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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศ

การสอนที่สงผลตอคุณภาพผูเรยีนในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาโดยเลอืกแบบเจาะจง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มี 2 กลุม 

ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 

เขต 2 ในปการศึกษา 2559 จํานวน 327 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนดิมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 

0.45-0.91 และคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวจัิยพบวา 1) รูปแบบการนเิทศการสอนทีส่งผลตอคุณภาพผูเรยีนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

ปจจัยสนับสนุนการนิเทศ กระบวนการนิเทศการสอนในขอบขายการนิเทศการสอน ผลของ 

การนเิทศการสอน และคุณภาพผูเรียน 2) ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสม 

ของรูปแบบการนเิทศการสอนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 

อยูในระดับมากที่สุด เมื่อจัดลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ คุณภาพผูเรียนปจจัยสนับสนุน

การนเิทศ ผลของการนเิทศการสอน และกระบวนการนิเทศการสอนในขอบขายการนิเทศการสอน 

ตามลําดับ 

 คําสาํคัญ: การพัฒนารูปแบบ การนเิทศการสอน คุณภาพผูเรียน 
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Abstract 

 The objectives of this study were to develop and examine the suitability of an 

instructional supervision model that affected the students’ quality in the schools under 

Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2.The study was conducted by 

means of documentary research from relevant concepts, theories, articles, research findings 

and experts' opinions. There were 2 groups of samples, namely experts in the field 

and administrators and teachers in the schools under Nakhon Phanom Primary Educational 

Service Area Office 2 in the academic year B.E. 2559. The former was comprised of 5 

experts selected by a purposive sampling technique. The latter was comprised of 327 

administrators/teachers selected by a multi-stage random sampling technique. A set of a 5-

level rating scale questionnaire with discrimination power indexes between 0.45 - 0.91 and 

reliability value of 0.99 was used for data collection. The data were then analyzed by 

means of Descriptive Statistics, e.g. frequency counts, percentages, means and standard 

deviations (SDs). 

 The research findings were as follows: Firstly, the developed instructional 

supervision model that affected the students’ quality in schools under Nakhon Phanom 

Primary Educational Service Area Office 2 was comprised of 4 factors, namely 1) supporting 

elements for instructional supervision, 2) instructional supervision process within its scope, 

 3) instructional supervision results and 4) students’ quality. Secondly, on average, the 

opinions of the school directors and teachers in the schools of the aforementioned Area Office 

about the developed model, both in an overall and in each aspect, were at the highest 

levels. Their means could be ranked in descending order as follows: 1) students’ quality,  

2) supporting elements for instructional supervision, 3) instructional supervision results and  

4) instructional supervision process within its scope. 

 Keywords: Model Development, Instructional Supervision, Students’ Quality 
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บทนํา 

 กระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของโลกท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วท้ังดานวิทยาการ 

สังคม เศรษฐกิจฐานความรู และความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น แตละประเทศ 

ไมสามารถปดตัวอยูโดยลําพังแตจะตองรวมมือ

และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในขณะเดียวกัน 

โลกยุคปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสาร ดังนั้น 

คนตองมี ทักษะการคิดวิ เคราะหและมี ทักษะ 

การตัดสินใจ เพื่อใหทันกับเหตุการณ ในสังคมท่ี

สลับซับซอนมากขึ้น และเปนแรงผลักดันสําคัญ

ท่ีทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา เพราะ 

คุณภาพของการจัดการศึกษาเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งสําหรับความพรอมในการแขงขันใน

เวทีโลกของแตละประเทศ ประเทศท่ีจะอยูรอดได

หรือคงความไดเปรียบก็คือประเทศท่ีมีอํานาจทาง

ความรูและเปนสังคมแหงการเรียนรู (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2555) 

 คุณภาพการศึกษาในปจจุบันของไทย

อยูในระดับไมนาพึงพอใจ โดยเฉพาะเร่ืองความรู

พื้นฐานตามหลักสูตร การคิดวิเคราะหและมีนิสัย

ใฝเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผล 

ตามเปาหมาย ผูบริหารและครูผูสอนตองทําหนาท่ี

ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู เรียนใหมี

คุณภาพตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดโดยอาศัย

กระบวนการท่ีตองดํา เนินการอยางตอเนื่อง

สอดคลองควบคูกันไป คือ กระบวนการบริหาร

จัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

กระบวนการนิเทศการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2552) 

  ผลการปฏบัิตงิานดานการนเิทศการศึกษา

ของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบปญหาวา การนิเทศ

การศึกษาของศึกษานิเทศกนั้น ไมไดผลตามเปาหมาย

ท่ีวางไวเทาท่ีควร เนื่องจากอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ไดแก ระยะทาง เวลา ลักษณะภูมิประเทศท่ีต้ังของ

โรงเรียน งบประมาณตลอดจนนโยบายทางดาน

การศึกษา ทําใหการนิเทศการศึกษามีขอจํากัด 

การนิเทศไมทั่วถึงไมสมํ่าเสมอ และการนิเทศ

การศึกษายังขาดประสิทธิภาพ จึงสงผลให 

การปฏิบัติการนิเทศในสถานศึกษาไมเปนไปตาม

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ( สํานักงานเขตพื้น ท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2558) 

การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในและการนิเทศ 

การสอนมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือสงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนา

วิชาชีพและพัฒนาทางดานการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งจะนําพาไปสูคุณภาพของผูเรียน (สุภาภรณ 

กติติรัชดานนท, 2551) 

 การนิเทศการสอนจึงมีความจําเปนตอ

การจัดการศึกษาอยางย่ิง เพราะเปนการชวยเหลือ

สนับสนุนสงเสริมใหครูผูสอนมีความสามารถ 

ในการพัฒนางานในวชิาชีพของตนเองใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล อันจะชวยใหครูเจริญกาวหนา 

ในวิชาชีพ รวมท้ังสงผลถึงผูเรียนและคุณภาพ

การศึกษา (ยุพนิ ยืนยง, 2553) การนิเทศการสอน

เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศและ

ครูผู สอน เพื่อกระตุนสงเสริมและสนับสนุนให

ครูผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ตามจุดหมายของหลักสูตร เปนความพยายามท่ีจะ

ชวยสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนใหไดผลดี

ย่ิงขึ้น โดยการชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุง แกไข

งานในดานการสอนรวมท้ังงานในช้ันเรียนเพื่อ

ผลประโยชน ท่ีจะ เกิดขึ้นกับผู เ รียนโดยตรง  

(พวงเพชร ติรคุณบูรณะ, 2556) ผลท่ีเกิดจากการนิเทศ 

การสอนท้ังดานเจตคติตอการนิเทศและการปรับปรุง

หรือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

หลังจากไดรับการนเิทศนั้นก็คือคุณภาพการศึกษา
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และคุณภาพของผูเรียน ซึ่งจะอยูในระดับใดนั้น

ขึ้นอยูกับกระบวนการนิเทศการสอนคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูจะทําให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพมีคุณลักษณะ

สอดคลองกับหลักสูตรและตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด (วรรณพร ภิรมยร่ืน, 2550) การพัฒนาครู

จงึเปนวิธีการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งจะตอง

ใชวิธีการท่ีหลากหลายมีคุณภาพและดําเนินการ

อยางเปนระบบ (พัชรา พุมพชาติ, 2558) เพื่อให

ผู เ รียนซึ่ ง เปนกําลังของชาติ ให เปนมนุษย ท่ีม ี

ความสมดุล เปนคนดีท้ังดานรางกาย อารมณ 

ความรูและคุณธรรม สามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได เต็มตามศักยภาพภายใตสถานการณ 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การนิเทศการสอนกับคุณภาพ

ผูเรียนจึงมีความจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เพราะการนิเทศการสอนเปน

กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา

กับครูผูสอน เพื่อชวยเหลือ แนะนํา แลกเปลี่ยน

เรียนรูในการพัฒนาปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดมาซึ่ง

คุณภาพของผูเรียนท่ีพงึประสงค 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัย 

จึงเห็นวาการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษา มีความสําคัญและจําเปน

อยางย่ิงท่ีจะตองดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในสภาพปจจุบัน แตยังไมมรูีปแบบการนิเทศการสอน

ท่ีชัดเจน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบ

การนิเทศการสอน ท่ีสงผลตอคุณภาพผู เรียน 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อเปนแนวทาง 

ใหสถานศึกษา ไดนํารูปแบบการนิเทศการสอน 

ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนไปใชในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนเิทศการสอน

ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัด

สํา นักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 

  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2,004 คน 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 206 คน 

และครูผูสอน จํานวน 1,798 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 322 คน แตผูวิจัย 

ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน ประกอบดวย

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 63 คน และครูผูสอน 

จํานวน 264 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan. อางถงึใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) การไดมา 

ของกลุมตัวอยางใชวธีิการสุมแบบหลายขัน้ตอน 

  กลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ผูทรงคุณวุฒ ิ

จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

โดยมคีุณสมบัติดังน้ี 

   1. อาจารยในระดับอุดมศึกษา 

มี วุฒิการศึกษาไม ตํ่ากวาระดับปริญญาเอก

ทางดานการศึกษาและมีประสบการณการสอนไม

ตํ่ากวา 5 ป จํานวน 1 คน 

   2. ผู บ ริ ห า รส ถ า น ก า ร ศึ ก ษ า  

ขัน้พื้นฐานมวุีฒกิารศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาเอก 

ทางดานการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไป 
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และมีประสบการณการบริหารไมตํ่ากวา 10 ป 

จํานวน 1 คน 

  3. ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มี วุฒิการศึกษาไม ตํ่ากวาระดับปริญญาเอก

ทางดานการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ขึ้นไป และมปีระสบการณการบริหารไมตํ่ากวา 10 ป 

จํานวน 1 คน 

  4. ศึกษานิเทศก มีวุฒิการศึกษา 

ไมตํ่ากวาระดับปริญญาเอกทางดานการศึกษา 

วทิยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ 

การนิเทศการศึกษาหรือการสอนไมตํ่ากวา 10 ป 

จํานวน 1 คน 

  5. ค รู ผู ส อน  มี วุ ฒิ ก า ร ศึก ษา  

ไม ตํ่ากวาระดับปริญญาโททางดานการศึกษา 

วทิยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ 

การสอนไมตํ่ากวา 10 ป จํานวน 1 คน 
 

วธิดีําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือการวจัิย 

  1. การพัฒนารูปแบบการนเิทศการสอน

ท่ีสงผลตอคุณภาพผู เ รียนในสถานศึกษาใช

แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดเห็นดวยและ 

ไมเห็นดวย โดยผูใหขอมูลหลัก จํานวน 5 คน 

พิจารณาเกี่ยวกับรางรูปแบบการนิเทศการสอน 

ท่ี ส ง ผ ล ต อคุ ณ ภา พผู เ รี ย น ใ นส ถ า น ศึก ษา 

ซึง่แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของรางรูปแบบการนิเทศการสอน

ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน ท้ัง 4 องคประกอบ 

ไดแก ปจจัยสนับสนุนการนิเทศ กระบวนการนิเทศ

การสอนในขอบขายการนิเทศการสอน ผลของ 

การนเิทศการสอน และคุณภาพผูเรียน 

 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษา ใชแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศ 

การสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  

โดยสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน 

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 63 คน 

และครูผูสอน จํานวน 264 คน ซึ่งสามารถแบง

แบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ตอบ

แบบสอบถาม มี ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ สถานภาพ

ตําแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศการสอน 

ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษามีลักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา (Rat ing sca le)  

โดยสรางขอคําถามในแตละองคประกอบตาม

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และผูวิจัยไดกําหนด 

คาคะแนนความเหมาะสมออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ใหคาคะแนน 5 คะแนน 

  ร ะ ด ับ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ม า ก 

ใหคาคะแนน 4 คะแนน 

  ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

ใหคาคะแนน 3 คะแนน 

  ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม น อ ย 

ใหคาคะแนน 2 คะแนน 

  ระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

ใหคาคะแนน 1 คะแนน 
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 การรวบรวมขอมูล 

