ประเมิ น ผลการพัฒ นาครู ยงั ไม่ ต่อ เนื่ อง อี ก ทั้งครู ส่ ว น
เรี ยนรู ้และใช้เทคนิ คการสอนที่ หลากหลาย สอดคล้อง
ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การนิ เทศจากศึ ก ษานิ เทศก์ ที่ มี ค วามรู ้
กั บ เนื้ อหาวิ ช าและระดั บ ชั้ นของผู ้ เรี ยนได้ อ ย่ า งมี
ชานาญเฉพาะทาง มีแต่เพียงการนิ เทศภายในที่โรงเรี ยน
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น มีทศั นคติที่ดีต่อการนิเทศการเรี ยน
ดาเนิ นกันเองและยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การสอน และสามารถส่ ง ผลให้ ผู ้เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
รายงานการวิ จัย ของยูเนสโก โดย De Grauwe (2000)
ท างการเรี ยน สู งขึ้ น สอด คล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง
เกี่ยวกับการนิเทศในโรงเรี ยนของกลุ่มประเทศอาเซียน 5
นภัส วรรณ ทั ศ นาญชลี (2552); จตุ ร งค์ ธนะสี ล ัง กู ร
ประเทศ ได้แก่บงั คลาเทศ อินเดีย เกาหลี เนปาล และศรี
(2547); โสภาพร ไสยแพทย์ (2550); อดิ ศกั ดิ์ พงศ์พิษณุ
ลังกา ที่พบว่า โดยภาพรวมของการนิ เทศในทุกประเทศ
(2550); และสามารถ ทิมนาค (2545) อย่างเห็ นได้ชดั จึง
ยัง ไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ อั น เนื่ องมาจากสาเหตุ ห ลาย
อาจกล่ า วได้ว่า การนิ เทศการเรี ย นการสอนสามารถ
ประการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อให้ส่งผลต่อ
2.2 ความต้ องการการนิ เทศ
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน และการนิ เทศการเรี ยนการสอน
จากการสั ง เคราะห์ พบว่าสอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หา
ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใด ต่างก็เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคื อ ครู ยงั ขาดความรู ้ค วาม
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้อง
เข้าใจในเรื่ องหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
กับ Beach และ Reinhartz (2000) ที่ได้นาเสนอการนิ เทศ
เป็ นสาคัญ รวมทั้งการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการในชั้นเรี ยน ทั้ง
การเรี ยนการสอนรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ครู และผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารและครู ผูน้ ิ เทศไม่มีความรู ้และทัก ษะเกี่ ยวกับ
โรงเรี ยนได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของตน เช่ น
การจัดการเรี ยนรู ้เพียงพอที่ จะนิ เทศครู และมีภาระงาน
การนิ เทศแบบคลินิก การนิ เทศแบบประเมินตนเอง การ
มากจนไม่มีเวลาพอเพียงที่ จะทาให้กระบวนการนิ เทศ
นิ เทศแบบร่ วมพัฒนา และการนิ เทศแบบพัฒนาตนเอง
ดาเนิ นการให้บรรรลุวตั ถุประสงค์ได้ นอกจากนี้ ครู ยงั
นอกจากนี้ สุมน อมรวิวฒั น์ (2547) ได้นาเสนอการนิเทศ
ไม่ให้ความร่ วมมือซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าไม่เข้าใจและอาจ
แบบกัลยาณมิ ตรนิ เทศที่ เน้นการให้ใจ การร่ วมใจ การ
คิดว่าเป็ นการจับ ผิด และประการสาคัญ คือครู ผูร้ ับการ
ตั้งใจ และการเปิ ดใจ โดยเห็นว่าเป็ นรู ปแบบการนิเทศที่
นิ เทศไม่ ได้รับ ผลสะท้อนการนิ เทศจากผูน้ ิ เทศ ข้อมู ล
เห ม าะ กั บ สั งค ม ไท ย แ ล ะ เห ม าะ กั บ ส ภ าพ ก าร
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การรายงานของส านั ก งาน
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตอ้ งการการทางานร่ วมกันแบบ
