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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความ
คิดเห็นของครูและผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบระดับความเห็น
ของครูและผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีมีตอทักษะการนิเทศการสอนของผูทํา
หนาท่ีนิเทศ  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวนท้ังส้ิน  508  คนโดยแยกเปน ผูบริหาร จํานวน  161  คน และครู  จํานวน  347  
คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ จํานวน 50 
ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.92  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติโดยหาคา
รอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาสถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม (ตําแหนงการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) เปรียบเทียบโดยใชคา  testt −  สําหรับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 

1.  ครูและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สวนใหญเห็นวา
ผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนควรมีทักษะการนิเทศการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายทักษะ
พบวาทุกทักษะครูและผูบริหารมีความเห็นในระดับมาก  โดยเฉพาะทักษะดานการเปนผูนํา มีระดับ  

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถมัภ 
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ความเห็นมากท่ีสุด  รองลงมาคือทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดานการบริหารบุคคล  ทักษะดาน
กระบวนการกลุม  และทักษะท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ทักษะดานการประเมินผล 

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนเกี่ยวกับทักษะการนิเทศการสอน
ระหวางครูกับผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวา ครูกับผูบริหาร  มีความเห็น
ตอทักษะการนิเทศการสอนของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนในสถานศึกษาควรมีท้ัง 5  ดาน คือ ทักษะดาน
การเปนผูนํา  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดานกระบวนการกลุม  ทักษะดานการบริหารบุคคล  และ
ทักษะดานการประเมินผล  ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to (a)  a study of education supervisory skills of  Supervisors 
by the teacher  and administrator’s opinion in public school of the Prachinburi Education Service Area 
Office  and to(b)  compare opinion level of  teacher  and administrator  in public school of Prachinburi 
Education Service Area Office to Supervisors’ skills 

The sample in this study included  161 administrators and 347 teachers, a total of  508 
teachers in the Prachinburi Education Service Area Office. The instrument was 50 items of five – point 
rating scale questionnaire with a  reliability of  0.92.  The statistical analysis consisted of percentage, 
mean, standard deviation and t – test (independent).  

The findings were as follows:  
1.  The thought of the education supervisory skills of  supervisors,   the teacher  and 

administrator’s opinion in public school of the Prachinburi Education Service Area Office as a whole was 
as a high level. Considering each aspect, it was found that they were  ranging from high level to low level 
were as follows: leadership skills,   human relations skills,  personnel administration skills, group process 
skills  and  evaluation skills respectively. 

2. The comparison of supervisory skills of supervisors by the teacher  with administrator’s 
opinion in public school of the Prachinburi Education Service Area Office as though in five topics,They 
were leadership skills,  human relations skills,  group process skills,  personnel administration skills and  
evaluation skills as a whole and each showed that there was no significant difference. 
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ความสําคัญของปญหา 
ภารกิจหลักท่ีสําคัญของโรงเรียนคือการจัดการศึกษา  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การดําเนินงานของโรงเรียน  จะบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับ
การพัฒนากระบวนการสําคัญของโรงเรียนไปพรอมกัน  ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษา นับวามี
ความสําคัญยิ่ง เพราะเปนกระบวนการท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การนิเทศการสอนเปนกระบวนการหน่ึงท่ีจะนํากระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี, 2547)           
การนิเทศท่ีจัดข้ึนภายในโรงเรียนโดยความรวมมือของครูทุกคนในโรงเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
อยางหนึ่งของผูบริหาร  ท่ีจะชวยใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ  
การรวมพลังครูและพัฒนาครูใหมีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนรวดเร็วมากในยุคปจจุบันนี้ และในขณะเดียวกัน
เม่ือครูไดรับการนิเทศก็จะเกิดความมั่นใจ  มีขวัญกําลังใจดี  มีความภาคภูมิใจท่ีประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน  เม่ือครูประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานจนถึงข้ันเกิดความภาคภูมิใจแลว        
ก็สามารถที่จะปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งข้ึนอยูเสมอจนเปนนิสัย  
ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีถาวรและย่ังยืน   

