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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

               โรงเรียนเปนหนวยงานที่สาํคัญทีสุ่ดในการนาํนโยบายการศึกษาชาติเขาสูการปฏิบัติ ซึ่ง 

ผูบริหารโรงเรยีนจะตองทาํหนาที่บริหารการศึกษาและนิเทศการศึกษาควบคูกนัไปเพราะการนิเทศ

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคญัประการหนึง่ที่ชวยใหการบริหารการศึกษาบรรลุวัตถปุระสงค บรรลุ

เปาหมายที่ตองการตลอดจนไดงานทีม่ีมาตรฐานและคณุภาพสูงขึ้น  ดังนัน้การนิเทศการศึกษา

โดยเฉพาะการนิเทศงานวิชาการ ซึ่งเปนกจิกรรมสําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา จะตองจัดใหมีข้ึน

ในโรงเรียนใหเปนไปอยางเปนระบบตามกระบวนการนิเทศผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  รวมทัง้

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการนเิทศการศึกษาไวตามลําดับหัวขอตอไปนี ้

               2.1  การนิเทศการศึกษา 

                       2.1.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

                       2.1.2  ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 

                       2.1.3  หลักการนิเทศการศกึษา 

               2.2  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศการศึกษา  

                       2.2.1   ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

                       2.2.2   ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรยีน 

                       2.2.3   ความสําคัญและความจาํเปนของการนิเทศภายในโรงเรยีน 

                       2.2.4   หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 

               2.3  การนิเทศงานวิชาการ 

                       2.3.1  ดานหลักสูตรและการนําหลกัสูตรไปใช 

                       2.3.2  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                       2.3.3  ดานการสรางและการใชส่ือการเรยีนการสอน 

                       2.3.4  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

               2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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                       2.4.1  งานวจิัยในประเทศ 

                       2.4.2  งานวจิัยตางประเทศ 

     

2.1  การนิเทศการศึกษา 
 

               การนิเทศการศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึง่ในการบรหิารการศึกษา ทัง้นี้ไมวา

หนวยงานทางการศึกษานัน้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพอยางสงูเขามา

ประจาํการ หรือหนวยงานทางการศกึษานัน้จะไดมกีารจัดองคการไวอยางเยี่ยมยอด หรือหนวยงาน

ทางการศึกษานั้นไดจัดระบบควบคุม  กํากับ ดูแลการดําเนินงานไวอยางดีแลวก็ตาม การนิเทศ

การศึกษาก็ยงัคงความสาํคญัสําหรับการบริหารการศึกษานัน่เอง สาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ   ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใชกระบวนการ

บริหาร 

การศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนนเิทศการศึกษา  

               2.1.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา   การนิเทศการศึกษา (Educational 

Supervision)  มีความหมายตามที่ผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศการศึกษาทั้งของไทยและ

ตางประเทศไดนิยามไวมหีลายความหมาย  ทัง้นี้ข้ึนอยูกับวิวัฒนาการทางดานการศึกษา  

จุดหมาย  นโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละยุค  ดังเชน  ชารี มณีศรี  (2521 : 1)  

กลาววา   ความหมายของการนิเทศการศึกษาไมมีขอจํากดัแนนอนตายตัว  ข้ึนอยูกับววิัฒนาการ

ทางดานการศกึษา จุดหมาย และแนวทางการศึกษาแตละยุคสมัย  ความหมายของการนิเทศ

การศึกษา  ตามทัศนะของผูทรงคุณวุฒ ิทีน่าสนใจ  เชน 

                       สาย  ภานุรัตน  (2517 : 3)  กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามอยาง

หนึง่ในหลายๆ  อยาง  ที่จะชวยสงเสรมิใหการศึกษามีคณุภาพทัง้ดานการเรียนและการสอน 

                       นิพนธ  ไทยพานิช  (2531 : 17)  กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายาม

ของบุคลากรทางการศกึษา ที่จัดทาํกิจกรรม และใหบริการกบัผูบริหารและครูในทางตรง และ

ทางออมที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน

ของนักเรียน 

                       สงัด  อุทรานนัท  (2530 : 12)  กลาววา การนเิทศการศึกษา คือ กระบวนการทาํงาน

รวมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึง่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนกัเรียน 
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                       ไวลส  และโลเวลล  (Wiles & Lovell. 1975 : 6)  กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ 

การแนะนําซึง่กันและกนั วางแผนรวมกัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให

ดีขึ้น 

                       อาย, เนทเซอร และเครย  (Eye, Netzer, & Krey. 1971 : 12 )  กลาววา การนิเทศ

การศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบรหิารโรงเรียน ซึง่มุงจะเนนสัมฤทธิผ์ลของการสอน ใหเปนไปตาม

ความคาดหวงัของระบบการศึกษา 

               จากความหมายตาง ๆ ของการนิเทศการศึกษา ดงักลาว แมจะมหีลายนยั หากวิเคราะห

จะพบวา ความหมายเหลานั้นมีตวัรวมดงันี ้

                         1)  การนิเทศการศึกษา  เปนความพยายามในการปรบัปรุงคุณภาพศึกษา ซึ่ง

ดําเนนิการอยางเปนกระบวนการ 

                         2)  การนิเทศการศึกษา  มุงทีจ่ะปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

                         3)  การนิเทศการศึกษา  กระทําผานคนกลาง คือ ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษาอืน่ๆ 

                         4)  การนิเทศการศึกษา  เปนการดําเนนิงานทีเ่กิดจาการมปีฏิสัมพนัธ (Interaction)   

ระหวางผูนิเทศ  กับผูรวมงานทัง้หลาย 

                         5)  การนิเทศการศึกษา  เปนสวนหนึง่ของการบริหารการศึกษา  หรือการบริหาร

โรงเรียน 

               2.1.2  ความมุงหมายของการนเิทศการศึกษา  โดยทั่วไปแลวอาจกลาวไดวา  การนิเทศ

การศึกษา มีจดุมุงหมายเพื่อชวยเหลือครูใหมีความงอกงามในวิชาชพีการสอน บรรลุถึงขีดสูงสุด

ตามศักยภาพของแตละคน กลาวคือ พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัสูตร การใช

หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับการเพิ่มประสทิธิภาพ และประสทิธิผลทางการเรียนการสอน ดังที่ พนัส หันนาคินทร 

(2529 : 148)  ไดกลาววา  การนิเทศการสอน และการนิเทศการศึกษา  มีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่

การปรับปรุงสงเสริมการเรียนการสอนใหดข้ึีน การนิเทศการศึกษาจึงไมใชเปนการบบีบังคับหรือ

เปนการจับผิด อยางไรก็ตามในเรื่องจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษานัน้ ไดมีการแสดงความ

คาดหวงัไวหลายประการ  ดงัเชน 

                         สงัด  อุทรานนัท  (2530 : 12)  กลาววา  การนเิทศการศึกษามีจดุมุงหมายที่สําคัญ  

4  ประการ  ตอไปนี้คือ 

                         1)  เพื่อพัฒนาคน 
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                         2)  เพื่อพัฒนางาน      

                         3)  เพื่อประสานสัมพนัธ และ 

                         4)  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 

                         จุดมุงหมายทั้ง 4 ประการนั้น มีความหมายดังตอไปนี ้

                         ประการทีห่นึ่ง การนิเทศการศึกษา  มจีุดมุงหมายเพือ่พัฒนาคน หมายถงึ การ

พัฒนาครูใหมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสอดคลองตามแนวทางและ 

เจตนารมณของหลักสูตร 

                         ประการที่สอง การนิเทศการศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนางาน หมายถงึการ

พัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียน เพื่อนําไปสูการพฒันานักเรยีนใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

และมีคุณลักษณะตางๆ ตามทีห่ลักสูตรกําหนดไว ทัง้หมดนีก้็คือการนิเทศการศึกษา มุงที่จะ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่เปนภารกิจทีสํ่าคัญที่สุดของโรงเรียน 

                         ประการที่สาม การนเิทศการศึกษา มีจดุมุงหมายเพื่อการสรางประสานสัมพนัธ 

นั่นก็คือ ความสัมพันธอันดีในการทาํงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ  ซึ่งไดแก  ครู   

ผูบริหารโรงเรยีน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะตองมีปฏิสัมพนัธ (Interaction) ระหวาง

บุคคลตลอดเวลาในการทาํงาน   การมีความเขาใจอนัดีตอกนั เขาใจกนัเหน็อกเหน็ใจกัน เคารพซึ่งกนั

และกันในความคิดเห็นตางๆ  ตลอดจนรวมมือกันทาํงานมุงไปสูเปาหมายเดียวกนั  นับเปนความ

จําเปนอยางยิง่ในการนิเทศการศึกษา 

                         ประการที่สี ่ การนิเทศการศึกษา  มีจุดมุงหมายเพื่อสรางขวัญ กําลงัใจ หมายถงึ 

การทีทุ่กฝายไดรับการบํารุงขวัญ  กาํลังใจที่ดี  ตลอดเวลาทีม่ีการปฏิบัติงานรวมกนั  มีการใหเกยีรติ

ยกยองและการเสริมแรงในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม การที่บุคลากรมีขวัญ กาํลังใจที่ดี

ยอมเกิดความตั้งใจ  และมีความจรงิใจตอการปฏิบัติงาน มุงสูผลสําเร็จของงานรวมกัน ทาํใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  นบัเปนสิ่งที่จาํเปนสําหรับการนิเทศการศึกษา 

               จากความมุงหมายของการนเิทศการศึกษาทีน่าํมากลาวในขางตนนัน้ พอสรุปไดวาการ

นิเทศการศึกษามุงที่จะพัฒนาครูเปนหลกัใหญ  ทัง้นีก้็เพราะครูเปนองคประกอบที่สาํคัญที่สุดใน

กระบวนการจดัการศึกษาเพราะฉะนัน้ความมุงหมายของการนเิทศการศึกษาก็คือมุงที่จะชวยเหลือ  

แนะนาํ  ปรับปรุงและสงเสริมใหครูไดพัฒนาในดานตางๆ  อยางเต็มที่  อันเปนผลตอคุณภาพ 

การเรียนการสอน 
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               2.1.3  หลักการนิเทศการศึกษา   การนิเทศการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

จําเปนตองมหีลักในการปฏิบัติ  นกัการศึกษาหลายทาน ไดใหความเห็นเกี่ยวกับหลักการนิเทศ

การศึกษาไวดังนี ้

                         สุพิชญา  ธีระกุล  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ  และวิจิตร  (ธีระกุล) วรุตบางกูร (2524 : 

36-38)  ไดสรุปหลักการนิเทศการศึกษาไว 17 ขอ  ดังนี ้

                         1)  การนิเทศการศึกษาชวยหาทางใหครูไดพึ่งตนเอง  ไมใชคอยหวงัพึง่

ศึกษานิเทศกหรือคนอ่ืนอยูตลอดเวลา 

                         2) การนิเทศการศึกษา  ชวยใหครูมีความเชื่อมัน่ในตนเองและสามารถวิเคราะห

ปญหาตางๆ  ดวยตนเอง 

                         3)  การนิเทศการศึกษา มุงทราบความตองการของครู  และวางแผนการนิเทศให

ตรงกับความตองการนัน้ 

                         4)  การนิเทศการศึกษามุงศึกษาปญหาตางๆ   ของคร ู และทําความเขาใจใน

ปญหานั้นๆ 

                         5)  การนิเทศการศึกษามุงชักจงูใหครูวิเคราะหปญหารวมกัน 

                         6)  การนิเทศการศึกษามุงแกปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน   และเปดโอกาส

