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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการนิเทศแบบสอนแนะ
สำาหรับครูคณิตศาสตร์ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์การนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับ
ครูคณิตศาสตร์ และ 3) พัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ เป็นการวิจัยและ
พัฒนา มีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ระยะตามความมุ่งหมายของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูคณิตศาสตร์ จำานวน 271 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินแนวทาง สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการ
จำาเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ 
มี 4 องค์ประกอบ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมการก่อนการนิเทศแบบการสอนแนะ มี 4 ตัวชี้วัด 2) 
ด้านการดำาเนินนิเทศแบบการสอนแนะ มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการปฏิบัติงานตามการนิเทศแบบการสอน
แนะ มี 2 ตัวชี้วัด และ 4) ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการสอนแนะ มี 2 ตัวชี้วัด 2. 
สภาพปัจจุบันของการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน และสภาพท่ีพงึประสงค์ของการนเิทศแบบแนะ
สำาหรับครูคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย คือ ด้านการตรวจ
สอบและประเมินผลการสอนแนะ ด้านการดำาเนินการสอนแนะ ด้านการลงมือปฏิบัติงานตามการสอน
แนะ และด้านการเตรียมการก่อนการสอนแนะ 3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศแบบ สอนแนะ สำาหรับ
ครูคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการก่อนการสอนแนะ มี 5 แนวทาง ด้านการดำาเนินการ
สอนแนะ มี 3 แนวทาง ด้านการลงมือปฏิบัติงานตามการสอนแนะ มี 3 แนวทาง และด้านการตรวจสอบ
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และประเมินผลการสอนแนะ มี 5 แนวทาง ผลการประเมินแนวทาง พบว่า ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

คำ�สำ�คัญ: แนวทางพัฒนา, การนิเทศแบบสอนแนะ, สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 

Abstract

The research aimed 1) to study the elements and indicators of coaching supervision 
for mathematics teachers 2) to study the current condition and the desirability of coaching 
supervision of mathematics teachers 3) to develop guidelines of coaching supervision for 
mathematics teachers. The research were designed as research and derelopment which 
divided into three phases accirdubg to the purposes of research. The samples were 271  
school administrators and mathematics teachers, using stratified random sampling.  
Instruments used were questionnaire, assessment elements and indicators, interview  
form and assessment guidelines. Data were analyzed using mean, standard devitation and 
modified priority needs index.

Research findings as follows: 1. There were 4 elements and 11 indicators of coaching 
supervision for mathematics teachers, include that preparation coaching had 4 indicators, 
action coaching had 3 indicators, practice on coaching had 2 indicators and monitoring and 
evaluation coaching has 2 indicators. 2. The current condition of coaching supervision for 
mathematics teachers both overall asoects abd eacg asoect were at a moderate level. The 
desirable coaching supervision for mathematics teachers overall aspects was at the highest 
level. Considering each aspect, 3 aspects were at the highest level and 1 aspects was at 
high level. 3) Guidelines for coaching supervision for mathematics teachers, include that: 
preparation coaching has 5 guidelines, action coaching has 3 guidelines, practice on coach-
ing has 3 guidelines and monitoring and evaluation coaching has 5 guidelines. Assessment 
guidelines showed that the suitability of guidelines overall at a high level and the possibility 
of guidelines overall at a high level

Keywords: developing guidelines, coaching supervision, the secondary educational service 
area office 21.

บทนำา

คณติศาสตรถ์อืเปน็วชิาทีส่ำาคญัยิง่ตอ่ความ
สำาเร็จในการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพราะ
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ
และถีถ้่วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
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คณติศาสตรย์งัเปน็เครือ่งมอืในการศึกษาทางดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ อันเป็น
รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2556: 1-6) ดังนั้น
ครคูณติศาสตรจ์งึตอ้งจัดกระบวนการเรยีนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ โดยคำานึงถึงผู้เรียนเป็น
สำาคัญ การที่หลักการดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมาย 
จึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
โดยการนิเทศการศึกษา เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
พฒันาการปฏบิตังิานของบคุลากรรวมทัง้การเรยีน
การสอน การทำางานเปน็ทมี การสรา้งเจตคตทิีด่ใีน
การทำางาน ความรว่มมอืในการแกป้ญัหา ทัง้นีเ้พือ่
มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม ส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รยีนในที่สดุ (ชารี มณศีร.ี 2542: 2)

