
ความคดิเห็นของครูทีม่ต่ีอการนิเทศการสอนของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 

       นางสาวพชัรินทร์  ศิริมาตย ์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
การนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยจ าแนกตามเพศ 
และประสบการณ์ในการท างาน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2557  จ  านวน 108  คน  ใชว้ธีิสุ่มโดยใชต้าราง Krejcie  และ Morgan  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index  of  Congruence  (IOC)  และค่าความเช่ือมัน่  โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค  (Cronbach)  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96  สถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ  โดยใช ้t-test  แบบ Independent  ส าหรับประสบการณ์ในการท างาน  
วเิคราะห์โดยใชค้่า One-Way Anglysis of Variance  ถา้พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   จึงน าค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ใชก้ารทดสอบโดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe's  Post Hoc 
Comparison) 
ผลการวจัิยพบว่า 

1. ครูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา   
กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการเรียนการสอน   
ดา้นผูบ้ริหาร  ดา้นการประเมินผล  และดา้นบุคลากร ทุกดา้นมีความคิดเห็นในระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต 
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี  2.1) ดา้นผูบ้ริหาร 
พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร สูงกวา่เพศหญิง  2.2) ดา้นการเรียนการสอน พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร สูงกวา่เพศหญิง   



2.3) ดา้นครูและบุคลากร  พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง  2.4) ดา้นการประเมินผล พบวา่  ครูเพศชาย
มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   
สูงกวา่เพศหญิง   

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ดงัน้ี  3.1) ดา้นผูบ้ริหาร พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  3.2) ดา้นการเรียนการสอนพบวา่  
ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต 
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  3.3) ดา้นครูและบุคลากร  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมี
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกนั  3.4)  ดา้นการประเมินผล  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศ
การสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 
 
บทน า 
 จากการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  มาตรา 9 (2) โรงเรียนตอ้งด าเนินการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจในการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์การบริหารจดัการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน(กระทรวงศึกษาธิการ,2548 : 6) นอกจากน้ีในมาตรา 47 และ 48  ก าหนดใหมี้ระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา   เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพ
ภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ.2545 : 23)  

การนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและในการประกนั
คุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ี 18  ไดก้  าหนดใหส้ถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไป
ปรับปรุงการสอนอยา่งสม ่าเสมอ (ส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน,2545 : 9)  

โรงเรียนวดัดอกไม ้ สังกดักรุงเทพมหานคร  เป็นเครือข่ายโรงเรียนหน่ึงท่ีสังกดัส านกังานเขต
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีจ านวน 6 โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6   จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ หรือ (สทศ.) ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2556  สังกดัส านกังานเขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  จ านวน 6  โรงเรียน  ซ่ึงในภาพรวมพบวา่ผลการสอบ (0-NET) ของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร มีระดบัผลคะแนนการสอบของนกัเรียนลดลง



จากปีท่ีผา่นมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จากสภาพปัญหาดงักล่าวจึงจ าเป็นอยา่งยิง่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจะตอ้งมีการวางแผนก าหนดแนวทางร่วมกนั ประสานความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพื่อจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้การนิเทศ
จึงมีความส าคญัในการพฒันาครูใหมี้ศกัยภาพ  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลอนัน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ผูบ้ริหารจึงมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู  โดยใหค้วาม
ช่วยเหลือ  แนะน า  ควบคุมเพื่อใหง้านมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

จากเหตุผลดงักล่าว   ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยคาดหวงัวา่ผลของการวจิยัจะเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อน าปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
ยานนาวา   กรุงเทพมหานคร 

2.2   เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์ในการท างาน 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 150 คน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย  จ  านวน 108  คน โดยใช้
ตารางเครซ่ีและมอร์แกน 

2.    ตวัแปรท่ีศึกษา 
       2.1   ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ( เพศ, ประสบการณ์ใน 

การท างาน) 
3.2 ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีผลต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั 

ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง 
Index of Congruence (IOC) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ชดัเจนยิง่ข้ึน 
โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00  และหาค่าความเช่ือมัน่ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha Coefficeint) ตามวธีิของคอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 2. เน้ือหาท่ีจะท าวจิยั  3. ขอ้เสนอแนะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 
ผลการวจัิย 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอยา่ง 108  คน  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยมีประสบการณ์ท างานมากกวา่  10  ปีข้ึนไปมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ท างาน 5 - 10 ปี   และนอ้ยกวา่ 5  ปี  ตามล าดบั 