เลขาธิ การสภาการศึกษา (2552) ที่พบว่าการจัดการเรี ยน
กัลยาณมิตร อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคใน
การสอนในระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ส่งผลต่อ
การขับ เคลื่ อ นการนิ เทศการเรี ย นการการสอนหลาย
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ เนื่ องจากปั ญหาที่ สาคัญ
ประการ สอดคล้องกับรายงานการวิจยั สภาพปั ญหาและ
คือครู ผสู ้ อนยังไม่ได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับปั ญหา
แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนที่ ส่งผล
และความต้องการอย่างแท้จริ ง
ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เรี ยนในระดับ การศึ ก ษาขั้น
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2.3 ทั ก ษ ะ ก า ร นิ เท ศ แ ล ะ
2.4 การปฏิ บั ติก ารนิ เทศ จาก
การสั ง เคราะห์ ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ นว่ า โรงเรี ยนที่ มี
พฤติก รรมผู้น าของผู้นิ เทศ จากการสังเคราะห์ พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพทุกโรงเรี ยนมีกระบวนการนิ เทศที่ ชดั เจน
ทั ก ษะที่ จ าเป็ นของผู ้นิ เทศมี 2 ทั ก ษะ ได้แ ก่ ทั ก ษะ
และมี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน แต่ อ าจมี บ างกิ จ กรรมที่
ระหว่ างบุ ค คลซึ่ งเป็ นความสามารถของผู ้นิ เทศที่ จ ะ
แตกต่างกันไปตามบริ บทและเป้ าหมายของโรงเรี ยน ซึ่ ง
เข้าใจถึงความรู ้สึกและความแตกต่างของผูร้ ับการนิ เทศ
กระบวนการนิ เทศดัง กล่ า วเป็ นกระบวนการที่ สงัด
และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับการนิ เทศได้
อุทรานันท์ (2530) ได้เสนอว่าเหมาะกับสังคมไทย โดย
กับทักษะด้ านเทคนิค ซึ่ งเป็ นความสามารถของผูน้ ิ เทศ
แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ 1) วางแผนการนิ เทศ 2) ให้
ในเชิ ง การปฏิ บัติ ก าร ผลการศึ ก ษาสอดคล้อ งกับ ข้อ
ความรู ้ ในสิ่ งที่ จะต้อ งท า 3) ปฏิ บัติการนิ เทศ 4) สร้ าง
ค้นพบของพัชริ นทร์ แก้วเจริ ญ (2545) ที่ พบว่า ผูน้ ิ เทศ
ขวัญ และก าลั ง ใจ และ5) ประเมิ น ผลผลิ ต ของการ
ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ด้าน คือ มีบุคลิกภาพที่
ดาเนิ นการ ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนต่างมีความสาคัญ ดังนั้น
น่าเชื่อถือ มีความสามารถและรอบรู ้ในเชิงวิชาการและ
กระบวนการนิ เทศจึ งต้องมี ค วามชัดเจน เป็ นรู ป ธรรม
วิชาชีพ มีความรู ้ความสามารถที่จะทาการนิ เทศได้ และ
และสามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง และสิ่ งที่สาคัญคือ การ
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในเชิ ง บริ หารจั ด การ และ
สร้างขวัญและกาลังใจทั้งของผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ
สอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านที่เสนอ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการนิ เทศและสะท้อน
ว่า ผูน้ ิ เทศที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องมี ความรู ้ 4 ทักษะ 4
ข้อมูลให้ผูเ้ กี่ ยวข้องได้รับทราบเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ได้แ ก่ มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารจัด การ พฤติ ก รรม
และพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุ วิม ล
มนุ ษ ย์ หลักสู ตรและการสอน และการพัฒ นาองค์การ
ว่องวาณิ ช (2542) พบว่ากระบวนการนิ เทศในโรงเรี ยนที่