จากสภาพปญัหาของการนิเทศในปจัจบุนั 
ได้แก่ 1) ดา้นการเตรยีมการนเิทศ พบปญัหาเกีย่ว
กับความพร้อมของคณะกรรมการการนิเทศ การ
ขาดการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ และไม่
ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความต้องการอย่าง
แท้จรงิของครผูู้รบัการนเิทศ รวมถงึขาดการเตรียม
บคุลากรทีจ่ะทำาหนา้ทีผู้่นเิทศอยา่งเหมาะสมทัง้ใน
เชงิปรมิาณและคุณภาพ 2) ดา้นการปฏบิตักิารนเิทศ 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ
และเวลาในการนิเทศของผู้บริหารและครูผู้นิเทศ 
อกีทัง้ผูร้บัการนเิทศไมม่คีวามเขา้ใจในกระบวนการ
นเิทศและไมไ่ดร้บัการสะทอ้นการนเิทศจากผูนิ้เทศ 
และ 3) ด้านการประเมินผลการนิเทศ ส่วนใหญ่
เปน็ปญัหาเกีย่วกบัการขาดการกำากบั ติดตาม และ
ประเมนิผลการนเิทศอย่างเปน็ระบบ และต่อเน่ือง
และไม่ม ีผ ู้ร ับผิดชอบอย่างชัดเจน  (รตันา ดวงแกว้. 
2554: 78-79) และสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ได้นำาผลการการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสถาน
ศึกษาในสังกัด จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O–NET) ชัน้มธัยมศกึษาชัน้

ปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 ของสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า 
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 
มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำากว่าระดับประเทศทั้งสองระดับ
ชัน้ (สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
21. 2558: 2) จากสภาพและปญัหาดงักลา่วผูว้จิยั
เหน็วา่การพฒันาผูเ้รยีนให้ประสบผลสำาเรจ็ตามเปา้
หมายท่ีวางไว้ จะต้องเริม่ท่ีการพฒันาครผูู้สอนก่อน
เปน็สำาคญั โดยใชก้ารนเิทศแบบสอนแนะ ทีเ่ปน็การ
สือ่สารแบบสองทางท่ีผู้สอนแนะใชใ้นการแจ้งและ
รับฟังความต้องการของผู้รับการสอนแนะ และใช้
เป็นช่องทางในการสอบถามปัญหา และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเป็น
โอกาสอนัดีในการจะช่วยกนัแก้ปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิ
ขึ้นในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน (อาภรณ์ ภู่
วิทยพันธ์. 2548: 17) 

จากปญัหาและความสำาคญัดงักลา่ว ทำาให้
ผูว้จิยัสนใจศึกษาแนวทางพฒันาการนเิทศแบบสอน
แนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ เพ่ือจะได้นำาข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง ส่งเสริมและ
พัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะ ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตรข์อง
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครู
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

3. เพือ่พฒันาแนวทางการนเิทศแบบสอน
แนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครคูณติศาสตร ์สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 จำานวนโรงเรยีน 57 โรงเรยีน 
รวมประชากรทั้งสิ้น 440 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศกึษาและครคูณติศาสตร ์สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 จำานวนโรงเรยีน 27 
โรง จำานวน 271 คน โดยการเทยีบจำานวนประชากร
ทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan (คณาจารยภ์าควชิาวิจยัและ
พัฒนาการศึกษา. 2553: 35) และใช้เทคนิคการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling 
Technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หส้มัภาษณ์
เชิงลึก ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาแนวทางการ
นเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัครูคณติศาสตร์ของสถาน
ศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้
วัดการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบ ตอนที ่2 แบบประเมนิ
ความเหมาะสมของตวัช้ีวดั เปน็แบบสอบถามปลาย
ปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามแบบของลเิคริท์ (Likert Type) 5 ระดบั ไดแ้ก ่
ความเหมาะสมมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์การนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครู
คณิตศาสตร์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนที ่1 เปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที ่2 เปน็มาตราสว่นประมาณคา่ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ ได้แก่ ความเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด ซึ่งมีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.80 
ถงึ 1.00 และค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้
ฉบับ เท่ากับ 0.971 