2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยาน 
นาวา  กรุงเทพมหานคร   กลุ่มตวัอยา่ง 108  คน  มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั 
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  และรายดา้น  พบวา่  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ีระดบั .05  
ดงัน้ี 

3.1  ดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ ครูเพศชาย  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง 

3.2  ดา้นการเรียนการสอน  ครูเพศชาย  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง 

3.3  ดา้นครูและบุคลากร  ครูเพศชาย  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง 

3.4  ดา้นการประเมินผล  ครูเพศชาย  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง 

4.    ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการนิเทศ
การสอนของครูของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม พบวา่  



มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัน้ี 

4.1  ดา้นผูบ้ริหาร  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอน
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 
 4.2  ดา้นการเรียนการสอน  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศ
การสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 

4.3  ดา้นครูและบุคลากร  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการ
สอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั 
 4.4  ดา้นการประเมินผล  พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการ
สอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั  
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  พบวา่ ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1. การแสดงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต 
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความคิดเห็นในดา้นการเรียนการสอน 
มากท่ีสุด  รองลงมา คือ  ดา้นผูบ้ริหาร  รองลงมา คือ  ดา้นการประเมินผล  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้น
บุคลากร  ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้น  ไดด้งัน้ี 
 ดา้นท่ี 1  ดา้นผูบ้ริหาร โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  การศึกษา  รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน  สภาพปัญหา  ปัญหาในการด าเนินงานการนิเทศ  
และส ารวจปัญหาและการประเมินความคิดเห็นของครู  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการนิเทศการสอนในโรงเรียนเป็น
เร่ืองเร่งด่วนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในยคุโลกาภิวฒัน์  รวมทั้งเป็นการทบทวนความรู้
ความเขา้ใจและการพฒันาศกัยภาพครูของโรงเรียนส านกังานเขตยานนาวาใหมี้มาตรฐานในวชิาชีพท่ี
สูงข้ึน   ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัพรกญั 
บวัครอง (2553)  ท่ีศึกษา การศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนน าการจดัการเรียนร่วมสังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แสดงวา่ ความรู้ในการ
นิเทศเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการนิเทศโดยประกอบดว้ยการนิเทศการศึกษา  การใหค้  าปรึกษา
ทางการนิเทศและการส่งเสริมเจตคติในการปฏิบติังานนิเทศ  ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั
ของการวางแผน  เพราะเป็นขั้นท่ีส าคญัในการด าเนินการไม่วา่จะด าเนินการใดๆ ก็ตามหากมีการ
วางแผนท่ีดียอ่มท าใหก้ารด าเนินการประสบผลส าเร็จ  ดงันั้นการวางแผนการนิเทศจึงเป็นขั้นตอนท่ี



ส าคญั  โดยมีการจดัท าแผนงาน จดัท าโครงการ  และกิจกรรมการนิเทศ มีการก าหนดเป้าหมาย  
วตัถุประสงคข์องการนิเทศในการด าเนินการนิเทศใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคผ์ูบ้ริหารได้
แต่งตั้งใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานนิเทศอยา่งชดัเจน  มีการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาใหช้ดัเจนเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามล าดบั  มีการก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาโดยอาศยัขอ้มูลจาก
การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ  โดยมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนเป็นส าคญั   

ดา้นท่ี 2  ดา้นการเรียนการสอน  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ครูมีการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนตรงตามหลกัสูตร  
โดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร  ไดเ้ห็นความส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
ใหมี้ทกัษะการอ่าน  การคิดวเิคราะห์  และคิดสร้างสรรค ์  ซ่ึงเป็นการฝึกใหน้กัเรียนช่วยเหลือตนเองได้
มากท่ีสุด   ครูเพียงใหค้วามช่วยเหลือ  แนะน า  ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน  รวมทั้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้หาประสบการณ์ใหก้บัตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  เป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมยคุปัจจุบนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภานุรัตน์ นนัตา (2555) ท่ี
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนระดบั
มธัยมศึกษา  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย ในดา้นน้ีโดยรวมและ
รายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ี   อาจเป็นเพราะนโยบายจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหค้วามส าคญักบัการปฏิรูประบบ การเรียนการสอน เพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพตามท่ีสังคม
มุ่งหวงั  โดยก าหนดใหข้บัเคล่ือนผลกัดนัยทุธศาสตร์  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหเ้กิดความ
ชดัเจนทางยทุธศาสตร์และกระบวนการในการท างาน  เร่ืองท่ีไดรั้บการพิจารณาเป็นล าดบัแรก คือ การ
ปฏิรูปหลกัสูตรการเรียนการสอน ดว้ยเหตุน้ี จึงส่งผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั 
ตอ้งเร่งด าเนินการปรับปรุง และส่งเสริมใหค้รูปรับการเรียนเปล่ียนการสอน เพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ดา้นท่ี 3  ดา้นครูและบุคลากร  โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมประชุม  อบรมเชิงปฏิบติัการระดบัเขต / จงัหวดั  และมี
การประชุม  สัมมนาดา้นวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ไดเ้ห็นความส าคญัในการพฒันาครูใหมี้โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ใหก้บัตนเองมากข้ึนและเป็นการแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนร่วมวชิาชีพเดียวกนั  โดยน าความรู้ท่ีไดรั้บ
มาพฒันาการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อตวัผูเ้รียนสูงสุด  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สายใจ  ประยรูสุข (2551) ท่ีศึกษา ความตอ้งการการนิเทศการสอนของครูผูส้อนโรงเรียนยานนาเวศ
วทิยาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เขต 1  กล่าววา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนประสบปัญหาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  ครูตอ้งการให้