 1. การพัฒนารูปแบบการนเิทศการสอน

ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา มีวิธีการ

ดําเนินการดังน้ี 

  1.1 ติดตอผูใหขอมูลหลักโดยตรง 

เพื่อสอบถามความสมัครใจและความเต็มใจท่ีจะให

ความรวมมือในการวจิัย 

  1.2  สงแบบสอบถามใหผูใหขอมูล

หลักดวยตนเองและขอรับคนืดวยตนเอง 

 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษา ผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

  2.1 ส ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห ผู ใ ห  

ขอมูลหลัก เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ความสอดคลองระหวางขอคําถาม 

กับความมุงหมายท่ีตองการวัด (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) เลือกขอคําถามที่มี

คาความสอดคลอง .50 ขึ้นไปไว 

  2.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 

(Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 10 คน 

และครูผูสอน จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

รวมจํานวน 40 คน แลวนํามาวิเคราะหหาอํานาจ

จําแนกและความเช่ือม่ัน 

  2.3 นําสงแบบสอบถามการวิจัย 

ดวยตนเองและบางสวนนําสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนพรอมแนบซองเปลาติดดวงตรา 

ไปรษณียากรเพื่อสงคืนผูวิจัย ไดรับแบบสอบถาม

กลับคนื จํานวน 327 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. การพิจารณารางรูปแบบการนิเทศ

การสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา

โดยผูใหขอมูลหลัก จํานวน 5 คน ใชคารอยละเปน

สถติิในการวเิคราะหขอมูลใชเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

  2. ตรวจสอบความ เหมาะสมของ  

รูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษา โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 327 คน มาวิเคราะหขอมูล ดวยความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) ใชเกณฑคาเฉลี่ยต้ังแต 3.51 ขึ้นไป 
 

 ผลการวจัิย 

 1. รูปแบบการนิเทศการสอนที่สงผล 

ตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ซึ่ งผู ใหขอ มูลหลักทุกคนเห็นดวยกับรูปแบบ  

การนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผู เ รียน  

ในสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ประกอบดวย  

4 องคประกอบ ดังน้ี 

   1.1 ป จจั ยสนับสนุนการนิ เ ทศ  

ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิ เทศ สื่อและ

เคร่ืองมอืในการนเิทศ บรรยากาศในการนิเทศและ

แรงจูงใจและพฤตกิรรมของผูรับการนเิทศ 

   1.2 กระบวนการนิเทศการสอน  

ในขอบขายการนิเทศการสอน ประกอบดวย 

    1.2.1 กระบวนการนิเทศการสอน 

ไดแก การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ 

และการประเมนิผลการนเิทศ 

    1.2.2 ขอบขายการนิเทศการสอน 

ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน และการวัด 

และประเมนิผล 

  1.3 ผลของการนิ เทศการสอน 

ประกอบดวย การปรับปรุงการเรียนการสอน  

ของครู ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและ 

เจตคติท่ีดตีอการนิเทศ 

   1.4 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพงึประสงค ทักษะ

การคิด ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการทํางาน 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสุขภาพกายและ

สุขภาพจติท่ีด ี

 2. รูปแบบการนเิทศการสอนท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

มีความเหมาะสม ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยู 

ในระดับมากท่ีสุด เมื่อจัดลําดับเปนรายดาน 

จากคาเฉลี่ยมากไปหานอยเปน ดังน้ี คุณภาพ

ผูเรียน (x� = 4.78, S.D. = 0.16) ปจจัยสนับสนุน

การนิเทศ (x� = 4.76, S.D. = 0.14) ผลของ 

การนิเทศการสอน (x� = 4.76, S.D. = 0.17) และ

กระบวนการนิเทศการสอนในขอบขายการนิเทศ

การสอน (x� = 4.63, S.D. = 0.19) ตามลําดับ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. รูปแบบการนเิทศการสอนท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 4 องคประกอบ 

ดังน้ี 

  1.1 ป จจั ยสนับสนุนการนิ เ ทศ  

ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิ เทศ สื่อและ

เคร่ืองมือในการนิเทศ บรรยากาศในการนิเทศ 

และแรงจูงใจและพฤติกรรมของผูรับการนิเทศ 

ท้ังน้ีเนื่องจากปจจัยสนับสนุนการนิเทศเปนสภาวะ

ท่ีเอื้อใหการดําเนินงานการนิ เทศบรรลุตาม

จุดมุงหมาย โดยผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะตอง

ทํางานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร ทํางานอยาง

ทุมเทดวยความเต็มใจ ชวยเหลือ เอื้ออาทร รับฟง

ความคิดเห็นในการทํางานสรางขวัญกําลังใจ 

ในการทํางานรวมกัน และมีสุขภาพจิตท่ีดีในขณะ 

ท่ีมกีารนิเทศ สอดคลองกับวรรณดี สุธาณิชย (2557) 

ไดกลาวถึงปจจัยสนับสนุนการนิเทศวา เปนสิ่งท่ี

ชวยใหการนิเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

มี  5 ดาน ไดแก  ภาวะผู นําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา ความรู ทักษะและทัศนคติ

ของผูนิเทศ พฤติกรรมของผูรับการนิเทศ สื่อและ

เคร่ืองมอืนเิทศ และบรรยากาศท่ีเอื้อตอการนิเทศ 

   1.2 กระบวนการนิเทศการสอน 

ในขอบขายการนิเทศการสอน ดังน้ี 

   1.2.1 กระบวนการนิเทศการสอน 

ประกอบดวย การวางแผนการนิเทศการดําเนิน 

การนิเทศและการประเมินผลการนิเทศ ท้ังน้ี  

เนื่องจากกระบวนการนิเทศการสอนเปนลําดับขั้น 

ในการทํางานรวมกันอยางมีระเบียบแบบแผน

ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการนิเทศการสอน

จะตองทําเปนขั้นตอนจากการวางแผนการนิเทศ 

ท่ีเ ร่ิมจากการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและ 

ความตองการมากําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

เพื่ อ ใหการนิ เทศบรร ลุจุด มุ งหมาย ท่ีวางไว 

ถาผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความเขาใจถูกตอง

ตรงกันก็จะเกิดความพรอมในการใหความรวมมือ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพ

ผูเรียนท่ีมปีระสิทธิภาพได สวนการดําเนินการนิเทศ 

เปนการปฏิบัติตามแผนการนิเทศท่ีกําหนดขึ้น  

ผูนิเทศตองใหความรูและใหคําแนะนําแกผู รับ 

การนิเทศอยางเหมาะสม โดยผูนิเทศจะตองนํา

หลักการนิเทศการสอนนํามาใช ให เหมาะสม 

กบัสถานการณ เพื่อใหการปฏิบัติการนิเทศไปดวย

ความเรียบรอย และการประเมินผลการนิเทศเปน

ขั้นตอนการตรวจสอบความสําเร็จการดําเนินการ

ดวยการสอบถามความพึงพอใจ และนําผล 

การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับยุพิน ยืนยง (2553) 

ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศการสอนไวว า 

การนิเทศการสอนจะเกิดผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ

และมีประสิท ธิผลจํ า เป นอย า ง ย่ิ ง ท่ีจะต อง

ดํา เนินการตามลําดับขั้นตอนอย างตอเนื่ อง 
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โดยมีกระบวนการนิ เทศการสอนท่ีสําคัญ ๆ 

ประกอบดวย ขั้นวางแผน ขั้นการดําเนินการนิเทศ 

และขัน้การวัดและประเมนิผลการนเิทศ 

    1.2.2 ขอบขายการนเิทศการสอน 

ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรการจดัการเรียน

การสอน การผลติและการใชสื่อการเรียนการสอน 

และการวัดและประเมนิผล ท้ังน้ี เนื่องจากขอบขาย

การนิ เทศการสอนเปนภารกิจ ท่ีผูนิ เทศและ 

ผูรับการนิเทศตองดําเนินการเพื่อทําใหการจัด

การศึกษาบรรลุเปาหมายหรือยกระดับคุณภาพ

ของผูเรียน หากผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกัน

พัฒนาหลักสูตร มีการออกแบบหลักสูตรใหมี

ความเหมาะสมกับผูเรียน มีการประเมิน ปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ มีการสงเสริม 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลิตและใชสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลอง 

ตรงกับความตองการ มีการเก็บบํารุงรักษาสื่อ 

การเรียนการสอนอยางเปนระเบียบ รวมท้ัง 

มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีเปนระบบ 

ซึ่ ง เปนวิ ธีการดํา เนินงานเพื่ อ ใหผู เ รียนเปน 

ผูมคีวามรู มทัีกษะ และมคีุณลักษณะท่ีพงึประสงค

ตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนด ซึ่งเปนผลมาจาก 

การนิเทศการสอนทางดานการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อ

การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพก็จะสงผล 

ใหเกิดคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพผู เ รียน 

ท่ีเปนไปตามท่ีสังคมพึงปรารถนา สอดคลองกับ 

ภาวดี หินขาว (2555) ไดกลาวถึงขอบขายการนิเทศ

การสอนไววาการนิเทศการสอนเปนงานพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเปน

งานท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนโดยตรง เปนงานท่ี 

มุงยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ท้ังนี้ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาตอง 

มี ความรู ความเข าใจตามขอบข ายเนื้ อหาของ 

การนเิทศการสอนในงาน 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร 

ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อการเรียนรูและ

ดานการวัดและประเมนิผล 

  1.3 ผลของการนิ เทศการสอน 

ประกอบดวย การปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเจตคติท่ีดี

ตอการนิเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากผลของการนิเทศ 

การสอนเปนการแสดงถึงความสําเร็จท่ีเกิดจาก

การดําเนินการนิ เทศการสอนในสถานศึกษา 

โดยพจิารณาจากการกระทําของครูท่ีรับการนิเทศ 

หากครูพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนตามท่ีไดรับการนิเทศก็จะทําใหครูเปนผูท่ี

มีความรู สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับกิจกรรม

การเรียนสอน สามารถวิเคราะหศักยภาพและ 

ทําความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ประเมินผลการเรียนการสอน 

ท่ีสอดคลองกับสภาพของผูเรียน และสามารถนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนให

ประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ หากครูมีขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ครูก็จะมีความสุข 

ทํางานดวยความต้ังใจ และไดรับการยกยองชมเชย 

เมื่อครูมี เจตคติ ที่ดีตอการนิ เทศ ครูก็จะ ให

ความสําคัญ เห็นคุณคา ใหความรวมมือ และ 

มีความยินดีท่ีไดรับการนิเทศการสอน อันทําให

สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพ

ผู เ รียนไดอยางย่ังยืน สอดคลองกับวรรณพร 

ภิรมยร่ืน (2550) ไดสรุปผลของการนิเทศการสอน 

วาเปนสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผู รับ 

การนเิทศ ท้ังดานเจตคติตอการนิเทศ ดานการปรับปรุง 

หรือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลังจาก

การไดรับการนิเทศ 

  1.4 คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะ 

การทํางาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสุขภาพ
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กายและสุขภาพจิตท่ีดี ท้ังนี้ เนื่องจากคุณภาพ

ผูเรียนเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคม

ตองการ ซึง่เปนผลมาจากการบริหารจัดการศึกษา 

และการนิเทศการสอน ซึ่งเปนการทํางานรวมกัน

ระหวางผูบริหารและคณะครู โดยมีเปาหมาย 

ในการทํางานอยูท่ีคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับ 

ณภิญรัตน ทัพขวา (2557) ไดสรุปการศึกษา 

การมีสวนรวมของโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน 

เพื่อยกระดับคุณภาพผู เ รียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 ไว 6 ดาน ดังน้ี 

ผู เ รียนมี สุขภาวะและมี สุนทรียภาพ ผู เ รียน 

มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ผูเรียนมีความสามารถ ในการคิดอยางเปนระบบ

คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ 

สมเหตุผล ผู เ รียนมีความรูและทักษะพื้นฐาน 

ท่ี จํ า เป นตามห ลัก สูต รและ ผู เ รี ยนมี ทั กษะ 

ในการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและ 

มเีจตคติท่ีดตีออาชีพสุจริต 

 2. รูปแบบการนิเทศการสอนที่สงผล

ตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

มีความเหมาะสมท้ังโดยรวมและรายดานอยู 

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

มรีายละเอียด ดังน้ี 

  2.1 ป จจั ยส นับส นุนการนิ เทศ  

โดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและ

เมื่อพจิารณาเปนรายดานมรีายละเอียด ดังน้ี 

    2.1.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกระบวนการนเิทศการสอนใหความสําคัญ