ใหครูไดใชความคิดและลงมือกระทาํเองใหมากที่สุด 

                         7)  การนิเทศการศึกษามุงรับฟงความคดิเห็นขอเสนอแนะตางๆ  ของครู 

                         8)  การนิเทศการศึกษามุงชวยคนหาแหลงวิทยากร  อุปกรณการสอนตลอดจน

เครื่องมือเครื่องใชแกครู 

                         9)  การนิเทศการศึกษามุงชวยใหครูรูจักจัดหา  หรือประดิษฐวัสดุอุปกรณ

การศกึษาที่ขาดแคลนดวยตนเอง  โดยพยายามใชวัสดุทีม่ีอยูในทองถิน่ 

                         10)  การนิเทศการศึกษามุงชวยเหลือครูในการจัดหาเอกสาร  หนังสอื  และตํารา

ตางๆ 

                         11)  การนิเทศการศึกษามุงหาทางใหโรงเรียน  ชุมชน  และหนวยงานที่ใกลเคียง

มีความสมัพนัธกัน  และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

                         12)  การนิเทศการศึกษามุงดานการยอมรับนับถือบุคลากรที่รวมงานในโรงเรียน

นั้นๆ  ดวย 

13) การนิเทศการศึกษามุงชวยใหครูไดแถลงกจิกรรมและผลงานตางๆ  ของ 

โรงเรียน  ใหชมุชนทราบโดยสม่ําเสมอ 
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                         14)  การนิเทศการศึกษามุงทําความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียนในสวนที่เปนหนาที่  

และความรับผิดชอบของกันและกัน 

                         15)  การนเิทศการศึกษามุงชวยประสานระหวางโรงเรียนกับองคการหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ 

                         16)  การนเิทศการศึกษามุงรวบรวมขอมูลตางๆ  ทีเ่หน็วามปีระโยชนมาทําการวจิยั 

                         17)  การนิเทศการศึกษามุงทาํความเขาใจกับเรื่องตางๆ  ของการศกึษา  อยาง 

แจมแจง เพื่อดําเนนิการใหบรรลุเปาหมาย 

                         ชารี  มณีศรี  (2538 : 27–28)  ไดกลาวถงึหลกัการนิเทศการศึกษา ที่จะเปน

แนวทางใหผูบริหารการศึกษาไดประสบผลสําเร็จในการชวยครู  นักเรียน  และโรงเรียน  ใหเปนครู  

นักเรียน  และโรงเรียนที่ดีมคีุณภาพ  ดงัตอไปนี้ 

                         1)  การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือน  การประสานงาน  และแนะนําใหเกิด

ความเจริญงอกงามแกครูโดยทั่วไป  อาจจะทําไดโดย 

                               (1)  จัดใหมีการฝกอบรมดานวิชาชพี  เพื่อใหครูไดทราบหลกัวธิีการสอนทัว่ไป 

                               (2)  พฒันาหลักวิชาความรู  ใชเทคนิควิธีสอนใหมีประสิทธิภาพ 

                               (3)  มีความเชื่อมั่นในการสอน  มีประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณการสอน 

                               (4)  พฒันาทัศนคติในการทํางาน  ใหอยูในเกณฑดี 

                               (5)  ปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอน  โครงการสอน  จดัใหมีกิจกรรม

เสริมหลักสูตร (Co-Curricular Activities)  อันเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางประสบการณแกผูเรียน 

                               (6)  จัดทําวัสดุอุปกรณการสอนชนดิตาง ๆ  ทัง้ทีห่าไดในโรงเรียนและใน

ทองถิน่ 

                               (7)  เขาใจเทคนิคการประเมนิผล  ชวยใหมีประสบการณในการเตรียม

เครื่องมือประเมินผลชนิดตางๆ  สรุปผลการวัด  และวางแผนชวยเดก็ผูเรียนลาหลัง 

                         2)  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย 

                               (1)  ครูใหญเปนผูนําทางการศึกษา  (ดานวิชาการ)  มากกวาทีจ่ะเปนโดย

ตําแหนง (Status Based) 

                               (2)  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  ใหครูไดใชความสามารถเพื่อปรับปรุง 

การเรียนของเด็กใหดีขึ้น  

(3) เปดโอกาสใหครูมีอิสระ  กระตุนใหมีความคิดริเร่ิม  มีสวนรวมในการ 

วางแผนนโยบาย 
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                               (4)  อํานาจหนาที่  เปนอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากกลุมเพื่อผลประโยชนของ

หมูคณะ 

                               (5)  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-Making) 

                               (6)  อํานาจ (Authority)  ยอมเปลี่ยนแปลงตามครรลองคลองธรรม  ทกุคนมี

โอกาสที่จะเปนผูนาํ  หากมคีวามสามารถ 

                               (7)  ความรวมมือกันระหวางครู  ครูใหญและศึกษานิเทศก  คือการชวย

แกปญหาดานการเรียนการสอน 

 

                         3)  การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม  สรางสรรค 

                               (1)  ควรหลีกเลี่ยง  การบังคับ  การปฏิบัติที่ไมซื่อตรง  (Cajoling)  การกะ

ประเมินคา  เขมงวด  ตรวจตรา  จัดมาตรฐาน  และพิธีรีตรอง   

                               (2)  สรางบรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธทีาํงานแบบใหมๆ  และครู

อยากจะคิดสรางสรรค  หากเขารูสึกมีความมั่นคงพอ 

                               (3)  ปลอยใหครูไดคิดสรางสรรค ตามสติปญญาของแตละคน 

                         4)  การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกีย่วพันกนั 

                               (1)  งานนิเทศและงานพัฒนาหลักสูตรไมแยกกัน 

                               (2)  การนิเทศเกีย่วของกับปญหาของการใชหลักสูตร  การพัฒนาวัสดุ  

อุปกรณ  การใชแหลงทรพัยากรในชมุชนใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด  ซึง่สอดคลองกบัการวางแผน

พัฒนาหลักสตูร 

                         5)  การนิเทศ  คือ  การสรางมนุษยสัมพนัธ 

                               (1)  ยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน  เปนพืน้ฐานในการสรางมนุษยสมัพันธ 

                               (2)  เหน็อกเห็นใจคนอื่น  ตรงไปตรงมา 

                               (3)  หาโอกาสใหความรวมมือชวยเหลือเพื่อสรางมิตรไมตรี  (Goodwill)  กับ

คนอื่น 

                         6)  การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ  (High Staff Morale) 

                               (1)  ขวัญกําลังใจของครูสูง  ยอมทาํใหการสอนดีตามไปดวย 

                               (2)  สัมฤทธิ์ผลการเรยีนของนักเรียนขึ้นอยูกับขวญัของครูที่ให  ขวัญ  และ

กําลังใจของครูดี  การเรียนของเด็กจะดีตามไปดวย 

                               (3)  ครูเหมือนวิชาชีพอื่น  คือ  ตองการไดรับการยกยองชมเชยการบํารุงขวัญ 
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                               (4)  กิจกรรมบางอยางตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน  ไมควรขอรองให

ครูทําในสิง่ที่เขาไมสามารถทําได 

                               (5)  ไมขอรองใหครูทาํในสิ่งที่แมตัวเองก็ไมสามารถจะทาํ 

                         7)  การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะ

ในชนบท 

                               (1)  ศึกษาและวางแผนเพื่อทราบความตองการและปญหาในชุมชนชนบท 

                               (2)  ชวยเหลือ  เรงเราครู  ใหสาํรวจการใชแหลงทรัพยากรในชนบทใหเกิด

ประโยชน 

                               (3)  รวมมือกับผูนาํในชนบทในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนและชุมชน 

                               (4)  ชวยครูในการพฒันาหลักสูตรใหเขาสภาพของชนบทปรับปรุงเทคนิค

วิธีการสอน  ใหเหมาะสมกบัเด็กในชนบท 

                               (5)  สงเสริมใหครูจัดแสดงกิจกรรมตางๆ  เชน  การสาธิตทางการเกษตร  

สัปดาหศิลปวฒันธรรม  การอยูแคมป (Social Service Camps) เปนตน 

               หลกัการเหลานี้ เปนหลกัพืน้ฐาน หรือ เปนแผนปฏิบัติการของครูใหญ หรือศึกษานิเทศก  

ที่จะทําใหโรงเรียนเปนโรงเรยีนที่ดียิ่งขึน้ (Better School)    

 

2.2  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศการศึกษา    

 

               โรงเรียนเปนหนวยงานที่สาํคัญทีสุ่ดที่จะนาํนโยบายการศึกษาของรัฐเขาสูการปฏิบัติ  

นักเรียนจะมีคณุภาพหรือไมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนเปนสําคญั สํานกังาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  (2528 : ไมมีเลขหนา)  ไดใหแนวคิดหลักในการบริหาร 

โรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคไววา  ตองอาศัยการบรหิารงานทัง้  6  งานประกอบกนั  ไดแก งาน

วิชาการ  งานบุคลากร  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการและการเงนิ  งานอาคารสถานที ่ และงาน

สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน  โดยมงีานวิชาการเปนหลักที่สําคัญทีสุ่ด  ซึ่งแนวคดิ

ดังกลาวสอดคลองกับทัศนะของชารี มณีศรี  (ม.ป.ป. :  59-60)  ที่ระบุวาโดยปกตผิูบริหารโรงเรยีน  

คือ  ครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการโรงเรียน  มีภารกิจหลกัในการบรหิารงานที่รับผิดชอบ

ตามหนาที่  ไดแก  งานทัง้  6  งานดงักลาวใหมีประสิทธภิาพตามภาระหนาที่นัน้  ผูบริหาร

จําเปนตองดําเนินการควบคมุดูแลโรงเรียนทั้งหมดในฐานะผูบริหารการศึกษาที่ไดรับแตงตั้งโดยนิติ

นัย และ พฤตนิัย  (การปฏิบตัิงาน)  ตองนาํหนาที่เปนผูนิเทศการศึกษา แนะนาํความรูทางวิชาการ
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ชวยเหลือครูในการพัฒนาการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึน้  สวน ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  และ  อุทัย  

บุญประเสริฐ  (2528 : 17-18)  ไดพิจารณางานนิเทศจากทัศนะของฝายบริหารซึ่งเชื่อวางานนิเทศ

เปนสวนหนึง่ของการบริหารโดยตรง  เปนเครื่องมือที่ชวยใหงานในความรับผิดชอบ  ของผูบริหาร

ประสบความสําเร็จ  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ตลอดจนเปนเรื่องของการบริหารและการติดตาม

ควบคุมงาน  เพื่อใหไดงานทีส่อดคลองกับวิธีการดําเนนิงานทีก่ําหนดไว  ทัง้นีว้ิธีการในการติดตาม

ควบคุมการปฏิบัติงานไดเปลี่ยนจากการตรวจสอบควบคุมโดยตรงไปสูการกระจายงานแลว

ติดตามโดยผูที่ถูกติดตามไมรูสึกวาถูกควบคุมแตรูสึกวาไดรับการเอาใจใสดูแล  ชวยเหลือ  แนะนาํ

จากผูบริหาร  เพื่อชวยใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูง   

จากความเชื่อ 

ดังกลาว  การนิเทศการศึกษาจงึเปนความรับผิดชอบของผูบริหารโดยตรงตอมาคณะอาจารย 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา  (2528 : 46)  ไดประมวลขอ

เปรียบเทียบใหเหน็ความสมัพันธระหวางการบรหิารการศกึษากบัการนเิทศการศึกษาไวอยางชัดเจน 

ดังนี ้

 

 

ตาราง 1  ขอเปรียบเทียบความสมัพนัธระหวางการบรหิารการศกึษากบัการนิเทศการศึกษา 

 

การบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา 

1.  เกี่ยวของกบัการอํานวยความสะดวกใน 

     การใชอาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ และการ 

     ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 

2.  เปนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวน      

     การเรียนการสอนโดยทางออม 

3.  เปนการจัดเตรียมโครงการ 

4. เปนการสัง่การ 

5.  ควบคุมงานทัง้หมด 

6.  จะแยกการนิเทศการศึกษาออกไปไมได 

 

1.  เกี่ยวของกบัการปรับปรุงกระบวน 

     การเรียนการสอนของคร ู

 

