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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการนเิทศแบบสอนแนะในโรงเรยีนสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี เขต 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 4 จำานวน 375 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ 
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินองค์ประกอบและ
องค์ประกอบย่อยของการนิเทศแบบสอนแนะ และแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการนิเทศแบบสอนแนะในสถานศึกษา มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.330 ถึง 0.904 มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.989 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยของการนิเทศแบบสอนแนะ มี 3 องค์ประกอบหลัก 10 
องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบที่ 1 การเตรียมการก่อนการนิเทศแบบสอนแนะ มี 5 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) การสร้างองค์ความรู้ 2) การสร้างทีมงาน 3) การมีองค์ประกอบของทีมงานคุณภาพ 4) 
การจัดทำาข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา 5) การวางแผนและเครื่องมือการนิเทศ องค์ประกอบ
ที่ 2 การดำาเนินการนิเทศแบบสอนแนะ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การศึกษาต้นทุนเดิม 2) การ
ให้ผู้รับการนิเทศประเมินการทำางานของตนเอง และ 3) การต่อยอดประสบการณ์ และองค์ประกอบที่ 
3 การสรุปผลการนิเทศแบบสอนแนะ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การสรุปผลการนิเทศแบบสอน
แนะ และ 2) การวางแผนการนิเทศแบบสอนแนะครั้งต่อไป

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์ารนเิทศแบบสอนแนะในโรงเรียน สังกัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า สภาพปัจจุบันของการนิเทศแบบสอนแนะโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศแบบสอนแนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: สภาพปัจจุบัน, สภาพที่พึงประสงค์, การนิเทศแบบสอนแนะ

Abstract 

This purposes of this research were 1) to study about the elements of the  
coaching supervision for the schools under the Office of Udon Thani Primary Educational  
Service Area 4, 2) to study about the current and desirable condition of coaching  
supervision in the schools under the Office of Udon Thani Primary Educational Service 
Area 4. The samples of the study comprised of 375 administrators and the teachers in the 
schools under the Office of Udon Thani Primary Educational Service Area 4 were selected 
by Stratified Random Sampling. The research instruments were an evaluation form of the 
elements and sub elements of the coaching supervision and a questionnaire on the current 
and desirable condition of coaching supervision in the schools.The questionnaire obtained 
the discrimination ranging from 0.330 to 0.904 and the reliability of 0.989. The statistics 
used consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results revealed that: 

1. The coaching supervision had 3 main elements and 10 sub elements such as: 
The first element was the preparation before coaching supervision had 5 sub elements 
comprised 1) Knowledge creation. 2) Team creation. 3) The elements of quality team.  
4)The information of school creation.5)The planning and equipment of coaching supervision.  
The second element was the performance of the coaching supervision had 3 sub elements  
consisted of 1) The studying the current status.2) The persons who had supervised  
evaluate their work. 3) Experience development. The third element was the summary of  
coaching supervision had 2 sub elements consisted of 1) The summary of coaching  
supervision. 2) The planning for next supervision. 

2. The current condition of the overall coaching supervision was at a high level. When 
considering each element, it was found that all components were at high level. The desirable  
condition of overall coaching supervision was at the highest level. When considering  
each element, it was found that all components were at the highest level.

Keywords: Current Condition, Desirable Condition, Coaching Supervision
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บทนำา

การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่
สำาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มสีว่นสำาคญัอยา่งมากตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพให้
กบัโรงเรยีนหรือสถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งครู ซึ่งเป็นผู้สอนหลักในระบบโรงเรียน สำาหรับ
ความหมายของการนิเทศการศึกษาตั้งแต่อดีตจน
กระทั่งถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีจุด
เน้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัย อย่างไร
ก็ตามการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคนั้นมีจุดมุ่งหมาย
ตรงกนันัน่กค็อืตอ้งการปรบัปรงุการสอนของครูให้
มีคุณภาพมากขึ้น (สุทธนู ศรีไสย์, 2549: 1) การ
นเิทศการศกึษาทีเ่หมาะสมทีจ่ะสามารถสนบัสนนุ
การเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดำาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความ
สามารถเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริหารโรงเรียน
เปน็ตวัจกัรสำาคญัในการทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารจดัการ
เรยีนการสอนบรรลเุป้าหมายได ้ตอ้งเป็นผู้นำาและผู้
ประสานความรว่มมอืจากทกุฝา่ย เพือ่รว่มกนัจดัการ
ศกึษาตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรมวิชาการ, 2543: 1)