โรงเรียนจดับริการใหค้วามรู้การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  รวมทั้งครูตอ้งการใหมี้
การจดัมอบรางวลัแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสร้างขวญั ก าลงัใจ  และยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติแก่ครูในโรงเรียน  ซ่ึงหน่วยศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษา (2542) อธิบายวา่ การประเมินผล
โครงการจดัท าข้ึนก็เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ การประเมินโครงการไปปรับปรุงการบริหารโครงการ
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  และน าผลการประเมินนั้นเสนอผูบ้ริหาร  เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   การประเมินผลโครงการการแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ  คือ  การประเมินผลก่อน
เร่ิมโครงการ  การประเมินผลระหวา่งการด าเนินการ  และประเมินผลหลงัการด าเนินการ  ส่งผลใหก้าร
ปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิ้เทศในโรงเรียนในเครือข่ายบางกุง้ดา้นการ 
ประเมินผลการนิเทศโดยรวมปฏิบติัในระดบัมาก 
 ดา้นท่ี 4   ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมและรายขอ้  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ไดเ้ห็นความส าคญัของการประเมินผลวา่
เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของโรงเรียน  
เพื่อใหค้รูไดท้ราบจุดเด่น  จุดดอ้ยของตนเอง  รวมทั้งน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้
ใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียนอยา่งสูงสุด  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงคช์ยั ศรีศศลกัษณ์ (2553) ท่ีศึกษา 
การนิเทศในโรงเรียนกลุ่มบางเลน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2  กล่าววา่ ผลการวจิยัการ
นิเทศในโรงเรียน พบวา่  ดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการ
จดัการเรียนรู้ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของหลกัสูตร  ซ่ึงนอกจากการเรียนรู้จากการสอนของครู
แลว้จ าเป็นตอ้งให้นกัเรียนใชค้วามคิดจากการปฏิบติัจริง  ครูออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพท่ีแทจ้ริงจึง
จ าเป็นตอ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบัการวดัประเมินผลนอกจากแบบทดสอบแลว้ยงัตอ้งมีเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
จะไดต้ามเกณฑห์รือไม่ข้ึนอยูก่บัผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนสอบ เช่น การทดสอบโอเน็ต (O-NET) ในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ท  าใหท้ราบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเป็นรายบุคคลไดต้ามเกณฑม์าตรฐานหรือไม่จึง
เป็นส่ิงส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งมีการวางแผนในดา้นการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนงาน
และกิจกรรมท่ีก าหนดสนบัสนุนการสร้างเคร่ืองมือ  เอกสารการประเมินผล  ส่งครูเขา้รับการอบรม
วดัผลประเมินผลและมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุง
พฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน 

2. จากผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั 
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เพราะ การนิเทศการสอนของครูนั้นทั้งเพศชายและเพศหญิงอาจจะมี
เทคนิค  วธีิการสอน  หรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงครูเพศชายมกัจะมีความสนใจ
ในนวตักรรม  เทคโนโลย ี และส่ือการสอนใหม่ๆ มาใชเ้ป็นการกระตุน้ความสนใจกิจกรรมการเรียนการ



สอนไดน่้าสนใจมากกวา่  ดงันั้นครูท่ีมีเพศต่างกนั  จึงมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของ
โรงเรียนท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายใจ  ประยรูสุข (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความตอ้งการ
การนิเทศการสอนของครูผูส้อนโรงเรียนยานนาเวศวทิยาคม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  ผลการวจิยัพบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่   
รายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัน้ี  