2.  เปนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวน  

     การเรียนการสอนโดยทางตรง 

3.  เปนการนาํโครงการไปปฏิบัติ 

4.  เปนการบริหาร 

5.  เปนเพียงสวนหนึง่ของงานทัง้หมด 

6.  จะแยกออกจากการบริหารการศึกษา 

     ไมได 
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               แสดงวาการบริหารการศึกษากบัการนิเทศการศึกษามีความสัมพนัธอยางใกลชิดตอกัน  

ผูบริหารโรงเรยีนจะตองดําเนินการนเิทศการศึกษาควบคูไปกับการบริหารโรงเรยีน ดังคํากลาวของ

เอกชัย  กี่สุขพนัธุ  (2527 : 236)  ที่ชี้ใหเหน็วาการนิเทศการศึกษามิไดเปนภารกิจของศึกษานเิทศก   

เพียงฝายเดียวเทานัน้  ผูบริหารโรงเรยีนจะตองรับผิดชอบการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของ

ตนเองดวย  ในทาํนองเดียวกัน  สงัด  อุทรานนัท  (2530 :  40-41)  ไดใหขอคิดทางการบริหาร 

การศึกษาวาการบริหารการศึกษาโดยไมผานกระบวนการนิเทศนั้น ไมสามารถทํานายไดวา

สัมฤทธิผ์ลของงานจะสูงหรือตํ่าและผูปฏิบัติจะมีขวัญดี  หรือไมเพียงใดแตถาบริหารการศึกษา

โดยผานกระบวนการนิเทศแลวคาดไดวาสัมฤทธิผ์ลของงานจะตองสงูและขวัญของผูปฏิบัติงาน

จะตองด ี ฉะนัน้การบรหิารงานที่ดีจึงควรใชการนเิทศควบคูกันไป  โดยความเชื่อนี้จงึพดูไดวา

คุณภาพของงานวิชาการในโรงเรียนจะดีหรือไมเพียงใด  อยูที่ผูบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะ  และ

จากความสัมพันธของการบริหารกับการนิเทศการศึกษานี้เอง  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 302)  จึง

กําหนดอํานาจหนาที่ของฝายบริหารกับฝายนิเทศ ใหเห็นดังนี้คือฝายบริหารมีหนาที่ในการ

จัดเตรียม   (Setting Up)  สั่งการ  (Authority)  และควบคุมงานทัง้หมด  (The Whole)  สวนฝาย

นิเทศมหีนาที ่

ในการปฏิบัติ (Practice)  บริการ (Service) และจัดเปนเพียงสวนหนึ่งของงานทัง้หมด  (The Part)   

พรอมกันนี ้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2533 : ฉ-ช)  ไดยึดนโยบาย  

ตามทีก่ําหนดไวในแผนพัฒนาการศกึษาแหงชาติ ฉบับที ่6 (2530-2534) มาเปนนโยบายหลักของ

แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2533  ในการปรับปรุงการบริหารและการนิเทศการศึกษาใหมี

ประสทิธิภาพ  โดยเนนใหทกุหนวยงานใชแผนเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน  มีการนิเทศ  

ติดตาม  กาํกบั  และประเมนิผลอยางเปนระบบ  ประกอบกับงานนิเทศการศึกษาทีผู่บริหาร

โรงเรียนอาจทาํได  ซึง่   

สุขุม  สวาสดิ์  (2529 : 16 -18)  ไดประมวลไวในวารสารศึกษาศาสตร  คือ  การชวยเหลือครู  

ทางดานวิชาการและดานบรหิารการชวยเหลือครูในดานปญหาสวนตัว  และการสรางขวัญของ

คณะครูในโรงเรียน 

               จากเหตุผลและคาํอธิบายทีก่ลาวมา  จะเห็นวาการบริหารกับการนิเทศการศึกษา เปน

กิจกรรมที่มีความสมัพนัธซึง่กันและกัน  จะแยกออกจากกันมิได  ผูบริหารทีห่วงัผลสําเร็จในการ

บริหารการศึกษาตองปฏิบัติภารกจิทัง้สองประการควบคูกันไปและประสานกนัอยางมปีระสทิธิภาพ  

นอกจากนี้ผูบริหาร  จะตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร
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โรงเรียนที่จะตองจัดหรือดําเนินการใหมีข้ึนภายในโรงเรยีนของตน  ทัง้นี้เพราะภารกิจของผูบริหาร

โรงเรียน คือการบริหารงานที่รับผิดชอบ หรืองานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนวยศึกษานิเทศก 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2529 : 32)  ไดกําหนดขอบขายที่ผูบริหาร 

โรงเรียนจะตองนิเทศ  ติดตาม ควบคุม กํากับ ดูแล และประเมินผลไวในเอกสารการนิเทศภายใน

โรงเรียนวาประกอบดวย งาน 6 งาน  คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกจิการนักเรียน งานธุรการ

และการเงนิงานอาคารสถานที่  และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  อีกทั้งในปจจุบนั

เกิดความเปลีย่นแปลงทางการศึกษาในดานตางๆ มากขึ้น ทัง้ในดานเทคนิควธิีใหมๆ  ที่เกิดขึ้นใน

การจัดการศึกษาและการสอน ตลอดจนการขยายตัวในดานจาํนวนโรงเรียนและบุคลากรทาง 

การศึกษา  มคีวามรูความสามารถสงูขึ้น  ดังนัน้จะเห็นไดวา  ผูบริหารโรงเรียนเทานัน้ที่จะทราบดี

วาโรงเรยีนมีปญหาหรือความตองการอยางไร แมโรงเรียนจะไดรับความชวยเหลือจากศึกษานเิทศก

แลวก็ตาม   แตเนื่องจากเปนบุคลากรภายนอกโรงเรียนจึงชวยเหลือไดไมเต็มที่  ฉะนั้นผูบริหาร 

โรงเรียนจงึตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารโรงเรียนควบคูไปกับการนิเทศการศึกษา 

รวมทัง้สามารถที่จะนิเทศครูในโรงเรียนได  งานนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเรียกวา การ

นิเทศภายในจากความสําคญัดังกลาว หนวยศกึษานิเทศกสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (2532 : 1) จึงไดจัดทาํเอกสารประสบการณในการนิเทศภายในโรงเรียน

ข้ึนและกาํหนดใหป พ.ศ.  2532  เปนปทองของการนิเทศอีกดวย 

               การจัดการศึกษาในปจจุบนั มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของสังคม  และ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ตลอดจนระบบการจดัการศึกษา  การจัดการเรยีน

การสอนในสถานศึกษาจึงตองแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา  เชน  หลักสูตร  การจัดและ

ดําเนนิการสอน  ผูบริหารและครูอาจารยในสถานศึกษาจําเปนตองไดรับความรูเพิ่มเติม และพัฒนา

ใหมีความรูความสามารถเพือ่รับการเปลี่ยนแปลง  และกาวทนัความเปลี่ยนแปลงทีก่ําลังเปนอยู                             

สิ่งหนึ่งที่จะชวยพัฒนาครูอาจารยในดานวชิาการ  และชวยใหงานวชิาการกาวหนามปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ก็คือการนิเทศการศึกษา  ปจจุบนัการนิเทศการศึกษาโดยศึกษานเิทศกจากกรมนั้นไม

สามารถจะทาํไดอยางทัว่ถงึ เนื่องจากการขยายตัวในดานจํานวนสถานศึกษา ขนาดของ

สถานศกึษา ตลอดจนสาขาวิชาในสถานศกึษานั้น ทาํใหครูอาจารยในสถานศกึษาเพิ่มจํานวนขึ้น

มากกวาเดิมมากมายการนิเทศการศึกษาจากภายนอกหรือจากศึกษานิเทศกไมสามารถครอบคลมุ

ไปทุกสาขาวิชา  เมื่อเปรียบเทียบกับครูอาจารยของสถานศึกษาและจาํนวนครูอาจารยและ

นักเรียนนกัศึกษาทีเ่พิ่มมากขึ้น  เพื่อแกไขปญหาในเรื่องนี้ จงึจําเปนตองมีการนิเทศภายใน

สถานศกึษา 
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               การนิเทศภายในสถานศกึษาเปนกระบวนการหรือวิธีการ หรือกิจกรรมที่บคุลากรใน

สถานศกึษาจดัขึ้น  เพื่อปรับปรุงสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดียิง่ขึ้น 
               2.2.1  ความหมายของการนเิทศภายในโรงเรียน  มีนกัวิชาการและนักการศกึษาหลายทาน

ไดใหความหมายของการนิเทศภายในไวตามทัศนะของแตละบุคคล  ทีน่าสนใจนาํมาพิจารณาศึกษา

ใหเขาใจ ไวดงันี้คือ   

                         ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  และอุทัย บุญประเสริฐ (2528 : 32) ไดใหคําจํากัดความหมาย

วา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนทาํงานรวมกนัของบุคลากรทกุฝายในโรงเรยีน ซึ่งมกีาร

ดําเนนิการเปนขั้นตอน และมีกระบวนการเฉพาะเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายที่แทจริง คือ ไดผลงาน

(เด็ก) ดี มีคุณภาพสูง มีการพัฒนา (การเรียนการสอน) พัฒนาคน (ครู) ใหมีความพอใจ มั่นใจใน

การทาํงาน   

                         วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  (2530 : 1)  กลาววา  การนิเทศภายในโรงเรียน  คือ การที่

ผูบริหารโรงเรยีน ซึ่งไดแก ครูใหญ ผูชวยครูใหญ หวัหนาหมวดวิชา โดยความรวมมอืกับคณะครูใน

โรงเรียนรวมมือกันปรึกษาหารือ  เพื่อทาํการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  วางแผน  ปรับปรุง

การเรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพบุคลากรในโรงเรียนใหดีขึ้นตลอดเวลา นอกจากนัน้

ทางโรงเรียนอาจเชิญวทิยากรและศึกษานิเทศกมารวมดวยก็ได    

                         สงัด  อุทรานนัท  (2530 : 118)  กลาววา  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการ

ทํางานของผูบริหารโรงเรียน (หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) ในการพัฒนาคณุภาพการทํางานของ

บุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน  เปนการสอดคลอง

กับทีห่นวยศึกษานเิทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532 : 12)  ไดระบุ

ไวในเอกสารในเชิงปฏิบัติการวาการนิเทศภายในเปนความเพยีรพยายามของผูบริหารโรงเรียนใน

ทุกวถิีทาง  ทั้งการตรวจ ติดตาม สอนงาน ชี้นาํ ทําเปนตวัอยาง กระตุน ยัว่ยุใหกาํลงัใจ ทําใหครูใน

โรงเรียนทุกคน   ยนิดีแสดงพฤติกรรมอันมีผลตอคุณภาพของนักเรียนทีพ่ึงประสงคในที่สุด  

               จากความหมายดังกลาวมานี้ สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ

ในการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน อันจะนํามาซึง่สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรยีน 

               2.2.2  ความมุงหมายของการนเิทศภายในโรงเรียน  การนิเทศภายในโรงเรยีนมีลกัษณะ

สําคัญ คือ  เนนการพัฒนาครูใหสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนใหดขีึ้น  และขยายผลไปยัง

จุดมุงหมายทีสํ่าคัญ  ของการศึกษาใหมคีุณภาพตามเจตนารมณของหลักสูตรนั่นเอง  ซึ่งตรงกับที่

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 : 88-89) ไดกลาวถงึความ มุงหมายใน
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การนิเทศภายในวา ผูบริหารโรงเรียนจาํเปนตองดําเนนิการนิเทศครูผูสอนเพื่อใหครูผูสอนสามารถ

ปรับปรุงหรือพัฒนาวธิีการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีสัมฤทธผิล

ตามจุดมุงหมายของหลักสตูร และการทีผู่บริหารโรงเรยีนปฏิบัติงานอยางใกลชิดกบัครูได

ปรึกษาหารือกัน ใหคําแนะนําชวยเหลือ หรือรวมมือกนัแกไขปญหาจะชวยใหครูเกิดความอบอุน มี

ขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงานดีข้ึนสิง่สําคัญอีกประการหนึง่คือ บทบาทของผูบริหารในฐานผู

นิเทศนั้นเปนการสรางสรรคความรูสึกของครูวาการนิเทศเปนสวนหนึง่ของการบริหาร ทาํใหเกิด

ความรวมมือในการทํางาน ทํานองเดียวกนั  

                         ชารี  มณีศรี  (ม.ป.ป. : 61)  ไดชี้ใหเห็นความมุงหมายที่อาจารยใหญทําการนิเทศ

การศึกษาโดยสรุปคือ เปนการชวยใหครูเขาใจปญหาตางๆ ของเด็กที่กําลังสอนอยู ชวยใหครู

ทราบถึงความแตกตางของเด็กแตละคน  ชวยใหครูเขาใจถึงวัตถุประสงคในการศึกษาทั่วไป 

วัตถุประสงคเฉพาะของโรงเรียน  ปรัชญาของโรงเรียนชวยใหครูมีลักษณะเปนผูนํา เปนนัก

ประชาธิปไตย ใหครูไดคนพบความสามารถของตนและของเพื่อนครู รวมไปถึงการหาลูทางที่จะ

ใหผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีที่สุดเทาที่จะทาํได   

                         วไลรัตน  บญุสวสัด์ิ (2530 : 3)  ไดกําหนดความมุงหมายของการนเิทศภายใน

โรงเรียนเพื่อทีจ่ะใหผูทําหนาที่นิเทศไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองไววา เปนการชวยเหลือครูใน

การพฒันาปรบัปรุงตนเอง สงเสริมใหมกีารปรับปรุงหลักสตูร ใหครูมีความสนใจในอุปกรณการสอน 

ชวยครูในการทําความเขาใจกับเดก็ใหดีขึ้น และชวยใหครูประสบความสําเร็จมีความรูสึกมั่นคงใน

อาชีพ   

                         สําหรับหนวยศึกษานเิทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  

(2532 : 12–13)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายการนิเทศ  วาเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานไวในลักษณะ  

ของการสงเสรมิการปฏิบัติงานการรวมมือในการทาํงานไมใชตางคนตางทาํเนนใหครูรักงานวิชาการ

เคารพในหลักการเหตุผลตางๆ  ตลอดจนชวยใหครูปฏิบัติงานไดสะดวกมีโอกาสเพิม่พูนความรู  มี

เวลาปฏิบัติงานและเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  

                          นอกจากทีก่ลาวมาแลว  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532  : 306)  ยังเสนอแนะเพิม่เติม

เกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศซึง่ถือเปนหวัใจของการนิเทศ  4  ประการ  ไดแก  การพัฒนาคน   

การพัฒนางาน  การประสานสัมพนัธ  และการสรางขวญัและกําลังใจ       

               จากแนวคิดดังกลาวจะเหน็วา การนิเทศภายในโรงเรียนมุงที่จะกอใหเกิดความรวมมือ

รวมใจซึ่งกันและกันในการชวยเหลือแนะนาํ  แกไข  ปรับปรุง  สงเสริมใหครูสามารถชวยตนเองได  
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ทั้งยงัสรางขวญัและกําลงัใจ ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานอันจจะสงผลถงึประสทิธภิาพและ

คุณคาของการจัดการศึกษาตอไป 

               2.2.3  ความสําคญัและความจาํเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน  เนื่องจากการนิเทศ

การศึกษาเปนการนาํความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาสูภายในโรงเรียน เพื่อใหครูเกิดการพฒันา

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
                         หนวยศกึษานเิทศก  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(2529 : 8)  

ไดอธิบายถึงความจาํเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนไววา กระบวนการสําคัญของการพัฒนา 

การศึกษา  ไดแก  กระบวนการบริหาร  กระบวนการการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศ 

การศึกษา จงึถือวาผูบริหารโรงเรียนมหีนาที่นเิทศการศกึษาภายในโรงเรียนดวยการทีภ่ายในโรงเรียน

มีครูที่มีความรู  ประสบการณ  ความสามารถที่ตางกนั  ทําใหประสิทธภิาพการเรียนการสอน 

แตกตางกนั  ผูบริหารจะตองนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อลดชองวางดังกลาวลง   

                         สงัด  อุทรานันท  (2530 : 116-117)  ไดเนนความสําคญัและความจําเปนอยางยิ่ง

ของการนเิทศภายในโรงเรียนในภาวะปจจุบันดวยเหตผุลที่วาศึกษานิเทศกโดยตําแหนงมีจํานวน

จํากัด สภาพและความตองการแตละแหงไมเหมือนกันจึงเปนการยากที่ศึกษานิเทศกจากภายนอก

จะรูสภาพปญหาของโรงเรียนอยางแทจริง ประกอบกับปจจุบันบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมี

ความรูความสามารถเพยีงพอ  จงึสมควรจะใชใหเกิดประโยชนสงูสุด  และที่สําคัญเปนการสอดคลอง

กับปรัชญา  หลักการ  วธิีการนิเทศสมยัใหมที่เกิดจากความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ไมตอง

มีคนมาชวยชีแ้นะทางให   

                         สําหรับหนวยศึกษานเิทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  

(2531 : 1-2)  ไดกลาวถึงความสาํคัญของการนิเทศการศึกษาที่เขามามีบทบาทในการพัฒนา 

การศึกษาโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนดวยวธิีการตางๆ วา  

เปนการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นวิธีการ และทรัพยากรตางๆ  ในการพฒันาหลักสูตรหรือโปรแกรม

การเรียน   การพัฒนาสื่อ  การวางแผน   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การแนะนําชวยเหลือครู  

ใหรูเปาหมายของงานดวย  กระบวนการประชาธิปไตย  ตลอดจนการประเมินผลดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  

                         อยางไรก็ตาม  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 306-307)  ไดเสนอแนะวาการนิเทศ

การศึกษาเปนเรื่องที่มีความจําเปน  และเปนความตองการที่จะจัดใหมีขึ้นในโรงเรียน  จะชวยให

เกิดผลดีในการดําเนินงานหลายประการ  คือ  เปนการชวยสงเสริมกําลังของศึกษานิเทศกและ 
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ผูบริหารการศึกษา ซึ่งนิเทศการศึกษาไดไมทั่วถึง การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนทําให

บรรยากาศในการนเิทศเปนไปแบบกนัเอง สามารถรูปญหาและแกไขไดตรงจุดกวาการใหคนภายนอก

มานิเทศ  และยังสามารถติดตามการปฏิบตัิงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลาอีกดวยประกอบกบั

สภาพปจจุบนัความเขาใจเกีย่วกับการนเิทศการศึกษา และเจตคติหรือทาทีตอการนิเทศของบุคคล

ตางๆ  อยูในระดับดีขึ้น   

                         ดังผลการวจิัยของ  รติพร  สุภิรัตน  (2528 :  บทคัดยอ)  และเรวดี  ปญจะโรทัย  

(2528 : บทคัดยอ)  ซึ่งพบวาความเขาใจเกี่ยวกบัการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารและคร ู ซึ่ง 

สุมตัวอยางมาจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบรีุและโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ ตางกม็ี

ความเขาใจเรื่องการนิเทศภายในอยูในระดับดี และเจตคติของบุคลากรดังกลาวทีม่ตีอการจัดการ

นิเทศภายในกอ็ยูในระดับดีเชนกนั   

                          

                         นอกจากรายละเอียดดังกลาวแลวหนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานคณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแหงชาต ิ (2532 : 9)  ไดประมวลประโยชนของการนเิทศภายในไวในเอกสาร

นิเทศภายในเชิงปฏิบัติการ  ดังนี ้

                         1)  เปนการกระตุนโรงเรียนใหเกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการอยางตอเนื่องคงอยู

และพัฒนา 

                         2)  เปนการแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

                         3)  ทําใหครูมีความเขาใจ เต็มใจ สอนไดตรงเปาหมาย เพราะทุกคนรูทิศทางทีจ่ะ

เดินไป 

                         4)  ทําใหฝายบริหารและฝายวิชาการเขาใจขอบขาย บทบาทหนาทีท่ีไ่ดรับ

มอบหมาย 

                         5)  ฝายวิชาการเกิดความมั่นใจในผลสําเร็จของการนิเทศภายใน 

                         6) เปนรายงานหรือขอมูลทีม่ีประโยชนตอการบริหารเปนอยางยิ่ง เพราะเปนปจจุบนั  

และเปนขอมูลยอนกลับใหทราบผลการปฏบิัติงาน 

               ฉะนั้นจากเหตุผลดังกลาวมาขางตน จงึเปนที่เขาใจวา การสนับสนนุใหมีการจัดการ

นิเทศภายในโรงเรียนจะมีโอกาสเปนไปไดสูง   เพราะอยูในระดับความตองการของผูบริหาร  และ 

ผูสอนและเปนยทุธศาสตรสําคัญของผูบริหารในการปองกันแกไข และปรับปรุงเพือ่เพิ่มพนู      

ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรียนในดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธภิาพสูงขึน้ 
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               2.2.4  หลักการนิเทศภายในโรงเรียน  หลกัการนิเทศการศึกษาโดยทัว่ไปไดถูกนาํไปปรับ

หรือประยุกตใชใหเกิดประโยชนในหนวยงานที่เกีย่วของกับการศึกษา เชนเดียวกับหลักการนิเทศ

ภายในโรงเรียนที่ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรยีนไดรวมกนันํามาใชเปนแนวทางในการจัดการเรยีน

การสอนในโรงเรียนของตน  อยางไรก็ดีไดมีผูกลาวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี ้

                         สมาน  อัศวภูมิ (ม.ป.ป. : 1-8)  และหนวยศกึษานิเทศก สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (2531 : 3-4) ไดเสนอหลกัการทีน่าํมาใชกับการนิเทศภายใน โดยสรุปคือ  ตอง

เปนประชาธิปไตย ใหความสําคัญในความแตกตางระหวางบุคคลเริ่มจากสภาพปจจุบัน สราง

ความรูสึกมัน่คงเชื่อมั่นในตนเองใหแกครู มีบรรยากาศทีเ่ปนกนัเองและใชวิธีการทางวทิยาศาสตร

ดําเนนิงานอยางมีระบบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเรียนการสอน 

                         สงัด  อุทรานันท  (2530 : 120-121)  ไดอธิบายถงึหลักการสําคัญสําหรับการจัดการ

นิเทศภายในโรงเรียนไวในสภาพรวมวา  การนิเทศภายในจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจาก 3 

ฝาย  ไดแก  ผูบริหาร  ผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศ  ซึ่งทุกฝายตองตระหนักถึงความเขาใจวา 

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการพัฒนาเพื่อนรวมงานใหมคีวามรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

สูงขึ้น  ตองยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกันเขาใจตรงกัน การนิเทศเกิดขึ้นจากความจําเปนใน

การ 

แกปญหา หรือสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้  

การสรางเสริมกําลังใจโดยผูบริหารจะสงผลตอสัมฤทธิ์ผลของการนเิทศภายในโรงเรยีนอีกดวย   

               กลาวโดยสรุปแลวหลักการนิเทศภายในโรงเรียน ควรเริ่มจากความถกูตองตามหลกั

วิชาการความเปนประชาธิปไตย  ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร มีบรรยากาศแบบสรางสรรค  

ทํางานเปนหมูคณะ  ชวยใหผูรับการนิเทศมีความเชื่อมั่นและพึ่งตนเองไดตอไป 

 