สาหรับทักษะ 4 ได้แก่ มีทกั ษะทางเทคนิ ค การครองคน
ไม่ ประสบความส าเร็ จส่ วนใหญ่ เป็ นปั ญ หาในขั้น การ
การจัด การศึ กษา และการสร้ างความคิ ด (กรมสามัญ
ปฏิ บัติ ก ารนิ เทศ ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้บ ริ ห ารจึ ง ต้อ งก าหนด
ศึกษา, 2539) เมื่อพิจารณาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในฐานะเป็ น
โ ค ร งส ร้ างร ะ บ บ ก าร นิ เท ศ ข อ งโ ร งเรี ยน แ ล ะ
ผูน้ าการนิ เทศภายในโรงเรี ยน พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการนิ เทศที่ รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุบทบาท
จ าเป็ นต้ อ งมี ทั ก ษะการนิ เทศดั ง กล่ า ว และควรมี
หน้าที่อย่างชัดเจน
พฤติ กรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการเพื่อจะได้สร้างศรัทธา
และแรงจูงใจให้แก่ครู ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
9. ข้ อเสนอแนะ
เพราะจากการสังเคราะห์พบว่าปั ญหาสาคัญในการนิ เทศ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
การเรี ย นการสอน คื อ ผูน้ ิ เทศและผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมี
1.1 ผลการสั งเคราะห์ งาน วิ จั ย ที่
ข้อจากัดทั้งในเรื่ องความรู ้และทักษะการนิ เทศ จากข้อ
พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของการนิ เทศการเรี ย นการสอน
ค้นพบของ Kowal และSteiner (2007) สะท้อนให้เห็ น
ขึน้ อยู่กับความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษาทั้งผู้
ว่า ทั้งผูบ้ ริ หารและผูน้ ิ เทศในฐานะ Instructional coach
นิเทศและผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับความสาคัญของผู้เรียน
ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีความรู ้ในศาสตร์ การ
และความพร้ อ มที่จะร่ วมมือกัน เพื่อ ยกระดับ คุ ณ ภาพ
สอน เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเนื้ อหาสาระ และเป็ นผูท้ ี่มีมนุษย
ของผู้เรียน โดยมีความเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการนิ เทศเป็ น
สัมพันธ์
กลไกสาคัญของการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผูเ้ รี ยน จากข้อ
ค้นพบดังกล่าว จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1) หน่ ว ยงานระดับ นโยบาย
สอดคล้อ งกับ ปั ญ หาและความต้อ งการของตน เพื่ อ
ควรสร้างความตระหนักต่อความสาคัญของการนิเทศที่มี
ประโยชน์ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนของครู และ
ต่อการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ กษาของผูเ้ รี ยน ด้วยการ
ระบบการนิเทศการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
ก าหนดเป็ นนโยบาย เป้ าหมายและแผนงานเพื่ อ ให้
2) ผู ้บ ริ หารโรงเรี ย นควรเปิ ด
โรงเรี ยนนาไปปฏิบตั ิ
โอกาสให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการศึ กษา วิเคราะห์ และ
2) โ ร ง เรี ย น ค ว ร บ ร ร จุ
ทดลองใช้ ก ารนิ เทศแต่ ล ะรู ปแบบ เพื่ อ ค้ น หาแนว
แผนงานการนิ เทศภายในเป็ นหนึ่ งในแผนงานหลักของ
ทางการนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปั ญหา
งานวิช าการ และผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรมี ก ารประชุ ม
และความต้องการของครู
ชี้ แจงท าความเข้าใจกับ ผู ้เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย พร้ อ มทั้ง
3) ผู ้ บ ริ ห าร โ ร ง เรี ย น ค ว ร
ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ นการอย่ า ง
จัดระบบและรู ป แบบการนิ เทศภายในที่ เหมาะสมกับ
สม่าเสมอ
บริ บทของโรงเรี ยน พร้อมทั้งจัดระบบการพัฒนาผูน้ ิเทศ
3) ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ยน ค วร
ให้ มี ความรู ้ แ ละทัก ษะการนิ เทศอย่างมี คุ ณ ภาพ มี ก าร
กระตุน้ ให้ครู ตระหนักถึ งความสาคัญ ของผลที่ เกิ ดกับ
เสริ มสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจ ตลอดจนอ านวยความ
ผูเ้ รี ย น โดยก าหนดเป็ นนโยบายอย่างชัด เจนว่าจะใช้
สะดวกเกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ในการด าเนิ น การนิ เทศอย่ า ง
กระบวนการนิ เทศการเรี ยนการสอนเป็ นกลไกสาคัญใน
พอเพียงและเหมาะสม
การยกระดับ คุ ณ ภาพการสอนของครู เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
1.3 ผลการสั งเคราะห์ งาน วิ จั ย ที่
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยน
4) ผู ้ บ ริ ห าร โ ร ง เรี ย น ค ว ร
พบว่ า งานวิจยั เกีย่ วกับการนิเทศการเรียนการสอนยังไม่
กระตุน้ ให้ครู เกิ ดความต้องการในการนิ เทศ และเต็มใจ
กระจายตามระดั บ การศึ ก ษาและเนื้ อ หาสาระอย่ า ง
รับการนิ เทศ ด้วยการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความรู ้ความ
เหมาะสม และลั ก ษณะปั ญ หาการวิจั ย ส่ วนใหญ่ เป็ น
เข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการนิ เทศ สร้างแรงจูงใจในการ
การศึ ก ษาสภาพตัว แปรที่ยังให้ ส ารสนเทศที่ไม่ ลึก ซึ้ ง
พัฒนาตนเองและเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ตลอดจนสนับสนุ น
เท่ าที่ควร ท าให้โรงเรี ยนขาดข้อมูลสารสนเทศในการ
ส่ งเสริ มให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติการนิ เทศทุ ก
วางแผนพัฒ นาครู ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หาและ
ขั้นตอน
ความต้อ งการที่ แ ท้ จ ริ งของโรงเรี ย น จากข้อ ค้น พบ
1.2 ผลการสั งเคราะห์ งาน วิ จั ย ที่
ดังกล่าว จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
พบว่ า การนิเทศทุกรู ปแบบช่ วยพัฒนาการสอนของครู
1) ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่
ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพได้ และมี รู ปแบบการนิ เ ทศที่ มี
การศึ กษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งควรดาเนิ น การท า
ประสิ ทธิภาพและกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมสาหรับ
วิจัยและพัฒ นาเกี่ ยวกับการนิ เทศการเรี ยนการสอนใน
ประเด็นที่ มีความลึกซึ้ งและซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
การน าไปใช้ ในบริ บ ทต่ างๆ อย่ างหลากหลาย จากข้อ
ยิ่งสามารถให้คาอธิ บายได้ในเชิ งความเป็ นเหตุเป็ นผล
ค้นพบดังกล่าว จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการนิเทศการเรี ยน
1) โรงเรี ยนควรนารู ปแบบการ
การสอน เพื่ อให้ขอ้ ค้นพบจากการวิจัยมี ป ระโยชน์ต่ อ
นิ เทศที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและกระบวนการนิ เทศจาก
การพัฒนาการเรี ยนการสอนได้อย่างจริ งจังและยัง่ ยืน
งานวิจัยไปประยุกต์ใช้ห รื อทดลองความน่ าจะเป็ นให้
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2) ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่
บรรณานุกรม
การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งควรส่ ง เสริ ม ให้
กรมสามัญ ศึ กษา (2539) แนวทางการนิ เทศการศึ กษา.