ในอดีตการนิเทศการศึกษาเป็นการนิเทศ
จากบคุคลภายนอกสถานศกึษาเปน็หลกั แตป่จัจบัุน
สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
บุคลากรที่เป็นผู้ให้การนิเทศภายนอกมีไม่เพียง
พอ สง่ผลทำาใหก้ารนเิทศไมท่ัว่ถงึ นอกจากนีส้ภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งแตกต่างกัน จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหา
กระบวนการซึ่งจะช่วยครูให้พัฒนาก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมและสังคมไทยที่
มวิีวฒันาการอยา่งรวดเรว็ อกีทัง้บคุลากรในสถาน
ศกึษาควรมกีารตืน่ตัวและปรบัตวัเองใหพ้ฒันา โดย
ใช้หลักการนิเทศพึ่งตนเองโดยบุคลากรในสถาน
ศกึษาเปน็หลกั (ชาร ีมณศีร,ี 2550: 201 – 202)

รปูแบบการพฒันาครใูหม้สีมรรถภาพในดา้น
ความรูแ้ละทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้กดิประสทิธภิาพมหีลากหลายรปูแบบ งาน

วิจัยของ Joyce and Showers (2002) แสดงให้
เห็นวา่ครทูีเ่รยีนรูเ้พยีงทฤษฎแีละดคูรตูน้แบบสอน
จะนำาไปใช้จริงในชั้นเรียนได้น้อย แต่ครูที่มีโอกาส
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์การทดลองท่ีไม่เสี่ยงต่อ
ความล้มเหลวจะพัฒนาทักษะได้มากกว่า โดยทั้ง
สองไดน้ำาเสนอวธิกีารพฒันาครทูีเ่รยีกวา่ การสอน
แนะ (coaching) ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาครูผ่านการ
เรียนรู้ในงานโดยผา่นการทำางานร่วมกนั การศกึษา
ร่วมกันเป็นทีม การแก้ปัญหาด้วยกันจนสามารถ
นำาประสบการณ์ไปใช้จริงในห้องเรียนของตนเอง
ได้ การสอนแนะถือเป็นวิธีที่ช่วยถ่ายโยงการเรียน
รูห้รอืทกัษะใหมไ่ปสูก่ารปฏบิตัไิด้และทำาใหบ้คุคล
มีความรู้และทักษะใหม่ที่คงทนกว่าการใช้วิธีอื่น 
สอดคล้องกับ Diaz - Maggioli, (2004) ที่สรุป
ว่าการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรม ครูไม่สามารถ
นำาความรู้และทักษะที่ได้อบรมลงสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านการจัดการศึกษาน้อยมาก 

ในปจัจุบนัการสอนแนะเร่ิมได้รบัความนยิม
อย่างแพร่หลายมีการนำามาใช้ในวงการธุรกิจ การ
บริหาร การกีฬา และการศึกษา โดยจัดแบ่งออก
เป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมีรูปแบบเฉพาะ
ตวัท่ีมกีระบวนการท่ีแตกตา่งกัน ในการศกึษาได้นำา
การสอนแนะมาใช้ในกระบวนการนิเทศ เรียกว่า 
การนิเทศแบบสอนแนะ ซึงเป็นวิธีการพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การทำางานของครู โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 
การแก้ปัญหาในการทำางาน การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการทำางาน และการประยุกต์ใช้
ความรูแ้ละทกัษะในการทำางาน โดยการแนะนำาวิธี
ปฏบิตังิานทีด่เีพือ่พฒันาทัง้ทางดา้นความรู ้ทกัษะ 
และความสามารถในการทำางานจากผู้ชำานาญการ
หรือการเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติ
งาน (สำานกัทดสอบทางการศกึษา สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 1)

จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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ในปีการศึกษา 2558 เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยทั้ง 5 
กลุม่สาระการเรยีนรู ้ต่ำากวา่คา่เฉลีย่ของปกีารศกึษา 
2557 9.59 ต่ำากว่าระดับสังกัด สพฐ. 6.70 และ
ต่ำากว่า ระดับประเทศ 8.49 แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรยีนการสอนของครูยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ ไม่
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์ทีจ่ะทำาใหค้า่เฉลีย่เพิม่ขึน้จาก
ปีการศกึษา 2557 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 รวมเฉลีย่
ไมน่อ้ยกวา่ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศทัง้รายกลุม่สาระ
การเรียนรู้ และรวมเฉลีย่ทัง้ 5 กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครวูชิาการจงึเปน็บคุคลที่
สำาคญัทีจ่ะพัฒนางานวชิาการในสถานศกึษาควรจดั
ให้มีการนิเทศโดยใช้กระบวนการสอนแนะ ซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการ
พัฒนาสมรรถภาพการทำางานของครูโดยเน้นไปท่ี
การทำางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานน้ัน หรือ
ช่วยให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่และ/
หรือได้รับการอบรมไปสู่การปฏิบัติได้ (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553: 9) 

ดงันัน้ ผูว้จิยัในฐานะครผููเ้ก่ียวขอ้งกับการ
จัดการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ปัจจบุนัและสภาพทีพึ่งประสงคข์องการนเิทศแบบ
สอนแนะในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่การวางแผนแกป้ญัหาการดำาเนินการ
นเิทศใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ ใหผู้้
ทีเ่กีย่วขอ้งตระหนกัถงึสาเหตุของปัญหา และความ
สำาคญัของการนเิทศ เกดิความรว่มมือ การส่งเสรมิ 
การสนบัสนนุ และการพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนของคร ูเพือ่ท่ีจะสง่ผลตอ่คณุภาพของนกัเรียน 
พฒันาคณุภาพการศกึษาของไทยใหด้ย่ิีงขึน้ สามารถ
ยกระดับการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศ
แบบสอนแนะสำาหรับโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับ
โรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 4 

วิธีการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของการ
นเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

กลุ่มตัวอยา่งเปน็ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นการ
นิเทศแบบสอนแนะ ไดแ้ก่ ผู้อำานวยการโรงเรยีน รอง
ผู้อำานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ หรืออาจารย์
มหาวทิยาลยั โดยใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง จำานวน 
5 คน เพื่อยืนยันองค์ประกอบและองค์ประกอบ
ย่อยของการนิเทศแบบสอนแนะ 

ระยะท่ี 2 ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ประชากร ไดแ้ก ่ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ
ครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้นจำานวน 1,772 คน 
จากโรงเรียน จำานวน 156 โรง 

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ผู้วิจัยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางคำานวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งของเครจซีแ่ละมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608 อ้างถึง
ใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) และใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยใชข้นาดของโรงเรยีนเปน็หนว่ยการสุม่ ไดก้ลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 375 คน แบ่งเป็นจากโรงเรียน
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ขนาดใหญแ่ละใหญพ่เิศษ จำานวน 52 คน โรงเรยีน
ขนาดกลาง จำานวน 220 คน และโรงเรียนขนาด
เล็ก จำานวน 103 คน 

เครื่องมือ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเปน็แบบประเมนิ
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย และ
แบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating 
Scale) 5 ระดบั ตามข้ันตอนของLikert (Best and 
Kahn, 1993: 246) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 
1 เป็นข้อมูลทั่วไป จำานวน 2 ข้อคำาถาม ลักษณะ
คำาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได้แก่ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน ตอนที่ 
2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
นเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัโรงเรยีนสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
จำานวน 37 ข้อคำาถาม การดำาเนินการวิจัย

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่นำามาวเิคราะห์เปน็กรอบแนวคิดองค์
ประกอบของการนิเทศแบบสอนแนะ และยืนยัน
องค์ประกอบที่ได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน

2. สรา้งแบบสอบถามเพือ่สำารวจหาสภาพ
ปจัจุบนั และสภาพทีพ่งึประสงค์ของการนเิทศแบบ
สอนแนะในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

3. ดำาเนินการขอหนังสือเก็บข้อมูลจาก
ทางคณะศกึษาศาสตรไ์ปยงัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

4. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนโรงเรียนที่อยู่
ไกลใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์

5. นำาแบบสอบถามท่ีไดร้บัตอบกลบัคนืมา
ตรวจสอบความสมบรูณข์องการตอบแลว้นำาขอ้มูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบของการ
นิเทศแบบสอนแนะ ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศแบบสอนแนะ 
แบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป ใชก้ารวเิคราะห์
ค่าความถี่ ร้อยละ แบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพ
ปจัจบุนัและสภาพทีพึ่งประสงคข์องการนเิทศแบบ
สอนแนะในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 4 ใช้การวเิคราะห์
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบของการนิเทศแบบสอน
แนะ ม ี3 องคป์ระกอบหลกั 10 องคป์ระกอบยอ่ย 
คือ องค์ประกอบที่ 1 

การเตรียมการก่อนการนิเทศแบบสอน
แนะ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การสร้าง
องค์ความรู้ 2) การสร้างทีมงาน 3) การมีองค์
ประกอบของทีมงานคุณภาพ 4) การจัดทำาข้อมูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา 5) การวางแผน
และเครื่องมือการนิเทศ องค์ประกอบที่ 2 การ
ดำาเนินการนิเทศแบบสอนแนะ มี 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) การศึกษาต้นทุนเดิม 2) การให้
ผู้รับการนิเทศประเมินการทำางานของตนเอง และ 
3) การต่อยอดประสบการณ์ และองค์ประกอบที่ 
3 การสรุปผลการนิเทศแบบสอนแนะ มี 2 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การสรุปผลการนิเทศแบบ
สอนแนะ และ 2) การวางแผนการนิเทศแบบสอน
แนะครัง้ตอ่ไป ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบหลักและองคป์ระกอบยอ่ยจากผูท้รง
คุณวฒิุจำานวน 5 คน โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ 
(  = 4.79) เม่ือพจิารณาเปน็รายด้าน พบว่า ความ
เหมาะสมองคป์ระกอบยอ่ยของการนิเทศแบบสอน
แนะในแตล่ะองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุ
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ดา้น โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย คอื 
ด้านการเตรียมการก่อนการนิเทศแบบสอนแนะ  
(  = 4.84) ดา้นการสรุปผลการนเิทศแบบสอนแนะ  
(  = 4.80) และดา้นการดำาเนนิการนเิทศแบบสอน
แนะ (  = 4.73) ตามลำาดับ

2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศแบบสอน
แนะโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.60) เมือ่
พจิารณาเปน็รายองคป์ระกอบ พบวา่ ทกุองคป์ระกอบ
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ การเตรียมการก่อนการนิเทศแบบ
สอนแนะ (  = 3.64) การดำาเนินการนิเทศแบบ
สอนแนะ (  = 3.61) และการสรุปผลการนิเทศ
แบบสอนแนะ (  = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบพบว่า ทุก
องคป์ระกอบยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการเตรี
ยมการก่อนการนิเทศแบบสอนแนะ องค์ประกอบ
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีองค์ประกอบ
ของทมีงานคณุภาพ (  = 3.73) องคป์ระกอบยอ่ย
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสร้างทีมงาน (  = 
3.56) ดา้นการดำาเนินการนเิทศแบบสอนแนะ องค์
ประกอบยอ่ยทีม่คีา่เฉลีย่มากท่ีสดุ คอื การตอ่ยอด
ประสบการณ ์(  = 3.70) องคป์ระกอบย่อยทีม่คีา่
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้ผู้รับการนิเทศประเมิน
การทำางานของตนเอง (  = 3.53) ด้านการสรุป
ผลการนิเทศแบบสอนแนะ องค์ประกอบย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวางแผนการนิเทศแบบ
สอนแนะครั้งต่อไป (  = 3.59) และองค์ประกอบ
ยอ่ยทีมี่คา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ คอื การสรปุผลการนิเทศ
แบบสอนแนะ (  = 3.58) 

สภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศแบบ
สอนแนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 
4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การดำาเนิน
การนิเทศแบบสอนแนะ (  = 4.69) และการสรุป
ผลการนเิทศแบบสอนแนะ (  = 4.69) สว่นต่ำาสดุ 
คือ การเตรียมการก่อนการนิเทศแบบสอนแนะ  
(  = 4.66) เมือ่พจิารณาเปน็รายองคป์ระกอบยอ่ย

ในแต่ละองค์ประกอบพบว่า ทุกองค์ประกอบย่อย
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการเตรียมการก่อน
การนิเทศแบบสอนแนะ องค์ประกอบย่อยที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีองค์ประกอบของทีมงาน
คณุภาพ (  = 4.69) องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมคีา่เฉล่ีย
นอ้ยทีส่ดุ คือ การสรา้งทมีงาน (  = 4.62) ดา้นการ
ดำาเนนิการนเิทศแบบสอนแนะ องคป์ระกอบยอ่ยที่
มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื การตอ่ยอดประสบการณ์ (
 = 4.74) องคป์ระกอบยอ่ยทีม่ีค่าเฉลีย่น้อยที่สุด 

คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (  = 4.64) ด้านการ
สรปุผลการนเิทศแบบสอนแนะ องคป์ระกอบยอ่ยที่
มีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ การวางแผนการนิเทศแบบ
สอนแนะครั้งต่อไป (  = 4.70) และองค์ประกอบ
ยอ่ยทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ คอื การสรปุผลการนเิทศ
แบบสอนแนะ (  = 4.67)

อภิปรายผล 

1. องคป์ระกอบและองคป์ระกอบย่อยของ
การนเิทศแบบสอนแนะ ม ี3 องคป์ระกอบ 10 องค์
ประกอบยอ่ย คอื องคป์ระกอบที ่1 การเตรยีมการ
กอ่นการนเิทศแบบสอนแนะ ม ี5 องคป์ระกอบยอ่ย 
ไดแ้ก ่1) การสรา้งองคค์วามรู ้2) การสรา้งทมีงาน 
3) การมอีงคป์ระกอบของทมีงานคณุภาพ 4) การ
จัดทำาข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา 5) 
การวางแผนและเครือ่งมอืการนเิทศ องคป์ระกอบ
ที่ 2 การดำาเนินการนิเทศแบบสอนแนะ มี 3 องค์
ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
2) การให้ผู้รับการนิเทศประเมินการทำางานของ
ตนเอง และ 3) การต่อยอดประสบการณ์ และ
องค์ประกอบที่ 3 การสรุปผลการนิเทศแบบสอน
แนะ มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การสรุปผล
การนิเทศแบบสอนแนะ และ 2) การวางแผนการ
นเิทศแบบสอนแนะครัง้ตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบัสำานกั
ทดสอบทางการศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพืน้ฐาน (2553: 2) ทีไ่ดก้ล่าวถึงขัน้ตอน
การนิเทศแบบสอนแนะว่าเป็นกระบวนการเพ่ิม
ศักยภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถ
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จัดการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาใหส้งูขึน้ มข้ัีนตอนหลกัสำาคญัอยู ่3 ขัน้
ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมการกอ่นการสอน
แนะ ผูใ้หก้ารสอนแนะจะต้องมคีวามพรอ้มก่อนการ
สอนแนะในเรือ่งการสรา้งองคค์วามรู ้การสร้างทมี
งาน องค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพ การ
จดัทำาขอ้มลูและสารสนเทศของสถานศกึษาเพือ่ใช้
ในกระบวนการสอนแนะ แผนการนเิทศและเครือ่ง
มือการนเิทศ ขัน้ตอนที ่2 การดำาเนนิการสอนแนะ 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย คอื การศกึษาตน้ทนุ
เดมิ การใหค้รปูระเมนิการทำางานของ และขัน้ตอ่ย
อดประสบการณ ์ขัน้ตอนที ่3 การสรุปผลการสอน
แนะ ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย คอื การสรปุผล
การสอนแนะ และการวางแผนการสอนแนะครัง้ตอ่ไป 
และสอดคล้องกับเชาวนีย์ สายสุดใจ (2557: 11) 
ทีก่ลา่ววา่ กระบวนการหลกัในการนเิทศแบบชีแ้นะ 
มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ
การ ขัน้ดำาเนนิการ และขัน้ประเมนิและตดิตามผล 