2.3  การนิเทศงานวิชาการ 
 
               งานวิชาการ ถือวาเปนหวัใจของการบริหารงานในสถานศึกษาทกุระดับ ซึง่จะตองปฏิบตัิ 

และคุณภาพของสถานศึกษาจะขึ้นอยูกับผลงานในการปฏิบัติงานวิชาการ ผูบริหารจะตองเขาใจ

ถึงเนื้อหาสาระของงานอยางละเอียดจงึจะสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางม ี
ประสิทธิภาพ  

               ปรุง  พวงนัดดา  (2532 : 16)  กลาวไววา  การบริหารงานวิชาการ คือ การปฏิบัติงาน

ของผูบริหารในโรงเรียนที่เกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนทุกชนิดเปนการดําเนนิกิจกรรม

ตางๆ  เพื่อใหนักเรียนไดรับรูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 25 

               ปรียาพร วงศอนตุรโรจน  (2535 : 16)  ไดสรุปไววา  การบริหารงานวิชาการ หมายถงึ 

การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิง่ทุกอยางที่เกีย่วกับการปรับปรุงพฒันาการเรียน

การสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสงูสุดแกผูเรียน 

               ไพโรจน  ชูชวย  (2532 : 4)  กลาวสนับสนนุไววา งานวิชาการเปนงานสําคัญอันดับแรก

และมุงประโยชนที่จะเกิดกับนกัเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผูบริหารจะตองปฏิบัติงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  

               ขอบเขตงานวิชาการในโรงเรียน  ทีน่ักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวนัน้  ตางก็มุงที่จะ

พัฒนาครู  พฒันาคุณภาพของโรงเรียนใหสูงขึน้  และเพื่อใหครอบคลุมแนวความคิดดังกลาว  จงึ

ประมวลขอบเขตของงานโรงเรียนที่ผูบริหารตองดาํเนนิการนเิทศออกเปนดานตาง ๆ คือ ดาน

หลกัสูตรและการนาํหลกัสตูรไปใช  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการสรางและการ

ใชส่ือ  การเรียนการสอนและดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ่งมีรายละเอยีด

ของแตละงานดังตอไปนี้ 

               2.3.1  ดานหลกัสูตรและการนาํหลักสูตรไปใช   การจัดการศึกษาจะดหีรือไมขึ้นอยูกับ

เร่ืองของหลกัสูตร  เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวหัวใจในการดําเนนิงาน  การจัดการศึกษาจะไป

ในทิศทางใดขึ้นอยูกับความมุงหมายของหลักสูตร ดังนัน้ผูบริหาร  ผูเกี่ยวของตลอดจนผูปกครอง  

ถามกีารเขาใจอยางถองแทในเรื่องของหลกัสูตรแลว  ยอมกอใหเกิดประสทิธิภาพในการเรยีนการ

สอนได  ซึง่ในเรื่องของหลักสตูรแลว  ยอมกอใหเกิดประสทิธิภาพในการเรียนการสอนได  ซึ่งใน

เร่ืองของหลกัสูตรนี้     

                         กิติมา  ปรีดดีิลก  (2532 : 60)  ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกบัหลกัสูตรของนักการศึกษา

หลายทานแลวนํามาสรุปไดดงันี้คอื  หลกัสตูร หมายถงึ  เอกสารที่กาํหนดโครงการศกึษาของผูสอน  

โดยกําหนดความมุงหมายของการศกึษา  เนื้อหาของความรู  และประสบการณทีจ่ะจดัใหกบัผูเรียน  

กระบวนการเรยีนการสอนและประเมินผล   

                         ขณะเดยีวกนั  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535  : 40-41)  ไดกลาวถงึความหมาย

ของหลักสูตรไว 3  ประการคือ 

                         1)  หลักสูตรเปนศาสตรทีม่ีทฤษฎี หลกัการ และการนําไปใชในการจัดการเรียน

การสอนที่มุงหมายไว 

                         2)  หลกัสูตรเปนระบบในการจัดการศกึษาโดยมีปจจยันาํเขา เชน ครู นกัเรยีน วัสดุ

อุปกรณ 
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                         3)  หลกัสูตรเปนแผนการจัดการเรยีนการสอนทีมุ่งประสงคจะอบรม   ฝกฝนผูเรียน

ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 

                         สวน อําภา  บุญชวย  (2537 : 18-20)  ไดอธิบายถึงองคประกอบของหลกัสูตรวา  

ควรมีองคประกอบสําคัญอยางนอย 4 อยาง ซึง่ตองสัมพนัธซึง่กนัและกัน คือ จุดมุงหมาย ของ

หลักสูตร เนื้อหา การนําหลกัสูตรไปใช และการประเมนิผลโดยมีสาระสําคัญของแตละ

องคประกอบดังนี ้

                         1) จุดมุงหมายของหลักสูตร  คือ  ความมุงหมายของการศึกษานั่นเอง  การ

กําหนดความมุงหมายของหลักสูตร  เปนการตอบคําถามวา  จะจัดการศึกษาเพื่ออะไรหรือในการ

จัดการศึกษานั้น เราตองการใหผูไดรับการศึกษามีคุณลกัษณะอยางไรหรืออาจกลาวโดยสรุปไดวา

ในการใหการศึกษานั้นตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดานใดบาง  จงึจะเปนคนทีม่ีคุณคาใน

สังคมปกติ  การกําหนดจุดมุงหมายตองคํานึงถึงปรัชญาของแตละสังคมเปนหลกัเกณฑเบื้องตน 

                         2)  เนื้อหา คือ สาระที่เปนความรูที่ประมวลหรือรวบรวมมาเพื่อจัดอยางมีระเบียบ

ใหแกผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ตองการ  เนื้อหาสาระและความรูของ

แตละวิชาจะประกอบไปดวยสิ่งที่เปนขอมูลหรือขอเท็จจริง แตในการนาํหลักสูตรไปใช ก็ไมควร

สอนเฉพาะเนือ้หาที่เปนสิง่ทีค่วรรูอยางเดยีว ควรเนนเรือ่งวิธีศึกษาหาความรูของวชิานัน้ๆ  ดวย 

                         3)  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถงึ  กระบวนการจัดกจิกรรมและประสบการณ

เรียนรู  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลกัสูตร ในการเลือก  และการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลกัสูตรนั้น จะตองรูวาอะไรทีค่วรจัดใหผูเรียน และอะไรที่

จัดแทนกนัไดบาง ผูเรียนจะเรียนรูไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจยัตางๆ  เชน   ความแตกตาง

ระหวางบุคคล  ชวงเวลาเรียน  ความสนใจในวิชาที่เรียน  ดังนัน้ในการจัดการเรียนการสอนตอง

คํานึงถึงผูเรียนและควรใหผูเรียนไดมีสวนรวม ไดลงมือกระทําเอง แสวงหาคําตอบดวยกิจกรรม 

การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดประโยชนดังกลาว 

                         4)  การประเมินผล การประเมินผลขึ้นอยูกับองคประกอบทีห่นึง่ คือ จุดมุงหมาย 

ในการประเมนิผลนัน้จะตองประเมนิในดานประสบการณทั้งหมดที่จัดใหแกผูเรียน  มีความงายยาก

ซ้ําซอน และจดัลําดับไวเหมาะสมมากเพยีงใด   ผูเรียนไดพัฒนาดานตางๆ มากนอยเพียงใดและ

พัฒนาการของผูเรียนที่วานี้ เปนไปตามทิศทางทีก่ําหนดไวหรือไมเพยีงใด 

                         สงัด อุทรานนัท  (2532  : 275-276)  ไดกลาวถงึหนาทีข่องผูบริหารโรงเรยีน ในการ

นําหลักสูตรไปใชวา  ผูบริหารควรมีบทบาทและดําเนินการดังนี ้

                         1)  ตองทาํความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรที่โรงเรียนใชอยูอยางชัดเจน 
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                         2)  ใหบริการวัสดุหลักสตูร และสื่อการเรียนการสอนชนิดตางๆ  แกครู 

                         3)  ดําเนนิการนิเทศ ติดตามผลการใชหลักสูตรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

                         4)  กระตุนและสงเสริมครูในการใชหลกัสูตรอยางถูตอง เชน จัดอบรมหรือ

ประชุมสัมมนา เปนตน 

                         5)  ใหกาํลงัใจและบํารุงขวัญแกครูผูใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปน

เยี่ยงอยางแกครูคนอื่นๆ 

                         สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (2536 : 7-8)  ไดกําหนด

บทบาทหนาทีข่องผูบริหารโรงเรียนในการนําหลักสูตรไปใชวามีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

                         1)  จัดใหมหีลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)    

และเอกสารประกอบหลักสตูร   เชน  แนวการสอน  กาํหนดการสอน   คูมือครูแผนการสอนให

เพียงพอ และครบถวนทุกระดับชั้นเรียน 

                         2)  ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรใหชัดเจน ตั้งแตหลักการ จุดหมาย โครงสราง

ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ ตลอดจนถึงการวัดผลและประเมินผล โดยอาจตั้งเปนคณะกรรมการ

ศึกษา และวิเคราะหหลักสตูร ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน ผูชวยผูบริหารฝาย

วิชาการ หัวหนากลุมประสบการณ และครูผูสอนรวมเปนกรรมการ 

                         3)  วางแผนการนําหลักสูตรไปใช โดยการจัดประชุมผูเกี่ยวของและครูผูสอน เพือ่

ชี้แจง แนะนาํ ทบทวนหลักสตูร กอนเปดภาคเรียนหรือกอนลงมือสอน 

                         4)  นิเทศติดตามการจดักจิกรรมการเรียนการสอน  และประเมนิผล การนาํหลกัสูตร

ไปใช โดยพิจารณาจากรายงานตาง ๆ เชน แบบบันทกึการสังเกตการสอน แผนการสอน บนัทกึ

การสอน คุณภาพ และความรูความสามารถของนักเรียน 

                         5)  ดําเนนิการแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร  โดยการวิเคราะหปญหา 

และสาเหตทุั้งในสวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 

นักเรียน และในสวนของปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 

                         6) พัฒนาตนเองและครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจที่เกีย่วกับการใชหลักสูตร

อยูเสมอ โดยเขารวมประชุม สัมมนา อบรม ฟงการอภิปราย หรือสนทนารวมกับผูมคีวามรูดาน

หลักสูตร หรือผูที่เกี่ยวของ 

               สรุปไดวาผูบริหารโรงเรียนจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัสูตร

เปนอยางดี ในฐานะที่ผูบริหารมีหนาที่บริหารดานหลกัสูตร สวนครูผูสอนมีหนาทีน่าํหลักสูตรไปสู

การปฏิบัติจริง นัน่คือ การจดัการเรียนการสอนในหองเรียน และผูบริหารโรงเรยีนตองสามารถให
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คําแนะนําชวยเหลือครู ใหปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการใชหลักสูตร อันเปนเสริมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแกครูผูสอน ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหหลักสูตรบรรลุตามจุดมุงหมายที่แทจริงอีกดวย 

               2.3.2  ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  เปนกิจกรรมทีม่ีความสาํคัญมากกจิกรรม

หนึ่งที่เปนสื่อเชื่อมโยงระหวางผูเรียน และหลักสูตร ชวยใหการจัดการศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค

ที่ตองการ  ดงัที่    

                         สุธีระ  ทานตวณิช  (2532 : 123)  ไดกลาววา  กิจกรรมการเรียน  หมายถงึ  กจิกรรม

ที่ชวยกระตุนใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความสมบรูณยิ่งขึ้น  กลาวคือ   ทําใหผูเรียนมีความ

เขาใจแจมแจง  และจดจําไดนานยิ่งขึ้น  หรือจะชวยใหการเรียนการสอนที่จะดําเนินการในครั้งตอไป

มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

                         โดยที่  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2535 : 183)  กลาววา  การจัดและการ

ดําเนินการเรียนการสอนจะเปนไปดวยดีก็โดยการวางแผนการบรหิารงานจากความรวมมือของ

บุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะครูอาจารยซึ่งเปนตัวหลกัสําคัญที่จะทาํใหการเรียนการสอนมี