ตอการนิเทศการสอน ใหการสงเสริมสนับสนุน 

การนิเทศการสอนอยางจริงจัง สรางความเชื่อม่ัน

ในการนิเทศการสอนท่ีดี และสามารถตัดสินใจ 

โดยคํานึงถึ งประโยชนของสวนรวมไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับวรรณดี สุธาณิชย (2557) 

ไดกลาวถึงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

วาเปนพฤติกรรมท่ีผูบริหารนํามาใช เพื่อใหมี

อิทธิพลเหนอืบุคคลอื่น โดยการโนมนาว จูงใจหรือ

ช้ีนําใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของ 

ใหมีความตระหนัก และมีความเขาใจในการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถ

ประสานสัมพันธ เพื่ อ พัฒนาวิชา ชีพและงาน

วชิาการใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    2.1.2 ความรู ทักษะและเจตคติ 

ของผูนิเทศ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูนิเทศตองมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวธีิการ

จัดการเรียนการสอน มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการนเิทศการสอนเห็นคุณคาและความสําคัญ

ของการนิเทศการสอน มคีวามชํานาญในการนิเทศ

การสอน และมีเจตคติท่ีดีตอการนิเทศการสอน

ส อด ค ล อ งกั บ ว ร รณ ดี  สุ ธ า ณิ ช ย  ( 2 5 5 7 )  

ไดกลาวถึงความรู ทักษะ และเจตคติของผูนิเทศ 

วาเปนทักษะในการจัดการสําหรับผูนิเทศ ไดแก 

การวางแผน การจัดการบุคลากร การควบคุม 

การปฏบัิตงิานในทุกเร่ืองจะตองสรางความรวมมือ

ใหเกดิขึ้น และสรางการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 

ใหเกดิขึ้นกับครูเปนสําคัญ 

    2.1.3 สื่ อ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ  

ในการนิเทศ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด

โ ด ย ผู น ิ เ ท ศ ค ว ร มีว ัส ดุอ ุป ก ร ณก า ร นิ เ ท ศ 

ท่ีหลากหลาย มีคูมือสําหรับ การนิเทศการสอน 

และมี เค ร่ืองมือ ท่ีใช ในการนิ เทศท่ีมีคุณภาพ 

สอดคลองกับวันชัย อยูตรง (2557) ไดกลาวถึงสื่อ 

และเคร่ืองมือในการนิเทศไววา สื่อเครื่องมือ 

วัสดุอ ุปกรณเปนเครื ่อง อํานวยประโยชนต อ 

การนิเทศภายใน กลาวคอื ทําใหการนิเทศภายในมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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   2.1.4 บรรยากาศในการนิเทศ 

มคีวามเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศควรทํางานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร 

ชวยเหลอื เอื้ออาทร รับฟงความคิดเห็นในการทํางาน 

สร างขวัญและกํ าลั งใจในการทํ างานร วมกั น 

มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศทํางานอยางทุมเทดวยความเต็มใจ 

มคีวามเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับวันชัย 

อยูตรง (2557) ไดกลาวถึงบรรยากาศในการนิเทศ

วา เปนสภาพการทํางานของโรง เ รียนตองม ี

การดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน

ดวยยินดี มีความรัก ความสามัคคีกันและเอื้ออาทร 

ชวยเหลอืกันอยางจริงใจ 

    2.1.5 แรงจูงใจและพฤติกรรม

ของผู รับการนิ เทศมีความเหมาะสมในระดับ 

มากท่ีสุด โดยผูรับการนิเทศไดการยกยองและ

ชมเชย เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบ

ความสําเร็จ ไดรับความไววางใจในการทํางานท่ีมี

ความสําคัญตอการจัดกิจกรรมอยูเสมอ ไดรับ 

การสงเสริมขวัญกําลังใจและการพัฒนาวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง มีเจตคติท่ีดีตอการนิเทศการสอน 

และใหความรวมมือในการนิเทศการสอนทุกคร้ัง 

ส อด ค ล อ งกั บ ว ร รณ ดี  สุ ธ า ณิ ช ย  ( 2 5 5 7 )   

ไดกลาวถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู รับ 

การนิเทศวาเปนทัศนคติ ความตั้งใจ ความรวมมือ 

ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลตลอดถึงการปฏิบัติงานเพื่อให 

การนเิทศภายในประสบความสําเร็จ 

  2.2 กระบวนการนิเทศการสอน 

ในขอบขายการนิเทศการสอน 

   2.2.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศควรศึกษา

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา

หลักสูตร ประชุมช้ีแจง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดานการพัฒนาหลักสูตร วางแผนการพัฒนา

หลัก สูต ร  แ ผ นก า รจัด ก า ร เ รีย นก า รส อน 

ท่ีหลากหลาย ใหความรู เกี่ยวกับการออกแบบ

หลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับมาตรฐาน

การศึกษา สงเสริมใหคําแนะนําในการกําหนด

หนวยการเรียนรู  ประเมินผลการใชหลักสูตร 

อยางสมํ่าเสมอ นําผลการประเมินมาใชพัฒนา 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับพวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556) 

ไดกลาวถงึการพัฒนาหลักสูตรวาเปนการปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเพื่อใหเหมาะสมกับ

ผูเรียน สอดคลอง และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพสังคมปจจุ บัน และจะตองพัฒนา 

อยางตอเนื่อง 

    2.2.2 การจัดการเรียนการสอน 

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศ ควรศึกษา

สภาพปญหาและความตองการจัดการเรียน 

การสอนใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน ประชุมช้ีแจง 

วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รวมกัน ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการจัดการเรียน 

การสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

ใหคําแนะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ท่ีมีความหลากหลาย สอบถามความพึงพอใจ 

ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนอยาง

ตอเนื่อง สอดคลองกับ พวงเพชร ติรคุณบูรณะ 

(2556) ไดกลาวถงึการจัดการเรียนการสอนวาเปน

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีครูและนักเรียนไดรวมมือ

กันจัดทําขึ้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน 

ในคร้ังน้ัน ๆ ไดผลดี 

   2.2.3 การผลิตและการใชสื่อ

การเรียนการสอน ภาพรวมมีความเหมาะสม 

ในระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารสถานศึกษาหรือ 

ผูนิเทศควรศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January - June, 2017วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มถิุนายน 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January – June, 2017 

91 

ประชุมช้ีแจง แตงตั้งคณะกรรมการดานการผลิต

และการใชสื่อการเรียนการสอน วางแผนการผลิต

และการใชสื่อการเรียนการสอนรวมกันระหวาง

ผูบริหารสถานศึกษากับเพื่อนครู ใหความรู

เกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน 

ท่ีเหมาะสม ใหคําแนะนําในการเก็บบํารุงรักษาสื่อ

การเรียนการสอนอยางเปนระเบียบสวยงามและ

สะดวกตอการใชประเมนิผลการผลติและการใชสื่อ 

การเรียนการสอนของครู สอบถามความพึงพอใจ 

ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและการใชสื่ อ 

การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม สอดคลอง

กับพวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556) ไดกลาวถึง 

การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอนวาเปน

การใชสื่อ วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ 

ใช เปนสื่อกลางระหวางครูผูสอนและผู เ รียน 

มี เปาหมายทําใหผู เ รียนเกิดการเ รียน รูตาม

วัตถุประสงคห รือจุดมุงหมายท่ีผูสอนวางไว 

เปนอยางด ี

   2.2.4 การวัดและประเมินผล 

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศควรประชุม

ช้ีแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑการวัดและประเมินผล 

การเรียนการสอน แตงต้ังคณะกรรมการ ใหความรู

เกี่ ยวกับหลัก เกณฑการ วัดและประ เมินผล 

อยางเปนระบบ ใหคําแนะนําวิธีวัดและประเมินผล 

ท่ีหลากหลายสงเสริมการวัดและประเมินผล 

กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน การจัดคลัง

เก็บขอสอบไวเปนสวนกลาง เพื่อสะดวกใน 

การนําไปใชในคร้ังตอไป สอบถามความพึงพอใจ 

ปรับปรุงและ พัฒนาหลักเกณฑการ วัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม

อยูเสมอ สอดคลองกับสุภาภรณ กิตติรัชดานนท 

(2551) ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลวาเปน

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า 

ต า ม ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึก ษ า กํ า ห น ด  ไ ด แ ก 

การประเมินผลการเรียนรูตามกลุม การประเมิน

การอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค  การประเมินผล 

การรวมกิจกรรมพัฒนาผู เรียนหรือเปนขอมูล

สารสนเทศใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดนําผลไปใช 

ใ นการ ตัดสิ นผลการ เ รี ยน  ป รับปรุ ง  แ ล ะ  

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับทุกฝายไดนําผลไปใชให 

เกดิประโยชนในการสรางประสทิธิภาพตอไป 

   สําหรับกระบวนการนิ เทศ 

การสอนในรูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ม ี3 ขัน้ ดังน้ี 

   ขัน้การวางแผนการนิเทศ เปน

การกําหนดแนวทางการดําเนินการนิเทศท่ีเปน

ลําดับขั้นตอน เร่ิมจากการศึกษาสภาพปญหาและ

ความตองการ ประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทาง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและวางแผน

พัฒนารวมกันเปนท่ีทราบกันดีโดยท่ัวไปวาการวางแผน

เปนจุดเ ร่ิมตนของความสําเ ร็จหากวางแผน 

ไดครอบคลุมเหมาะสมเทากับเกิดความสําเร็จไป

แลวคร่ึงหน่ึง ดังน้ัน กอนจะดําเนินการนิเทศจงึตอง

วางแผน ฯลฯ สอดคลองกับปญญา อัครพุทธพงศ 

(2557) ไดกลาวถึงการวางแผนการนิเทศวาเปน

การประ ชุมร วมกั น ระหว า งผู นิ เ ทศและค รู 

เพื่อกําหนดประเด็นหรือสภาพปญหาเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีครูตองการปรับปรุง

และพัฒนา 

   ขั้นการดําเนินการนิเทศ เปน

การปฏิ บัติ ต ามแผนการนิ เทศ ท่ีกํ าหนดขึ้ น 

โดยผูนิเทศจะตองใหความรูตอผู รับการนิเทศ 

สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ และใหคําแนะนําแกผูรับ

การนิเทศอยางเหมาะสม เปนท่ีทราบกันดีโดยท่ัวไปวา 

การดําเนนิการจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศจะตองดําเนินการนิเทศเปนไปตาม

จุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยผูนิเทศจะตองให

ความรูความเขาใจตอผูรับการนเิทศ เลอืกวธีิการนิเทศ 
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ท่ีเหมาะสม มกีารใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการนิเทศ 

มีการสนทนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิด 

เพิ่มพูนความรูและใหคําปรึกษาแนะนําแกผู รับ 

การนิเทศ ใชวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา 

งานนิเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการสราง

เครือขายกับครูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

สอดคลองกับปญญา อัครพุทธพงศ  (2557)  

ไ ด ก ล า ว ถึ ง ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร นิ เ ท ศ ว า เ ป น  

การปฏิบัติการโดยผูนิเทศและครูผูสอนรวมกัน

ปฏบัิติการนิเทศตามแผนท่ีวางไว โดยวิธีการสังเกต 

การสอนเปนหลัก 

  ขั้ นก ารประ เมิ นผลการนิ เทศ 

เปนการตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนิน 

การนิเทศ ดวยวิธีการประเมินผลการสอบถาม

ความพึงพอใจ การปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง เปนท่ีทราบกันดีโดยท่ัวไป

วาการประเมินผลการนิเทศนั้น เปนสวนสําคัญ 

ในการตรวจสอบ วิ เคราะห และเปรียบเทียบ 

หาขอเท็จจริงอยางเปนระบบ เพื่อนําไปใชใน 

การตัดสนิใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลักจากประเมนิผลการนเิทศ หากพบวา มีปญหา

หรืออุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานไม ไดผล 

กต็องรีบดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งการปรับปรุง

แกไขอาจจะทําดวยวิธีการใหความรู ใหคําแนะนํา

สงเสริมกิจกรรมท่ีหลากหลายจนกวาจะประสบ

ผลสําเร็จ สอดคลองกับปญญา อัครพุทธพงศ 

(2557) ไดกลาวถึงการประเมินผลการนิเทศวา 

เปนการประเมินผลการนิเทศท่ีผูนิเทศจะวิเคราะห

ประสิทธิภาพ และปญหาท่ีพบในการดําเนินการ 

เพื่อการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ 

การสอนใหดย่ิีงขึ้นในคร้ังตอไป 

  2.3 ผลของการนิ เทศการสอน 

ซึ่งโดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและ

เมื่อพจิารณาเปนรายดานมรีายละเอียดดังน้ี 

   2.3.1 การปรับปรุงการเรียน

การสอนของครู ภาพรวมมคีวามเหมาะสมในระดับ

มากท่ีสุด โดยครูท่ีไดรับการนิเทศจะสามารถ

พัฒนาและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถวิเคราะห

ศักยภาพและทําความเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

สามารถประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับสภาพของผู เ รียน และนําผลการประเมิน 

มาปรับปรุงการจัดกิจรรมการเรียนการสอน 

ของครูใหประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548) 

ไดกลาวถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู

วาเปนการนิเทศการสอนทําใหเกิดการปรับปรุง

การเรียนการสอน ไดแก การนเิทศเปนการสงเสริม 

การเรียนการสอน การนิเทศเปนการปรับปรุง 

การสอนของครู การนเิทศเปนการพัฒนาหลักสูตร 

และการประเมินผลการสอนมีความจํา เปน 

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

    2.3.2 ข วั ญ แ ล ะ กํา ลั ง ใ จ  

ในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีความเหมาะสม 

ในระดับมากท่ีสุด โดยครูท่ีไดรับการนิเทศมีเจตคติ

ท่ีดีในการปฏิบัติงาน ทํางานดวยความตั้งใจและ 

มีความสุข มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

มีความเจริญกาวหนาในอาชีพ ไดรับการยกยอง 

การชมเชยและสวัสดิการตาง ๆ  และได รับ 

การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548) 

ไดกลาวถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

วาเปนการสรางขวัญและกําลังใจของครูยอมสงผล

ใหการทํางานไปดวยดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนขึ้นอยูกับขวัญของครูท่ีใหกําลังใจ 

แกผูเรียน ครูเองก็ตองการขวัญและกําลังใจและ

การดําเนินงานควรเปนไปดวยความสมัครใจ 

ตามความสามารถของแตละบุคคล 
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   2.3.3 เจตคติท่ีดีตอการนิเทศ 

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยครูท่ีได รับการนิเทศจะมีความรูสึกท่ีดีตอ 

การนิเทศการสอน ใหความสําคัญตอการนิเทศ 

การสอน เห็นคุณคาของการนิ เทศการสอน 

มคีวามพงึพอใจตอการนิเทศการสอน มีความเต็มใจ 

ในการนิเทศการสอน ใหความรวมมือในการนิเทศ

การสอนและมคีวามยินดท่ีีไดรับการนิเทศการสอน 

สอดคลองกับอภิชาต ย้ิมแสง (2553) ไดกลาวถึง

เจตคติวาเปนสภาพความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่ง

ตาง ๆ อันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรู 

ซึ่งจะสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนม

ท่ีจะตอบสนองตอสิ่งน้ันในทิศทางหนึ่งอาจเปนไป

ในทางสนับสนุนหรือโตแยง ยอมรับหรือไมยอมรับ 

  2.4 คุณภาพผูเรียน โดยภาพรวม

อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดและเมื่อพิจารณา

เปนรายดานมรีายละเอียดดังน้ี 

   2.4.1 คุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค ภาพรวมมีความเหมาะสม 

ในระดับมากท่ีสุด โดยผูเรียนมคีวามกตัญูกตเวที

เปนลูกท่ีดีของพอแมหรือผูปกครอง เปนคนดีของ

สังคม มวีนัิยตอตนเอง มคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ี 

มีความเอื้ออาทรโอบออมอารี ยอมรับความคิด

ของผูอื่น ตระหนักรูเห็นคุณคา รวมอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม คุณลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้น

ไดตองมีแมแบบหรือตนแบบ และครูก็เปนแมแบบ

ท่ีสําคัญ หากครูเปนแมแบบหรือตัวอยางที่ดี  

ผูเรียนก็จะเลียนแบบหรือทําตาม สอดคลองกับ 

สุรพล พิมพสอน (2557) ไดใหกลาวถึงคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงควาผูเรียนตอง 

มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต 

มีความกตัญูกตเวที มีความเมตตากรุณา 

โอบออมอารี เอื้อเฟอ เผื่อแผ และไมเห็นแกตัว 

มีความประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคาและ 

มจีติสาธารณะ 

    2.4.2 ทักษะการคิด ภาพรวม 

มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยผูเรียน 

มีความสามารถในการคิดอย า ง เป นระบบ 

คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดไตรตรอง 

สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอานฟงและดู 

สามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเองและสามารถนําเสนอวิธีคิดวิธีแกปญหา

ดวยตนเอง สอดคลองกับสุรพล พิมพสอน (2557) 

ไดกลาวถึงทักษะการคิดวาผู เรียนตองมีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิด

อยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม มีทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดไตรตรอง 

มทัีกษะการคดิสรางสรรคและจนิตนาการ 

    2.4.3 ทั ก ษะ ก า รแ ส ว ง ห า

ความรู ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผู เ รี ยนมี ทั กษะ ในการแสวงหาความ รู 

ดวยตนเอง รักการเ รียนรูและพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่อง มีนิสัยรักการอานและแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและ

สื่อตาง ๆ มี ทักษะในการอาน การฟง การดู  

การพูด การเขียน และการตั้งคําถาม เพื่อคนควา

หาความรูและหาคําตอบ และสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางกัน สอดคลองกับสุรพล 