2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศแบบสอน
แนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึง
ประสงค์ของการนิเทศแบบสอนแนะโดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะในปจัจบุนั
การดำาเนินการนิเทศของสถานศึกษายังไม่มีการ
ดำาเนินการที่ชัดเจน ไม่มีความร่วมมือระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศในการปฏิบัติการนิเทศให้
สำาเร็จตามความมุง่หมาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 
130) ที่ได้ทำาการวิจัยสภาพปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบว่า การนิเทศในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง 
ผู้นิเทศภายในสถานศึกษายังขาดความรู้ในเนื้อหา
สาระและความชำานาญในการนเิทศ การนเิทศขาด
ความต่อเน่ืองและไมม่รีะบบเทา่ทีค่วร และดำาเนนิ
การอยา่งไมจ่รงิจงัและไม่ไดใ้ช้ประโยชนจ์ากผลการ
นิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างแทจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจัยของชญากาญจธ ์ 
ศรีเนตร (2557: 117) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการ

นเิทศภายในสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปจัจบัุนการนเิทศภายในสถานศกึษาโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ปญัหาการนเิทศภายในสถาน
ศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของแจ่มนภา ล้ำาจุมจัง และ มะลิวัลย์ 
น้อยบัวทิพย์ (2559: 51-60) ท่ีศึกษาแนวทาง
การดำาเนินงานนิเทศภายในแบบชี้แนะสำาหรับ
สถานศึกษาสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ปจัจบุนัการดำาเนนิงานนเิทศภายในแบบชีแ้นะโดย
รวมอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์การ
ดำาเนนิงานนเิทศภายในแบบชีแ้นะโดยรวมอยูร่ะดบั
มากที่สุด และจากการวิจัยที่พบว่า สถานศึกษามี
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการนิเทศแบบสอนแนะใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการนิเทศแบบ
สอนแนะเป็นกระบวนการหรือวิธีการแก้ปัญหาใน
การทำางาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน พัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการทำางานของครูให้ดี
ยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบั Hawkins and Smith (2006) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศแบบสอนแนะ เป็นกระ
บวนการทีช่ว่ยใหผู้ร้บัการนเิทศมคีวามเขา้ใจในงาน
ไดดี้ขึน้ ชว่ยใหก้ารทำางานเกดิการเปลีย่นแปลงและ
มกีารพัฒนาความสามารถในการทำางานได้ดียิง่ขึน้ 
และสอดคลอ้งกบัสถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และ
บคุลากรทางการศกึษา (2550: 452) ทีก่ลา่วไวว้า่ 
การนิเทศแบบเสนอแนะ (Coaching Techniques) 
เป็นวิธีการพฒันาบคุลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพโดยการแนะนำาหรอืเรยีนรูจ้าก
ผูช้ำานาญการ ในลักษณะไดร้บัคำาแนะนำาหรอืเรยีน
รู้ไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงาน และยังสอดคล้อง
กับ Carroll, M. and Gilbert, C. (2011: 15) ที่
กล่าวว่าการนิเทศแบบสอนแนะเป็นการให้ผู้รับ
การนิเทศปรับปรุงการทำางานอย่างต่อเนื่องแบบ
มอือาชพี โดยใหเ้รยีนรูจ้ากการลงมอืกระทำา เรยีน
รู้จากผู้เรียน หรือจากประสบการณ์และอยู่บนพื้น
ฐานของงานทีท่ำาสอดคลอ้งกบัหลกัการปฏบิตักิาร
นิเทศของกรมวิชาการ (2543: 14-21) ที่กล่าว
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ว่า การดำาเนินงานต้องปฏิบัติตามวิธีวิทยาศาสตร์ 
ดำาเนินการอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งครอบคลุมถึง
วิธีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 
การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การ
ประเมนิผลการนเิทศ ซึง่ควรจะมาจากการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เปน็ทีเ่ชือ่ถอืได ้มกีารควบคมุตดิตามผลการดำาเนนิ
งาน และผลผลติอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา

สอดคล้องกับหลักการนิเทศของ อเนก  
สง่แสง (2540: 6) ทีก่ลา่ววา่ การนเิทศต้องมคีวาม
ถกูต้องตามหลักวชิาการ มีกลวธีิในการนเิทศมีการ
ตดิตามและประเมนิผลการนเิทศอยา่งมรีะบบ และ
ผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของรตันา ดวง
แก้ว และคณะ (2555: 95) ที่ได้สังเคราะห์งาน
วิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า 
ในงานวิจัยได้เสนอปัญหาของการนิเทศการเรียน
การสอนไว้ ดังนี้ 1) ด้านการเตรียมการนิเทศ พบ
ปัญหาเก่ียวกับความพร้อมของคณะกรรมการ
การนิเทศ การขาดการวางแผนร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและไม่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความ
ต้องการอย่างแท้จริงของครูผู้รับการนิเทศ รวมถึง
ขาดการเตรยีมบคุลากรทีจ่ะทำาหนา้ทีผู่น้เิทศอยา่ง
เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) ด้าน
การปฏิบัติการนิเทศส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถและเวลาในการนิเทศของผู้
บริหารและครูผู้นิเทศ อีกทั้งครูผู้รับการนิเทศไม่มี
ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศและไม่ได้รับการ
สะท้อนการนิเทศจากผู้นิเทศ และ 3) ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยว
กับการขาดการกำากับติดตามและประเมินผลการ
นิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และไม่มีผู้รับ
ผิดชอบอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อยที่สำาคัญของการนิเทศ
แบบสอนแนะสำาหรบัโรงเรยีน ดงันัน้จงึเป็นแนวทาง
ให้ ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในฐานะผู้ที่
มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนางานด้านวิชาการได้
นำาไปใช้ในการพัฒนาการดำาเนินการนิเทศเพื่อให้
เกิดการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของครูใหมี้
ประสทิธิภาพ และเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน

1.2 ผลการวจัิยนีชี้ใ้หเ้หน็วา่องคป์ระกอบ
ของการนเิทศแบบสอนแนะทีม่คีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
ได้รบัการปรบัปรงุพฒันามากทีสุ่ด คือ การสรปุผล
การนิเทศแบบสอนแนะ ดังนั้นในการดำาเนินงาน
นิเทศควรใหค้วามสำาคญัในขัน้สรปุผลการนิเทศแบบ
สอนแนะ โดยควรมกีารดำาเนนิการอยา่งเปน็ระบบ 
ใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ ควรมกีาร
ติดตามผลการนิเทศอย่างสม่ำาเสมอไม่ขาดระยะ 
เพราะหากมีปัญหาหรอือปุสรรคในการดำาเนินการ
ที่ทำาให้ไม่ประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ก็จะได้ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และมี
การจดัเผยแพรผ่ลงานทีป่ระสบความสำาเรจ็ใหเ้ปน็
แนวทางแก่บุคคลอื่นได้นำาไปใช้ต่อไป 

2. ข้อเสนอในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารวจิยัพฒันารปูแบบหรอืแนวทางใน
การดำาเนินการนเิทศแบบสอนแนะสำาหรบัโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี เขต 4 และนำาไปทดลองใช้จริงเพื่อหา
แนวทางในการดำาเนินงานทีเ่หมาะสม สามารถนำาไป
ใชไ้ดจ้รงิและเกดิประสทิธภิาพกบัทกุขนาดโรงเรยีน
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