คุณภาพ 

                ในการบริหารงานจัดการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรยีนควรยึดหลักการจัดการเรียน

การสอนตามแนวของหลักสูตร กลาวคือ  ครูและนักเรียนรวมกนัดําเนนิกิจกรรมตางๆ  โดยมีเดก็

เปนศูนยกลางของความสนใจ นัน่คือ กจิกรรมของเด็ก โดยเด็กและเพือ่เด็ก  ครูเปนผูดําเนนิการให 

กิจกรรมเปนไปในแนวทางตามที่แผนการสอนและคูมือเสนอแนะไว เดก็เปนผูปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ 

มากที่สุดไมวาจะเปนการสอนโดยวธิีใดๆ   ก็ตาม  ครูเปนเพียงผูควบคมุดูแล   และแนะนาํเพื่อให 

กิจกรรมการเรยีนการสอน  บรรลุประสงคการเรียนรูของหลักสูตร 

                         ซึ่ง ปรีชา คมัภีรปกรณ  (2528  : 182)  กลาวถงึ หลักการจัดการเรียนการสอนที่

สําคัญไวหลายประการ คือ 

                         1)  ครูตองเปดโอกาสใหนกัเรียนไดเรียนทฤษฎีและปฏบิัติ   เพื่อใหเกดิการเรียน

ดวยความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติไดมากกวาการจํา 

                         2)  ครูควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา มีความคิดวิจารณญาณ

และรูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้น การสอนของครูตองมุงใหนักเรียนไดรูวิธีการ

แสวงหาความรูมากกวาใหทองจํา 

                         3)  เนื้อหาวชิาที่จัดใหแกนักเรียนตองผสมผสานกัน และแสดงใหเหน็ถึง

ความสัมพันธระหวางความรูตางๆ  ตลอดถึงความสัมพนัธระหวางกลุมประสบการณที่เรียนดวย 
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               การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลกัสูตรประถมศึกษา พทุธศกัราช 2521  

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)  มีหลักการและวิธีการเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้  (กรมวิชาการ.  2525 : 

1-12) 

                         1) กระบวนการเรียนการสอนมคีวามสาํคัญเทากบัเนื้อหา ครูตองคาํนึงถงึ

กระบวนการเรียนหรือวธิีเรียนเปนสิง่ที่สําคญัที่สุด เพื่อใหนักเรียนคิดเปนทาํเปนแกปญหาเปน 

พรอมทัง้ปรับตัวเขากับสังคมได 

                         2)  นักเรยีนเปนผูแสดง ครูเปนผูกํากับการแสดงซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ครูรวมกิจกรรมกับนักเรียน โดยใชแผนการสอน คูมือครู ส่ือการเรียนตางๆ  เปนแนวทาง

เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติ  และศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

                         3)  นักเรียนคนหาความรู สรุป และตัดสินใจดวยตนเอง โดยที่ครูตองฝกใหนักเรียน

รูจักคิดใหคนหาคาํตอบดวยตนเอง รูจักหาเหตุผล รูจกัเลือกและตัดสินใจไดถูกตอง 

                         4)  ภาคปฏิบัติควบคูกบัภาคทฤษฎ ีโดยใหมเีวลาปฏิบตัิเพื่อใหเหมาะสมกับทฤษฎี 

                         5)  ครูผูปฏิบัติการสอน ใชวิธีการสอนหลายวธิีตามความเหมาะสมกบัเนื้อหาวิชา 

                         6)  ครูปฏิบัติการสอน  ใชวิธีการสอนโดยเนนขบวนการกลุมโดยใหนกัเรยีนทาํงาน

เปนกลุม ใชหลักการรวมกันคิด รวมกนัเรียน รวมกนัทาํ รวมกนัแกปญหา และรวมกนัรับผลที่

เกิดขึ้นตามวิถทีางพืน้ฐานของระบอบประชาธิปไตย 

               บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในดานการเรียนการสอน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

นั้น  ผูบริหารโรงเรียนมีภารกิจที่จะตองกระทําดงันี ้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 

แหงชาติ.  2536 : 8 -9) 

                         1)  จัดใหมแีผนการสอนใหครบถวนทกุชั้น   และทุกกลุมประสบการณ  สําหรับ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533  มุงเนนใหครูผูสอนเปนผูจัดทาํแผนการสอนเอง ผูบริหารตอง

เปนผูนาํและกระตุนใหครูจัดทําและติดตามการนาํไปใชดวย 

                         2)  จัดหองเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับจาํนวนหองเรียน 

                         3)  จัดสถานที่และอุปกรณ   เครื่องมือเคร่ืองใชและหองพิเศษเพื่อสนับสนนุการจดั

กิจกรรม การเรียนการสอนในกลุมประสบการณตางๆ  ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน 

                         4) ตรวจสอบการจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเวลา  และสอดคลองกับอัตรา

เวลาเรียนในหลักสูตรทุกกลุมประสบการณ ทุกชัน้เรียน และใหมีตารางสอนรวมของโรงเรียนดวย 
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                         5)  จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพตางๆ  ที่สนับสนุน

การสอน  เชน  แนวการสอน  คูมือครู และเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับครูผูสอนใหเพียงพอทุก

ระดับช้ัน  และทุกกลุมประสบการณ 

                         6) จัดครูประจําชั้น ครูประจําวิชา ใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ

ของประสบการณและความถนัด 

                         7)   ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครโูดยการตรวจแผนการสอน 

หรือบันทึกการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ 

                         8)  เยี่ยมชัน้เรียนหรือสังเกตการสอนโดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงานไว 

                         9)  จัดครูเขาสอนแทนครทูี่ขาดหรือครูที่ไมมาปฏิบัตงิาน โดยมีการบันทกึ

มอบหมายงานและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลกัษณอักษร 

                         10)  ติดตามชวยเหลือพเิศษ ชวยแกปญหาในสวนทีเ่กี่ยวของกับการเรียนการสอน

ใหแกครู  ใหขวัญและกําลงัใจในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

                         11)  เปนผูนําใหครูปรับปรุงการเรียนการสอนใหรูจักใชเทคนิคและวิธีการสอน

แบบตางๆ  และเลือกกิจกรรมการสอน เพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี 

               สรุปไดวา  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมทีส่ําคัญที่ผูบริหารควรใหความ

สนใจ   เพราะการเรียนจะบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรไดนั้น   ตองอาศัยกจิกรรมการเรียน 

การสอนเปนสาํคัญ  ซึง่ผูบริหารโรงเรยีนตองใหความชวยเหลือและสนบัสนุน  กระตุนใหครูจัด 

กิจกรรมการเรยีนการสอนใหเหมาะสม   

               2.3.3  ดานการสรางและการใชส่ือการเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอนมคีวามสัมพันธ

กับการเรียนการสอนอยางใกลชิด  เปนตัวกลางในการถายทอดความรูระหวางผูสื่อและผูรับส่ือ การสอน

จึงมีประโยชนสําหรับครูที่จะตองเหน็ความสําคัญและรูจักเลือกสื่อที่เหมาะสมในการสอน เพื่อการสอน

ที่บรรลุเปาหมายและไดผลดี  และเพื่อความเขาใจในเรื่องของสื่อการสอนดีขึ้น   

                         กิติมา  ปรีดดิีลก  (2532 : 68-69)  อธิบายวา  สื่อการสอน  หมายถงึ  วัตถ ุสิง่ของ  

ภาพ  เครื่องมอื เครื่องใช  ตลอดจนตวับุคคล วิธกีาร สถานที่ตางๆ  ที่ใชประกอบในการเรยีนการสอน  

เพื่อใหการเรียนการสอนบังเกิดผลดี  สื่อการสอน  มีชื่อเรียกตางๆ  กนัไป  เชน  อุปกรณการสอน   

อุปกรณการศึกษา  เทคโนโลยีการสอน  และโสตทัศนศกึษา  เปนตน  ดังนัน้โรงเรียน  จึงตองจัดให

มีส่ือการสอนขึ้น  โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งผูเรียนอยูในวัยเด็กเล็ก  เปนสวนสําคัญ  

นอกจากความของสื่อการสอนแลว  กิติมา  ปรีดีดิลก  ยังไดจัดประเภทของสื่อการสอนออกเปน  3  

พวก  คือ  ประการแรก  ไดแก  เครื่องมือหรืออุปกรณ  (Hardware)  บางทีเรียก  สือ่ประเภทหนัก   
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เชน   เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่องฉายสไลด  เครื่องเลนจานเสียง  วทิยุ  โทรทัศน  เปนตน  

ประการทีส่อง  ไดแก  วัสดุ (Software)   บางทเีรียกสื่อประเภทเบา  เชน  ฟลมภาพยนตร  มวนเทป

ประกอบเสียง  รายการวิทย ุ หนังสือเรียน  ของจริง  แผนที่  เปนตน  และประการสุดทาย  ไดแก  

เทคนิคหรือวิธกีาร (Technique or Method)  เชน  เทคนิคการเลยีนแบบ  การแสดง  การเลนละครหุน  

การสาธิตกรรมวิธี  เปนตน  การที่จะนําสื่อประเภทตางๆ  มาใชไดเหมาะสมนั้นจําเปนตองมี

หลักเกณฑในการเลือก  เชน  เลือกสื่อการสอนใหสอดคลองกบัจุดมุงหมายของการเรียนการสอน  

เนื้อหาวิชา  เทคนิควธิีสอน  วัยและความสนใจของผูเรียน ตลอดจนความสะดวกสบายในการใช   

                         สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  (2536 :9)  ไดกําหนดบทบาท 

ผูบริหารโรงเรยีนในดานสื่อการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวปฏิบัติไว ดงันี ้

                         1)  จัดหาและบริการวัสดุประกอบหลักสูตร  และสื่อการเรียนการสอนแกครูอยาง

เพยีงพอและครบถวนทกุกลุมประสบการณ  มีการสาํรวจความตองการวางแผนเพื่อจัดหา  

ดําเนนิการจัดหา บริการและจัดทํารายงานผลการดําเนนิการอยางเปนธรรม                                                           

                         2)  สงเสริมและสนับสนนุใหครูรูจักทํารูจักใช  และรูจกัเก็บบํารุงรักษาส่ือการสอน 

ใหตรงกับเนื้อหาและกจิกรรมที่กาํหนดไวในแผนการสอน  โดยการจัดอบรม  ประชมุเชิงปฏิบัติการ 

ใหความรูแกครูผูสอนจัดใหมีศูนยสื่อและศูนยวิชาการของโรงเรียน  เพื่อเปนแหลงผลิตและบริการ

สื่อแกครูผูสอน 

                         3)  สงเสริมใหครูรูจักคิดคนสรางสรรคสื่อหรือวิธีการใหมๆ   ที่จะนํามาใชใน 

กิจกรรม  การเรียนการสอนเพื่อนาํไปสูการสรางผลงานทางวชิาการ                                                            

                         4)  แสวงหาแหลงวิทยากรที่เปนสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่น เชน บุคลากร 

สถานที่ประกอบการ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

                         5)  จัดใหมีการติดตาม และประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  

โดยการสังเกตการสอน การดูแผนการสอน บนัทกึการสอน สถิตกิารยมืส่ือ ฯลฯ  

                         สรุปไดวา ส่ือการเรียนการสอนเปนสิง่สําคัญ  ที่จะชวยใหการสอนของครู  ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตัวกลางหรือเครื่องมือถายทอดความรูใหแกนักเรียนไดงายและรวดเร็วขึ้น 

ผูบริหาร โรงเรียนมหีนาที่ในการชวยเหลือ  แนะนาํ  สงเสริมใหครูสามารถจัดหา  ผลิต  ใช  และ

บํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน   เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายที่ตัง้ไวมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น                                                                                                                                                   

               2.3.4  ดานการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอน   การวัดผลและประเมินผล  เปน