พิมพสอน (2557) ไดกลาถึงทักษะแสวงหาความรู 

วาผูเรียนตองมีนิสัยรักการอาน สนใจแสวงหา

ความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัวใฝรูใฝเรียน สนุกกับ 

การเรียน และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใชหองสมุด 

แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

   2.4.4 ทั ก ษ ะ ก า ร ทํา ง า น  

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูเรียนมีความสามารถในการทํางานอยาง 

เปนระบบ ทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติท่ีดี 

มกีารวางแผน ทํางานอยางมคีวามสุขมคีวามมุงม่ัน
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พัฒนางานของตนเองจนประสบความสําเร็จและ

สามารถแสวงหาความรูและวางแผนอาชีพ 

ในอนาคตท่ีตนเองสนใจผู เ รียนจะมี ลักษณะ

ดังกลาวได ครูถอืเปนบุคคลสําคัญท่ีจะหลอหลอม 

ทักษะดังกลาวใหเกิดขึ้น สอดคลองกับสุรพล 

พิมพสอน (2557) ไดกลาวถึงทักษะการทํางาน 

วาผูเรียนตองสามารถวางแผนทํางานตามลําดับ

ขั้นตอน รักการทํางานสามารถปรับตัวและทํางาน

เปนทีมได มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและ 

หาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

   2.4.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

โดยผูเรียนมีความรูตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิ

ท า ง ก า ร เ รี ย น เป น ไปตาม เกณฑ ท่ี กํ าหนด 

มีผลกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ผลการประเมิน

สมรรถนะตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีผล 

การประ เมินการอาน การคิดวิ เคราะหและ 

การเขียนเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

สอดคลองกับสุรพล พิมพสอน (2557) ไดกลาวถึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวาผู เ รียนตองมีผล 

การทดสอบระดับชาติในรายวชิาตาง ๆ เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) ไดแก กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร กลุมสาระ 

การเรียนรูวทิยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

   2.4.6 สุ ข ภ า พ ก า ย แ ล ะ

สุขภาพจิตท่ีดี ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ

มากท่ีสุด โดยผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  

มนํ้ีาหนัก และสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน สามารถ

ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงสภาวะ

ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ มีความม่ันใจ 

และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีความสามารถ 

ในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

กีฬาและนันทนาการ สอดคลองกับสุรพล พิมพสอน 

(2557) ไดกลาวถงึสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีวา 

ผูเรียนตองมีสุขภาพ สุขนิสัยและออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพ 

ท า ง ก า ย ต า ม เ ก ณ ฑไ ม เ ส พ ห รือ แ ส ว ง ห า

ผลประโยชนจากสิ่งเสพติด หลีกเลี่ยงสภาวะ 

ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัติ เหตุ 

รวมถงึปญหาทางเพศ มคีวามม่ันใจอยางเหมาะสม

และใหเกียรติผูอื่น ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธ 

ท่ีดตีอเพื่อนครูและผูอื่น 
  

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูนํา 

เชน เปนผูท่ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวน 

การนิเทศการสอน สามารถตัดสินใจโดยคํานึงถึง

ประโยชนของสวนรวมและใหความสําคัญตอ 

การนิเทศการสอน เปนตน 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศ 

ควรสรางแรงจูงใจและแสดงพฤติกรรมท่ีดีตอผูรับ

การนิเทศ โดยยกยองและชมเชย และสงเสริมขวัญ

กําลังใจและพัฒนาวิชาชีพแกผู รับการนิ เทศ 

อยูเสมอ 

 3. ผูนเิทศและผูรับการนเิทศควรทํางาน 

รวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร โดยชวยเหลือ 

เอื้ออาทร รับฟงความคดิเห็นในการทํางานรวมกัน 

 4. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิ เทศ 

ควรวางแผนการนิเทศดวยการศึกษาสภาพปญหา 

และความตองการ ประชุมช้ีแจง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน และ 

การวัดและประเมินผลสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 
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 5. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศ 

ควรดําเนินการนิเทศ โดยใหความรูเกี่ยวกับ 

การออกแบบหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับ

มาตรฐานการศึกษา ใหคําแนะนําวิธีการจัด 

การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สงเสริมการผลิต

และการใชสื่อการเรียนการสอนใหตรงเนื้อหาสาระ 

การเรียนรู และสงเสริมการจัดทําคลังขอสอบ 

ในการวัดและประเมินผลการเ รียนการสอน 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 6. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนิเทศ 

ควรประเมินผลการนิเทศ เพื่อเปนการตรวจสอบ

การดําเนินการนิเทศ ดวยวิ ธีการประเมินผล 

การสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การผลิตและการใชสื่อ

การเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 

การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม และนําผล

การประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 7. ครูผูสอนควรปรับปรุงการเรียน 

การสอนของตน โดยจดักจิกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความเขาใจของผูเรียน 

เปนรายบุคคล และนําผลประเมินมาปรับปรุงการเรียน 

การสอนใหประสบความสําเร็จอยางมคีุณภาพ 

 8. สํา นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ควรนํารูปแบบ 

 

การนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผู เ รียน 

ในสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นไปใชในการวางแผน 

การนิเทศ เชน การจัดทําคูมือการนิเทศเพื่อให

สถานศึกษาไดนําไปใชอยางเหมาะสม นอกจากนี้ 

จากผลการวจิัย พบวา กระบวนการนิเทศการสอน

ในขอบขายการนิเทศการสอนมีความเหมาะสม

นอยท่ีสุด ในบรรดาองคประกอบท้ังหมดในรูปแบบ 

ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 ควรจัดอบรมใหความรูกับผูบริหาร 

และครูผูนิเทศใหเห็นความสําคัญของการดําเนิน 

การนเิทศการสอน ฯลฯ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการวิจัยและพัฒนาโดยนํา

รูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผู เรียนในสถานศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช 

และศึกษาผลท่ีเกดิขึ้น 

 2. ควรทําการวิจัยเพื่อประเมินรูปแบบ

การนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผู เ รียน 

ในสถานศึกษาท่ีผูวจิัยไดพัฒนาขึ้น 

 3. ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการนิเทศ

การสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา 
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