ดา้นผูบ้ริหาร  พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง  อาจเป็นเพราะครูเพศชายใหค้วามสนใจ
สภาพปัญหาในการนิเทศการสอน    และมีการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  จุดบกพร่องอยา่งสม ่าเสมอ   
รวมทั้งมีการส่งเสริมกระบวนการพฒันางานนิเทศการสอนอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นจึงท าใหค้รูเพศชายมี
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานครสูง
กวา่เพศหญิง 

ดา้นการเรียนการสอน  พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง  อาจเป็นเพราะครูเพศชายมีจดักิจกรรม
กระบวนการเรียนเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ    โดยการน านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชก้บัผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย   รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดนอกกรอบ  มีอิสระในการคิดการตดัสินใจค่อนขา้งมาก   
ดงันั้นจึงท าใหค้รูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต 
ยานนาวา  กรุงเทพมหานครสูงกวา่เพศหญิง 

ดา้นครูและบุคลากร  พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง  อาจเป็นเพราะครูเพศชายมีความสนใจ
ใฝ่รู้และเรียนรู้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ  โดยเฉพาะพฒันาส่ือการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  และมีเทคนิคในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจมากกวา่ครูเพศหญิง 

ดา้นการประเมินผล  พบวา่  ครูเพศชายมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สูงกวา่เพศหญิง  อาจเป็นเพราะครูเพศชายมีความ
อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และยอมรับฟังการประเมินผลการปฏิบติังานนิเทศการสอนเพื่อ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขมากกวา่ครูเพศหญิง 

3. ผลจาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกดั 
ส านกังานเขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์  พบวา่  โดยภาพรวมพบวา่ 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เพราะครูท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั   
อาจจะมีเทคนิคการสอนต่างกนั  ครูท่ีมีอายนุอ้ยส่วนใหญ่จะเป็นครูท่ีไดรั้บการบรรจุใหม่ประสบการณ์
การท างานนอ้ย  จึงขาดทกัษะ เทคนิคและความช านาญในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่วนครูอายมุาก
ประสบการณ์การท างานนาน   ก็จะมีทกัษะ  เทคนิค  และมีความช านาญในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี



หลากหลายมากกวา่ครูท่ีมีอายนุอ้ยและประสบการณ์ท างานนอ้ย    ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์อ่ืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่างสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จ าเนียร  แสงผะกาย (2550, น.บทคดัยอ่)  พบวา่  ศึกษาการ
ด าเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1  ผลการวจิยัพบวา่  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินการนิเทศภายในตาม
ความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช   
เขต 1  ระหวา่งผูท่ี้มีประสบการณ์ 1- 10  ปี  ประสบการณ์ 11-20  ปี  และประสบการณ์ตั้งแต่ 21 ปี  ทั้ง
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่  ยอ่มเห็นสภาพการปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียนละเอียด
ลึกซ้ึงถึงขั้นตอน  รูปแบบ  และการน าผลการนิเทศไปปรับปรุงและพฒันาในการจดัคุณภาพการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ย  คนท่ีมีประสบการณ์ท างานสั่งสม
มาก่อนยอ่มมีความรู้  วธีิการท างานและมีความมัน่ในการปฏิบติังานกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างาน
นอ้ยกวา่ 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1   ดา้นผูบ้ริหาร  ควรใชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการเสริมแรง  สนบัสนุน  
แนะน า และช่วยแกไ้ขปัญหาใหง้านบรรลุความส าเร็จรวมทั้งจดัสวสัดิการใหเ้หมาะกบัการด ารงชีพตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2   ดา้นการเรียนการสอน โรงเรียนควรก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัชั้นเรียนและสภาพทอ้งถ่ิน  ซ่ึงครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหต้รงหลกัสูตร โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของผูเ้รียนและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ฝึกนกัเรียนใหมี้ทกัษะและสามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้

1.3  ดา้นครูและบุคลากร  โรงเรียนควรพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  โดยส่งครู
ไปอบรม  สัมมนา  ศึกษา ดูงาน  เพื่อพฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถของครูผูส้อน  เพื่อจะได้
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาไปถ่ายทอดใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งจริงจงั  รวมถึงความเจริญกา้วหนา้
ทางวชิาชีพของตนเอง 

1.4  ดา้นการประเมินผล  โรงเรียนควรมีการวางแผนดา้นการประเมินผล  โดยมีการสนบัสนุน 
การสร้างเคร่ืองมือ  เอกสารประเมินผล   รวมถึงส่งครูเขา้รับการอบรมการวดัผลประเมินผลและมีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิง่ข้ึน 
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