3 แบบสัมภาษณ ์เปน็แบบสมัภาษณแ์บบ
มีโครงสร้าง

4. แบบประเมินแนวทางพัฒนาการนิเทศ
แบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็น
แบบสอบถามปลายปดิแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) 
5 ระดับ ได้แก่ แนวทางมีความเหมาะสมและเป็น
ไปไดม้ากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีว้ดัการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์
มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร ตำารา 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนเิทศแบบสอนแนะ 
2) สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 3) ประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดโดย
ผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 5 คน และ 4) วเิคราะหค์วาม
เหมาะสม และดำาเนินการคัดเลือกองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
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สภาพท่ีพงึประสงคก์ารนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบั
ครคูณติศาสตร ์สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1) 
นำาผลการศึกษาองคป์ระกอบในระยะที ่1 มาใชใ้น
การสร้างแบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
แบบสอนแนะสำาหรับครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
21 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์หาความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาการนิเทศแบบสอน
แนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
2) สมัภาษณเ์ชงิลกึจากผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน 
และสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณเ์ชงิลกึ 
3) ออกแบบแนวทางพัฒนาการนิเทศแบบสอน
แนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
4) ประเมินแนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 
คน และ 5) วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางและคัดเลือกแนวทางตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหข้์อมลูท่ีได้จากแบบประเมนิ
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการนิเทศแบบสอนแนะ
สำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา โดยใช้ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศ
แบบสอนแนะสำาหรับครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครู
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยค่าดัชนี

ลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นแบบ
ปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNI-

modified
) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

4. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครู
คณติศาสตรข์องสถานศกึษา โดยการวเิคราะหเ์นือ้หา

5. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
แนวทางพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครู
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการนเิทศแบบ
สอนแนะสำาหรบัครคูณิตศาสตร ์ม ี4 องค์ประกอบ 
โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเมือ่
พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ทกุด้าน ได้แก ่1) ด้านการเตรียมการกอ่นการนเิทศ
แบบการสอนแนะ มี 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการดำาเนิน
นิเทศแบบการสอนแนะ มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการ
ปฏิบัติงานตามการนิเทศแบบการสอนแนะ มี 2 
ตัวชี้วัด และ 4) ด้านการตรวจสอบและประเมิน
ผลการนิเทศการสอนแนะ มี 2 ตัวชี้วัด

2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศแบบสอน
แนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัปานกลางทกุดา้น และสภาพทีพ่งึประสงคข์อง
การนเิทศแบบแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์โดยรวม
อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ และเมือ่พิจารณาเปน็รายด้าน 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 3 ดา้น และระดบัมาก 
1 ดา้น โดยเรยีงลำาดบัค่าเฉลีย่จากมาก ไปหานอ้ย 
คือ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการสอน
แนะ ด้านการดำาเนินการสอนแนะ ด้านการลงมือ
ปฏิบัติงานตามการสอนแนะ และด้านการเตรียม
การก่อนการสอนแนะ

3. แนวทางการพฒันาการนเิทศแบบ สอน



112 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

แนะ สำาหรบัครูคณติศาสตร ์ประกอบดว้ย ดา้นการเต
รียมการก่อนการสอนแนะ มี 5 แนวทาง ด้านการ
ดำาเนินการสอนแนะ มี 3 แนวทาง ด้านการลงมือ
ปฏิบัติงานตามการสอนแนะ มี 3 แนวทาง และ
ดา้นการตรวจสอบและประเมนิผลการสอนแนะ ม ี
5 แนวทาง ผลการประเมินแนวทาง พบว่า ความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางโดยรวม
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีว้ดัการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์
พบวา่ องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัองคป์ระกอบและตวั
ชีว้ดัการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมการ
ก่อนการสอนแนะ มี 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการดำาเนิน
การสอนแนะ มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการปฏิบัติงาน
ตามการสอนแนะ มี 2 ตัวชี้วัด และ 4) ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผลการสอนแนะ มี 2 ตัวชี้
วัด ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิต 
สัชฌุกร (2547: 54-58) ได้เสนอองค์ประกอบวิธี
การสอนแนะ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อม 
ขัน้สอนวธิกีารทำางาน ขัน้ลงมอืปฏบิตังิาน และขัน้
ตรวจสอบและติดตาม ที่ปรากฏผลดังกล่าวอาจ
เนื่องมาจากการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการ
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
แบบสอนแนะแล้วนำามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เปน็องคป์ระกอบและตวัชีว้ดั นอกจากนัน้ยงัมกีาร
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวั
ช้ีวดัโดยผูท้รงคณุวฒุทิีมี่ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการนิเทศ

2. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพท่ีพงึประสงคก์ารนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบั
ครูคณิตศาสตร์ของสถานศกึษา สังกดัสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เปน็ดงันี ้สภาพ
ปจัจบุนัการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์
พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการศกึษา

นีส้อดคลอ้งกบังานวจัิยของสอดคล้องกบั สง่เสรมิ 
โกนขนุทด (2551: 83) ไดศ้กึษาเรือ่งการนำาเสนอ
แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค์ เขต 3 พบ
วา่ สภาพปจัจบุนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
สอดคล้องกับชญากาญจธ์ ศรีเนตร (2558: 130) 
ไดศ้กึษาเรือ่งรปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
25 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนิเทศโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ทีป่รากฏผลดงักลา่วอาจเนือ่งมา
จากการจดัสภาพแวดลอ้มการสอนแนะทีไ่มเ่หมาะ
สม อปุกรณ์เครือ่งมอืในการสอนแนะมีไมค่รบถว้น 
ไม่มีคุณภาพ ผู้สอนแนะขาดความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหา ขาดทกัษะในการสือ่สาร ขาดการถา่ยทอด
ใหผู้ร้บัการสอนแนะเข้าใจ ไมเ่ห็นความสำาคัญและ
ความจำาเปน็ของการสอนแนะ ผูร้บัการสอนแนะมกั
จะหลกีเลีย่งหรอืปฏิเสธการสอนแนะ ไมม่เีปา้หมาย
ในการทำางาน ขาดความเคารพศรทัธาในตัวผูส้อน
แนะ และวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาไม่เอื้อ
และไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษา

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศแบบ
สอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบ
ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 
1 ด้าน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กันยา เจริญถ้อย (2553: 93) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้การสอน
งานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า 
สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้านทีป่รากฏผลดังกล่าวอาจเนื่องมา
จากสถานศกึษาตอ้งการมกีารปรบัปรงุและพฒันา
ตนเอง สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอด
เวลา ซ่ึงการสอนแนะจะชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรูข้อง
บคุลากรใหเ้ปน็บคุลากรแหง่การเรยีนรู ้อันจะเปน็
ตวัจกัรสำาคัญในการนำาองค์กรก้าวไปสู่ความสำาเร็จ
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3. ดา้นผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบ
สอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

3.1 แนวทางพฒันาการนเิทศแบบสอนแนะ
สำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศกึษา ดา้นการเตรี
ยมการกอ่นการสอนแนะ ประกอบดว้ย 5 แนวทาง 
ดงันี ้1) วเิคราะหค์วามต้องการจำาเปน็และกำาหนด
ประเด็นพัฒนา 2) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
นิเทศแบบสอน 3) สร้างทีมงานพัฒนาการนิเทศ
แบบสอนแนะ 4) จัดทำาข้อมูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการดำาเนินการสอน
แนะ และ 5) สร้างแผนการนิเทศและเคร่ืองมือ
การนิเทศแบบสอนแนะ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สำานักทดสอบทางการศึกษา (2557: 2) ได้เสนอ
แนวทางดา้นการเตรยีมการกอ่นการสอนแนะ ไวด้งันี ้
มีการสร้างองค์ความรู้ สร้างทีมงาน องค์ประกอบ
ของทีมงานพัฒนาคุณภาพ การจัดทำาข้อมูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการให้การสอน
แนะ และสรา้งแผนการนเิทศและเครือ่งมอืการนิเทศ

3.2 แนวทางพัฒนาการนิเทศแบบสอน
แนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา ด้าน
การดำาเนินการสอนแนะ ประกอบด้วย 3 แนวทาง 
ดงันี ้1) จดัทำาคู่มอืการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรับครู
คณติศาสตร์ 2) จดัประชมุเชิงปฏบิตักิารนเิทศแบบ
สอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตร ์ท้ังภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิและ 3) รว่มมอืกนัวางแผนและกำาหนด
วตัถปุระสงคข์องการพฒันาการนิเทศแบบสอนแนะ
สำาหรับครูคณิตศาสตร์ และกำาหนดวัตถุประสงค์
ของการพฒันาทีเ่ปน็ไปได ้สอดคลอ้งกบั ธญัพร ชืน่
กลิน่ (2553: 183-187) ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันา
รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ใน
สังกัดสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ได้เสนอแนวทางด้านการดำาเนนิการสอนแนะ ดงันี ้
มกีารให้ความรูแ้ละฝกึทกัษะเกีย่วกบัการสอนแนะ 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการสร้างความ

เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ ความร่วมมือและความไว้
วางใจ มีการร่วมกันวางแผนและเลือกเทคนิควิธี
การจัดการเรียนรู้ มีการร่วมกันวางแผนการสอน
แนะและมีปฏิทินการสอนแนะ