หนาที่ของผูบริหารและครู  ที่จะทําการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน  วาไดรับผลแคไหน  
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เพียงใด  หรือจะตองปรับปรุงแกไขอยางไรในชวงหนึ่งๆ  การวัดผลและประเมินผลมีความหมาย

ตางกนั  ดังที่   

                         กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 72)   ไดใหคํานิยามวา  การวัดผล   (Measurement)  

เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานอันหนึ่งที่ยึดถอือยู  ซึ่งมีลักษณะเปนรูปธรรม  

คือ  จะแสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลข  เพื่อแสดงใหรูวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด  

และอาจบอกไดวานกัเรียนไดคะแนนเทาไร  โดยนําผลทีน่ักเรียนทาํไดไปเปรียบเทียบกับคําตอบ  ที่

ครูทําไว  สวนการประเมนิผล (Evaluation)  เปนการกําหนดคา  หรือหาคาจากคะแนนที่เราไดจาก

การวัดผลนัน้  เชนเกงหรือไมเกง  ดหีรือไมดี  โดยเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ  ในหองเดียวกนั   

                         จากความหมายของการวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอน สรุปไดวา 

การวัดผลมากอนการประเมนิผล  นัน่คือ  การประเมนิผลเปนการนาํผลจากการวัดผลมาตัดสนิ

คุณคาเพื่อสรุปวาสิง่ทีว่ัดนัน้มีคุณภาพอยางไร ผลการประเมินจะถูกตองเหมาะสมเพียงใด 

ยอมข้ึนอยูกับผลของการวัดเปนสําคัญ  กลาวคือ  ถาการวัดผลถูกตอง  การประเมนิผลมักเชื่อถือ

ไดและตรงกับความจริงทัง้การวัดผลและประเมินผลจงึสมัพันธเกีย่วโยงกันอยางมาก  จนใน

บางครั้งใชคําทั้งสองแทนกนัได  

                         การวัดและประเมินผล  เปนกระบวนการตอเนื่องของการเรียนการสอน  ซึ่ง  

 กิติมา  ปรีดีดลิก  (2532 : 72-73)  ไดแบงลักษณะของการวัดผลประเมินผล  การเรียนการสอน

ออกเปน 3 ขั้นตอน  ไดแก การประเมินผลกอนเรียน  การประเมินผลระหวางเรียน  และการ

ประเมินผลหลังการเรียน  สวนที่วาการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนจะทําอยางไรบางนั้น  

ชารี  มณีศรี (ม.ป.ป. : 203 - 204)  ไดกําหนดไว  4  ประการ กลาวคือ 

                         1)  เกีย่วกับตัวเดก็ วามีความเจริญงอกงามทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา  

มากนอยเพียงใด  ในการประเมินใชการตรวจสุขภาพ  การพบปะสนทนากับเด็ก  ผูปกครองและ 

ผูเกี่ยวของ  การสังเกต  การทาํบนัทกึ  การตรวจผลงานของเดก็และการสอบขอเขียนหรอืปากเปลา  

เปนตน 

                         2)  เกี่ยวกับครู  จะประเมินผลความเจริญงอกงามของครูโดยอาศัยจากนักเรียน  

ผูปกครอง  การบริหารและการนิเทศการศกึษา  และจากตัวครูเอง  อาจทาํการประเมินโดยการ

สังเกต  การพบปะสนทนากบัเด็ก  ผูปกครอง  เพื่อนครูและผูเกี่ยวของ  การใชแบบสอบถาม  การ

อภิปรายรวมกนั  และการวิเคราะหจากขอมูลที่ได  เปนตน 
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                         3)  เกี่ยวกบัโรงเรียน  โดยพิจารณาจากครู   นักเรียนและชุมชน   เครื่องมือในการ

ประเมินผล  ไดแก  การสังเกตการสอน  การอภิปรายรวมกนั  การประชุมทางวิชาการ  การใช

แบบสอบถามและการพบปะสนทนากับผูเกี่ยวของ  เปนตน 

                         4)  ประเมนิผลโดยทั่วไป  การประเมนิผลอาจจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจําป  รายงานความดีความชอบของครู  และรายงานของผูบังคับบัญชา เปนตน 

                         ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตร

ประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2533)  พ.ศ.2533  กรมวิชาการ  2534 : 12 -14)  

มีหลักการและวิธีการในการประเมินผลการเรียน ดังนี ้

                         1)  ใหโรงเรียนมีหนาที่ประเมินผล  ตัดสิน  และอนุมัติผลการเรียนทุกชั้น  ซึ่ง 

โรงเรียนมีหนาที ่คือ 

                               (1)  วัดผลและประเมนิผลการเรียนของผูเรียนทกุประเภท  ทัง้การประเมนิผล

กอนเรียน การประเมินผลการผานจุดประสงคการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนปลายภาค

หรือปลายปทกุกลุมประสบการณ ทุกชัน้เรียน 

                               (2)  ตัดสินผลการเรียนโดยพิจารณาจากเกณฑการตัดสินในเรื่องเวลาเรียน  

การผานจุดประสงคการเรียนรูและการประเมินผลการเรยีนปลายป 

                               (3)  อนมุัติผลการเรียนในแตละกลุมประสบการณ   อนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน  

และอนุมัติใหผูเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งถือเปนการจบหลักสูตรประถมศึกษาดวย 

                         2) ใหมีการประเมินผลการเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผล

การเรียน การประเมินผลการเรียนเปนกระบวนการตอเนือ่งของการเรียนการสอน เปนกลไกอนัที่จะ

ปรับปรุงการเรยีนของผูเรียนใหดีข้ึนและบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรู อีกทัง้ใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงการสอนของครูใหดข้ึีน  โดยนาํผลการประเมนิมาทาํหนาที่ 2 ประการ คือ  

                               (1)  เพือ่ปรับปรุงการเรียน 

                               (2)  เพือ่ตัดสินผลการเรียน 

                         3)  วิธีการประเมินผลเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหถือปฏิบัติดังนี ้

                               (1)  แจงใหนักเรียนทราบจุดประสงคการเรียนรู  วธิีการประเมนิผล   เกณฑ

การผานจุดประสงคการเรียนรู  และเกณฑการผานกลุมประสบการณกอนทาํการสอน 

                               (2)  จุดประสงคการเรยีนรู  จะตองครอบคลุมพฤติกรรมดานพุทธพิิสัย  จิตพิสัย 

ทักษะพิสัยและเนนกระบวนการ 
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                               (3)  กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูสอนจะตองประเมินผลกอนเรียน 

เพื่อตรวจสอบความรูพืน้ฐานและทกัษะเบื้อตนของนกัเรียน 

                               (4)  ระหวางภาคเรียน  ใหผูสอนประเมินผลการเรียนของนักเรยีนเปนระยะๆ  

ตามจุดประสงคการเรียนรูทีก่ําหนดไวในสมุดประจําชัน้  เพื่อพัฒนาการเรียนของนกัเรียน  และ

เพื่อประเมนิผลการผานจุดประสงค 

                               (5) เมื่อถึงปลายภาคเรียน หลังจากจบกระบวนการเรียนการสอนทุกกิจกรรม

แลว ใหมีการประเมนิผลการเรียนปลายภาค โดยใหเลือกประเมนิเฉพาะจุดประสงคที่สําคัญ ให

ครอบคลมุทัง้พุทธพิิสัย จิตพิสัย ทักษะพสิัย  และเนนกระบวนการเพือ่ตรวจสอบความรู

ความสามารถตามทีก่ําหนดไวในภาคเรียนนัน้ ใหมีการประเมินผลการเรียนปลายภาคทุกภาค ทกุ

กลุมประสบการณ เวนแตชั้นประถมศึกษาปที ่2, 4   และ 6 ไมตองประเมินผลการเรยีนปลายภาค

เรียนสุดทาย  แตใหเปนการประเมินผลปลายป 

                         หนาที่ของผูบริหารในการวดัผลและประเมินผล สาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศกึษาแหงชาติ (2536 :10) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารโรงเรียนในการบริหาร

งานวัดและประเมินผลดงันี ้ 

                         1)  จัดใหมรีะเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  การประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  และสะดวกตอการนําไปใช 

                         2)  ศึกษาและทําความเขาใจระเบียบวดัผลใหละเอียดลึกซึ้ง สามารถอธิบายหรือ

ชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจและปฏิบัติได  

                         3)  จัดใหมกีารวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่ระเบยีบ

กําหนดไว  

                         4)  วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมนิผล  และการจัดทําปฏิทนิ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักสูตรและเวลาเรียน  

                         5)  จัดหาวสัดุ  อุปกรณ  แบบฟอรมและเครื่องมือ  ทีจ่ําเปนเพื่อใชดําเนนิงาน

วัดผล และประเมินผลใหพรอมและเพียงพอ  

                         6)  จัดสรางเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและปรบัปรุงการสรางขอสอบของครูใหมี

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมใหความรูประชุมปฏิบัติการจัดสรางขอสอบ 

               สรุปไดวาการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอน  เปนหนาที่สาํคัญของครูที่จะตอง

ติดตามดูผลการสอนวาเปนอยางไร  จะตองดําเนินการเกี่ยวกบัวิธกีารที่จะทําการวัดผลไดถูกตอง

และแมนยํา  ดังนั้นผูบริหารจึงมีสวนรับผิดชอบในเรื่องของการวัดผลประเมินผล  การเรียนการสอน 
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โดยจะตองศึกษาและทาํความเขาใจกบัระเบียบการวัดผลอยางชัดเจน เพื่อจะไดชวยเหลือ แนะนาํ  

สงเสริม  ใหครูไดเขาใจการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอยางถกูตอง  ตลอดจนสามารถ

ประเมินผลการทํางานของตนเองได  อันจะสงผลถงึการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

               2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

                         สุชาติ  ศรีสุวรรณ  (2528 : บทคัดยอ)  ทําการวิจยัเรื่องสภาพและการจัดการ

นิเทศการศึกษาภายในโรงเรยีนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดเลย  โดย

ศึกษาจากกลุมตัวอยางประชากรจากผูบริหาร  450  คน  และสัมภาษณผูบริหาร จาํนวน 37  คน  

ในเรื่องกระบวนการดําเนนิงานนิเทศการศกึษา  ผลวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรคในการจัดการนิเทศ 

การศึกษา  ภายในโรงเรยีน  คือ  โรงเรียนสวนมากยังขาดแคลนวิทยากร  แหลงวทิยากรสําหรับให

ครูศึกษาคนควาเพิม่เตมิ  ครูยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการจัดการนิเทศการศึกษาภายใน

โรงเรียน  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  และขาดการยอมรับจากคณะครูในโรงเรียน   โรงเรียนไดรับ

งบประมาณนอยและไดรับชาไมทนัตอการดําเนนิงานของโรงเรียน  ขั้นตอนการเบกิจายงบประมาณ

ซับซอนเกนิไป  ทําใหการปฏบิัติงานไมคลองตัว  และไดรับวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพต่ําและไมตรง

กับความตองการของโรงเรยีน 

                         สุนทร  ไคลมี  (2528 : บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง  การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาจากกลุมประชากรซึง่เปนผูบริหาร

โรงเรียน  จาํนวน  435  คน  ผลการวิจยัครั้งนีพ้บวา  ครูยงัขาดความรูความเขาใจวธิีการจัดการเรยีน

การสอน  ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับแนวทางของหลักสูตร

ประถมศึกษา  จึงอาจกลาวไดวา การที่โรงเรียนจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจแกครูในเร่ือง

การวางแผนการสอนนัน้ไมไดผล  สวนปญหาอุปสรรคทีพ่บจากการดําเนินงานนเิทศการศึกษาภายใน

โรงเรียน  ที่มโีรงเรยีนจาํนวนมากที่สุดระบุ  คือปญหาและอุปสรรค  ดานบุคลากรและการจัดการเรื่อง