โรงเรี ยนทุ กระดับในเขตพื้นที่ ทาการวิจัยเกี่ ยวกับ การ
กรุ ง เทพฯ: หน่ ว ยศึ ก ษานิ เทศก์ กรมสามัญ
นิเทศการเรี ยนการสอนเพื่อหาแนวปฏิบตั ิ ที่ดีของตนเอง
ศึกษา
ซึ่งจะส่งผลในการกระตุน้ ให้ครู เห็นความสาคัญของการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) การนิเทศแนวใหม่: กลไก
นิ เทศ เกิ ดการพัฒนาเทคนิ ควิธีการสอนของตนเองและ
ปฏิ รูปการศึกษา. ค้นคืนวันที่ 20 ธันวาคม
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2553 จาก http://www.moe.go.th/
3) โรงเรี ยน และหน่ วยงานที่
websm/2010/dec/444.html
เกี่ยวข้องควรส่งเสริ มสนับสนุนให้ครู การทาวิจยั เกี่ยวกับ
จตุรงค์ ธนะสี ลงั กูร (2547) การนิ เทศคลินิกเรื่ องการจั ด
การนิ เทศการเรี ยนการสอน พร้ อ มทั้ งสนั บ สนุ น
กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ของนั ก เรี ยน
งบประมาณและจัด ฝึ กอบรมการท าวิจัย ตลอดจนจัด
ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้ ห้องปฏิ บัติการ
สัมมนาเผยแพร่ งานวิจยั ให้ครบวงจร
ทางภาษา
นภัสวรรณ ทัศนาญชลี (2552) รู ปแบบการนิ เทศให้ ครู
ใช้ ไตรสิ กขาในการสอน. เอกสารการประชุม
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การทาวิจยั ต่ อไป
ทางวิชาการของคุรุสภาครั้งที่ 5 เรื่ อง การวิจยั
2.1 ควรมี การศึ กษาวิจยั และพัฒ นา
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้และการบริ หาร
รู ปแบบการนิ เทศ หรื อตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องในเชิ งลึกโดย
การศึ ก ษา (หน้า 391-400) จัด โดยส านั กงาน
ใช้ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาร่ วมพิจารณา
เลขาธิ การคุ รุสภา กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั ส
2.2 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เจริ ญการพิมพ์จากัด
ส่ งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อประสิ ทธิ ภาพของ
นงลัก ษณ์ วิ รั ช ชัย และสุ วิ ม ล ว่อ งวานิ ช (2541) การ
การนิ เทศการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยนขนาดต่างๆ
สั ง เคราะห์ งานวิ จั ย ทางการศึ ก ษาด้ วยการ
กัน
วิ เคราะห์ อภิ ม านและการวิ เคราะห์ เนื ้ อ หา.
2.3 ควรใช้การวิจัยแบบผสมผสาน
กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการ
ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการนิ เทศการเรี ยนการสอนใน
พัชริ นทร์ แก้วเจริ ญ (2545) คุณลักษณะที่ พึงประสงค์
รู ป แบบต่ า งๆ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการสอนของครู แ ละ
ของผู้นิเทศภายในวิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้
ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน
ค้นคืนวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 จาก
2.4 ควรมีการศึกษาวิจยั ติดตามผล
http://www.thaiedresearch.org/thaied/?q=thai
การนิเทศการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยนที่เป็ น
ed_results
การศึกษาระยะยาว เพื่อจะได้ทราบปั ญหาอุปสรรคที่
สงัด อุท รานัน ท์ (2530) การนิ เทศการศึ กษา: หลักการ
แท้จริ งของการนิเทศการเรี ยนการสอนและแนวทางการ
ทฤษฎีและการปฏิ บัติ กรุ งเทพมหานคร: โรง
พัฒนาให้การนิเทศการเรี ยนการสอนเป็ นเครื่ องมือของ
พิมพ์มิตรสยาม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการพัฒนาครู อย่างยัง่ ยืน
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ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2555 – ธันวาคม 2555
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สามารถ ทิ มนาค (2545) “การนิ เทศการสอนแบบเพื่อน
อดิศกั ดิ์ พงศ์พษิ ณุ (2550) ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่ วมที่
ร่ วมพัฒนาวิชาชี พ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ คาถาม
ของครู ปฐมวัยในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
อ่านในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 –
พืน้ ที่ การศึกษาเชี ยงราย เขต 3
3” วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
ค้นคืนวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 จาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thaiedresearch.org/thaied/?q=thai
สุ ม น อมรวิ ว ัฒ น์ (2547) กั ล ยาณมิ ต รนิ เทศส าหรั บ
ed_results.
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โสภาพร ไสยแพทย์ (2550) ผลการใช้ กระบวนการ
นิเทศแบบมีส่วนร่ วมที่ มีต่อการพัฒนา
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สานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาเชี ยงราย เขต 3
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