3.3 แนวทางพัฒนาการนิเทศแบบสอน
แนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา ด้าน
การลงมือปฏิบัติงานตามการสอนแนะ ประกอบ
ด้วย 3 แนวทาง ดังนี้ 1) ประชุมปรึกษาหารือร่วม
กันระหว่างผู้สอนแนะและผู้รับการสอนแนะก่อน
การสังเกตการลงมือปฏิบัติงานตามการสอนแนะ 
2) การสังเกตการลงมือปฏิบัติงานตามการสอน
แนะ และ 3) การทบทวนยอ้นคดิและใหข้อ้มลูยอ้น
กลับ ร่วมกันสะท้อนผลการดำาเนินการ วิเคราะห์
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้สอนแนะและผู้รับการสอน
แนะ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ดวงหทัย โฮม
ไชยะวงศ์ (2557: 247-249) ได้ศึกษาเรื่องการ
พฒันารปูแบบการเรียนการสอนทีเ่นน้การโค้ชและ
การดแูลใหค้ำาปรกึษาแนะนำาเพือ่สง่เสรมิสมรรถนะ
ครูประถมศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้เสนอ
แนวทางดา้นการปฏบิตังิานตามการสอนแนะ ดงันี ้
มีการฝึกปฏิบัติ มีการังเกตการปฏิบัติ และมีการ
ไตร่ตรองสะท้อนความคิดและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

3.4 แนวทางพฒันาการนเิทศแบบสอนแนะ
สำาหรบัครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา ดา้นการตรวจ
สอบและประเมนิผลการสอนแนะ ประกอบดว้ย 5 
แนวทาง ดงันี ้1) การตรวจสอบและตดิตามผล 2) 
การประเมินการดำาเนินการสอนแนะ 3) การสรุป
การดำาเนนิการสอนแนะ 4) วางแผนในการดำาเนนิ
การสอนแนะคร้ังต่อไป และ 5) เผยแพร่ผลงาน 
รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบั วรสทิธิ ์วรรณ
พงษ์ (2552: 95) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ
ปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาการนเิทศภายในของ
สถานศกึษา สงักดัเทศบาลในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื พบวา่ แนวทางพฒันาดา้นการรายงานผลการ
นเิทศ ตดิตามผลการปฏบิตังิาน มแีนวทาง ดงันี ้1) 
กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล
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การนเิทศ ทัง้กอ่นวางแผน ระหวา่งปฏบิตัแิละหลงั
จากการนเิทศ และใหม้กีารทำารายงานสรปุการนเิทศ
เพือ่การตดิตามผลการปฏบิตังิาน 2) มอบหมายให้
ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบการนิเทศและการรายงาน
ผลการนิเทศ การติดตามการปฏิบัติงานหลังการ
นเิทศเพือ่นำามาพฒันาการนิเทศตอ่ไป 3) รายงาน

การพฒันาตนเองหลงัจากไดรั้บคำาแนะนำา
จากผูน้เิทศ 4) ดำาเนนิการกำากบัให้เจา้หน้าท่ีรายงาน
ผลการนเิทศทกุครัง้ 5) กำากบั ตดิตาม และระบวุนั 
เวลาในการรายงานผลใหชั้ดเจนย่ิงขึน้ และ 6) ควร
จัดรายงานเป็นแบบเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การนำาแนวทางพฒันาการนเิทศแบบ
สอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
21 ไปใช้ในการดำาเนินการนิเทศ ผู้บริหารสถาน
ศกึษาควรทำาความเขา้ใจใหช้ดัเจน และดำาเนนิการ
บริการจัดการตั้งแต่การเตรียมการก่อนการสอน
แนะ การดำาเนนิการสอนแนะ การลงมอืปฏิบัติงาน
ตามการสอนแนะ และการตรวจสอบและประเมนิ
ผล ตามลำาดับ

1.2 สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 21 ควรส่งเสริมการนำาแนวทางพัฒนาการ
นิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ไปปรับใช้ในสถานศึกษาที่

สังกัด ตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาควรให้ความสำาคัญและตระหนักใน
การวางแผนและกำาหนดนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนา
แบบยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้
มากขึ้น และคำานึงถึงความรู้ความสามารถของครู

1.4 ครูคณิตศาสตร์ ควรนำาแนวทาง
พฒันาการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณติศาสตร์
ของสถานศึกษา สังกดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่พฒันาผูเ้รยีน
ให้มีคุณภาพสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป 

2.1 ควรวจิยัการพฒันาแนวทางการนเิทศ
แบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา 
โดยจำาแนกตามขนาดของสถานศกึษา เพราะสถาน
ศกึษาแตล่ะแหง่มบีรบิทและปจัจยัในการบรหิารที่
แตกต่างกัน

2.2 ควรวิจัยประสิทธิผลของการนำา
แนวทางการพัฒนาการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบั
ครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไปใช้

2.3 ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาการนิเทศ
แบบสอนแนะสำาหรบัครคูณติศาสตรข์องสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21
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