โรงเรียนขาดแคลนวทิยากร  หรือ  แหลงวชิาการที่จะใหความรูแกครู  เพื่อนาํไปใชในการจัด

ดําเนนิงานของโรงเรียน โดยโรงเรยีนระบุสาเหตวุาเปนเพราะวทิยากรและแหลงวิชาการอยูหางไกล

โรงเรียนเกินไป  สําหรับผลกระทบของปญหาอุปสรรคที่มีตอการจัดการนิเทศการศึกษาภายใน

โรงเรียน โรงเรียนจํานวนมากที่สุดระบวุา  จัดการนิเทศภายในโรงเรียนไดแตไมมีประสิทธิผลดพีอ
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                         สมยศ  ผูกโอสถ  (2542 : บทคัดยอ )  ศึกษาปญหาการดําเนินงานวชิาการใน 

โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เขต

การศึกษา 12 พบวาปญหาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาลขยายโอกาสทางการศึกษา 

ตามความคิดเหน็ของครูวิชาการ อยูในระดบัปานกลาง 

                         กนกพร  จนัทุมมี  (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาและเปรยีบเทียบความตองการนิเทศ

งานวชิาการของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานกังานการประถมศกึษาอําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี พบวา  ครูผูสอนที่มปีระสบการณมาก  ครูผูสอนที่มีประสบการณนอย และครูผูสอน

ทุกกลุมประสบการณที่รับผิดชอบ  มีความตองการนิเทศงานวิชาการในระดับมาก  ครูผูสอนที่มี

ประสบการณมากกับครูผูสอนที่มปีระสบการณนอย มคีวามตองการนิเทศงานวิชาการ ไมแตกตาง

กันและครูผูสอนกลุมประสบการณที่รับผิดชอบตางกนัมีความตองการนิเทศงานวชิาการไมแตกตาง

กัน  เฉลิมลักษณ  เนื้อไม  (2535 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง  การประเมินความตองการจาํเปนเกี่ยวกับ

การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนของผูบริหารและครูโรงเรียนประมศึกษาทีเ่ปดสอนตามโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  โดยศึกษา

กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนและครู  จํานวน  429  คนโดยใชแบบสํารวจความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนและครู  ผลการวจิับพบวา ผูบริหารสวนใหญ 

มีความตองการจําเปนที่จะรับการนิเทศงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง ในดานการวัดและ

ประเมินผล ดานหองสมุด ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวางแผนและกําหนดวิธดีําเนนิงาน 

และดานการสงเสริมการสอน  มีความตองการจาํเปนทีจ่ะรับการนเิทศงานวิชาการอยูในระดับนอย 

ในดานหลักสตูรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  และ

ดานงานประชมุอบรมทางวชิาการ ครูผูสอนสวนใหญ มคีวามตองการจําเปนที่จะรับการนิเทศงาน

วิชาการ อยูในระดับปานกลางในดานหองสมุด ดานนิเทศการศึกษา ดานวางแผนและกําหนดวิธี

ดําเนนิงาน และดานสงเสรมิการสอน  มคีวามตองการจําเปนที่จะรับการนิเทศงานวิชาการ  อยูใน

ระดับนอย  ในดานหลักสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช   ดานการเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียน

การสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานประชุมอบรมทางวิชาการ 

                         หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพระนครศรีอยุธยา  (2539 :  

บทคัดยอ) วิจยั เร่ืองการศกึษาผลการพฒันาการดาํเนนิงานนเิทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดสาํนักงานการประถมศกึษาอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ประชากรเปนผูบริหารโรงเรียน ผูชวย

ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่ทาํหนาทีน่ิเทศ  จาํนวน 228 คน  ผลการวิจัยพบวา  การวางแผน

โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ทําการศึกษาสภาพปจจุบนัปญหา และความตองการ การจัดลําดับ
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ความสาํคัญของปญหา และความตองการการวิเคราะห หาสาเหตุของปญหา การกาํหนด

เปาหมายและแนวทางเลือกในการปฏิบัติงานการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายใน

โรงเรียน การจัดทาํแผนงาน / โครงการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก  สวนมาก

ดําเนินงานในรูปคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน โดยคํานึงถึงความเปนไปได  สภาพ

ทรัพยากรที่มีอยู และนโยบายของตนสงักดั มีการจดัทําโครงการนเิทศภายในรวมอยูกับเอกสาร

โครงการตางๆ ของโรงเรียน การดําเนนิงาน  ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรยีน ซึง่มกีารประชมุ

คณะทํางาน แบงงานตามที่มอบหมายงานปฏิบัติการนิเทศตาม  ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ดวยกิจกรรมการประชุม ปรึกษาหารือ  การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกตการสอน   

การประชุมสัมมนาทางวชิาการเกี่ยวกับ 

การสอนกลุมประสบการณตางๆ  มีการนเิทศติดตามผล ควบคุมกาํกบั การสรางขวญัและกําลังใจ

แกผูปฏิบัติงานอยูในระดบัมากทกุรายการ การประเมนิผลและรายงานผลการประเมนิ 

คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประเมินผลกอนดําเนินงาน ระหวางปฏิบัติการสิ้นสุดโครงการ 

โดยใชเครื่องมือ  ประเมนิ  และนําผลการประเมินแจงใหคณะครูในโรงเรียนทุกคนทราบ  โดย

ผูบริหารสถานศึกษา ประชุมช้ีแจงและโดยการจัดทํารายงานแบบยอ  การดําเนินงานไวรวมกับ

โครงการอื่นๆ  ทุกรายการอยูในระดับมาก  พบปญหาในดานวธิีการประเมินผลโครงการและการ

เขียนรายงานโครงการ  ที ่

ถูกตองเปนสวนมาก 

                         หนวยศึกษานิเทศก  สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวัดอุดรธานี  (2540 : บทคัดยอ)  

วิจัย  เร่ืองการพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศภายในโดยใชการวิจยัเชิงปฏิบัติการเพื่อใหโรงเรียน

ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดอดุรธานี  กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  

ในโรงเรียนที่สุมไดจากโรงเรียนที่มีปญหาและตองการนิเทศภายใน  ผลการวิจัย พบวา 1. ระดับ

กอนประถมศกึษา  กอนการดําเนนิการทุกมาตรฐาน  ทกุตัวบงชี ้ผานเกณฑทัง้หมด โดยมีผลการ

ประเมินระดับ  3  (เปนที่นาพอใจ) จํานวน 9  ตัวบงชี้ ระดับ 4  (ดี) จํานวน 4  ตัวบงชี้ และระดับ 5 

(ดีมาก) จํานวน  2  ตัวบงชี ้ และหลังการดาํเนนิงานทุกมาตรฐาน ทกุตัวบงชี้ผานเกณฑ  และ

กาวหนาขึ้นเกอืบทัง้หมด โดยมีผลการประเมนิระดบั 3   (เปนทีน่าพอใจ)  จํานวน เพยีง 1  ตังบงชี ้4  

(ดี) จํานวน 10  ตัวบงชี ้ และระดับ 5 (ดีมาก)   จํานวน  4   ตังบงชี ้  2.  ระดับประถมศกึษากอนการ

ดําเนนิงาน  งานที่ไมผานเกณฑมากที่สุดไดแก  งานวิชาการ   ซึง่ไมผานเกณฑมาตรฐานทุกตัว

บงชี้ โดยมีผลการประเมนิเปนระดับ 1  (ควรแกไข)  จํานวน 6 ตัวบงชี้   ระดับ 2 (พอใชได) จํานวน 
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7  ตัวบงชี้ หลงัการดําเนนิงานผานเกณฑมาตรฐานเกือบทั้งหมด ยกเวนมาตรฐานที่ 14 ตัวบงชีท้ี่ 1 

มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และบริเวณอยางเพียงพอ  ซึ่งไมผานเกณฑมาตรฐาน ทัง้กอนและ

หลังดําเนนิการ  ทัง้นีเ้พราะอยูนอกเหนืออํานาจ  ของโรงเรียนที่จะดาํเนนิการได  ทั้งนี้เพราะตองใช 

งบประมาณจาํนวนมาก และโรงเรียนอื่น ๆ  สวนมากกข็าดแคลน และมีความตองการมากเชนกนั 

               2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

                         เวน  (1980 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  เร่ืองการรับรูบทบาทการนิเทศการศึกษา  

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษา  บทบาทการนิเทศการศึกษาของ 

ผูบริหารโรงเรยีนในเรื่อง  หนาที่ความรบัผิดชอบและขอบขายของงานนิเทศ  และวธิกีารนเิทศภายใน

โรงเรียน  โดยใชผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐเวอรจเินยี  จาํนวน  278  คน  เปนกลุมตัวอยาง  

ผลการวิจัยพบวา ในดานความรับผิดชอบและขอบขายของงานนิเทศที่มีความสําคัญสูง ไดแก  

งานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  การแนะแนว  งานบริหาร,งานวชิาการ  และงานนเิทศภายใน

โรงเรียนเกี่ยวกับเวลาที่ใชทาํงาน  งานที่ผูบริหารโรงเรียนใชเวลานอยที่สุด  คือ งานเกี่ยวกับวัสดุ  

สวนงานที่ผูบริหารโรงเรียนใชเวลามากทีสุ่ด  คือ  งานนิเทศภายในโรงเรียน  งานเกี่ยวกบัหลกัสตูร  

งานการสอน  และงานแนะแนว  และเทคนคิการนิเทศที่ไดผล  ไดแก  วธิีเยี่ยมชั้นเรียน  การประชมุ

รวมกับครู  สวนวิธทีี่ไดผลนอย  คือ  วธิีใชเอกสาร   

                         อัลลิสัน (1982 : บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศแบบบรรยาย  

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไดเขาใจบทบาทในดานการเปนผูนาํ ดาน

การเรียนการสอน  การพัฒนาทักษะดานตาง ๆ  ของครู  และการพัฒนาแผนการเรียน  โดยทดลอง

ใชกับกลุมตัวอยาง  จาํนวน  3  กลุม  โดยแบงเปนผูบริหารโรงเรียนที่มปีระสบการณที่เขารับฟง

การบรรยายจาํนวน  16  คน  และกลุมครู  ที่เขารับฟงการบรรยาย  จํานวน  97  คน  โดยทดสอบ

ความรูพืน้ฐานกอนทัง้  3  กลุม  และเมื่อบรรยายกับกลุมทดลองแลวใหนําไปปฏบิัติ  แลวกลับมา

ทดสอบอกีครั้งหนึ่ง  ผลการวจิัยพบวา  รูปแบบการนิเทศแบบบรรยายมีผลตอกลุมผูบริหารโรงเรียนที่

มีประสบการณ  แตก็แตกตางจากเดมิอยางไมมนียัสําคญัทางสถิติ  และเมื่อเปรียบเทียบทัง้  2  กลุม  

ปรากฏวาไมแตกตางกนั  

 จากการศึกษางานวิจยัดังกลาว  สรุปไดวา  การปฏิบัติงานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  

ในการศึกษานีม้ี 4   ดาน  คือ 

                         1)  ดานหลกัสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

                         2)  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                         3)  ดานการสรางและการใชส่ือการเรียนการสอน 
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                         4)  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

               นับวาเปนองคประกอบที่สาํคัญและจําเปนอยางยิง่ตอการปรบัปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ทัง้นี้เนื่องจากงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน ซึง่ผูบริหาร

โรงเรียนจะตองใหความสาํคัญ  โดยถือเปนหนาที่ในการดําเนนิงานวิชาการภายในโรงเรียนและ

สนับสนนุใหมกีารดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบ  เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอนนาํความรูและ

ประสบการณ  ที่ไดรับจากการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียนไปปรบัปรุง  และพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตามที่หลกัสูตรกาํหนด  เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  อัน

จะสงผลตอโรงเรียนในการจดัการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