ดวยเหตุและปจจัยดังกลาวเบ้ืองตน  ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียน  และทําหนาท่ีเปนผูนําใน
ทุก  ๆดานท่ีเปนภารกิจของโรงเรียน  จะตองปรับบทบาทเปนผูสงเสริมสนับสนุนครูในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เปนผูนําท่ีสามารถประสานพลังครูในโรงเรียน             เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามท่ี
วิสัยทัศนท่ีต้ังไวและจะตองมีทักษะในการทําหนาท่ีการนิเทศการสอน  การกําหนดยุทธศาสตรในการ
บริหารงานทุกงาน  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาท โดยเฉพาะการนิเทศการสอน   ผูวิจัยจึงสนใจและตองการ
ท่ีจะศึกษาความคิดเห็นระหวางครูและผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี วาผูนิเทศการ
สอนควรจะมีทักษะทางการนิเทศ                5  ดาน ไดแกทักษะในดานการเปนผูนํา  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  
ทักษะดานกระบวนการกลุม  ทักษะดานการบริหารงานบุคคล และทักษะดานการประเมินผล  มากนอยเพียงใด 
ท้ังนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการนิเทศของผูทําหนาท่ีนิเทศการ
สอนในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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คําสําคัญ   
การนิเทศการสอน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดของครูและผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน

หรือไม อยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก   ผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปราจีนบุรี  ปการศึกษา 2549 จํานวน 275  คน และครูจํานวน  3,426  คน รวมประชากรทั้งส้ินท่ี ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้  3,701  คน 

1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ในปการศึกษา 2549 ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางรอยละ 58 ของจํานวนโรงเรียนโดยยึดตามตารางสําเร็จของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 
Morgan, 1970)  ใชวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการจับ
สลากตามสัดสวนตามกลุมอําเภอ  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 348 คน เพื่อขอมูลท่ีไดมีความเช่ือม่ันสูงข้ึน
ผูวิจัยจึงขอเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมประชากรอีก 160 คน รวมเปน 508 คน แยกเปน ผูบริหาร จาํนวน 161 
คน และครู  จํานวน  347  คน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง  โดย

การแบงแบบสอบถามออกเปน  2  ตอน  คือ ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ประกอบดวย  ตําแหนงผูปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  ประสบการณในการปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา  และ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับ
ทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาปราจีนบุรี  ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญของทักษะการนิเทศการสอน  ครอบคลุมตามแนวทางของคิม
บอลลไวลส  (Wiles, Kimball and Lovell,  1975)  คือ 1) ทักษะดานการเปนผูนํา  2)  ทักษะดานมนุษย
สัมพันธ  3)ทักษะดานกระบวนการกลุม  4)  ทักษะดานการบริหารบุคคล  5)  ทักษะดานการประเมินผล 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดบั  คือ  มาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  

 
  
2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1.1   การหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญดานการนิเทศ  พิจารณาตรวจสอบความตรงดานโครงสราง
ของเนื้อหา  ตรวจสอบความเปนปรนัย  ความสามารถในการนําไปใชของขอคําถามแตละขอ  และ
นําขอวิจารณจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข  แลวผูเช่ียวชาญไดรวมกันพิจารณาแบบสอบถามได
ดัชนีความสอดคลอง  (IOC : Index  of  concurrence) (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา,  2539) ของ
ความเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด โดยใชสูตรดัชนีความพอง ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 
0.6 - 0.8  

2.2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  เม่ือผานกระบวนการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญแลวจึงนําไปทดลองใช (Try  out)  กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก ครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอนาดี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในอัตราสวนท่ีเทากัน  
จํานวน  30  คน เพื่อหาความเช่ือม่ัน หรือคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาช  (Cronbach alpha coefficient) (ลวน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2536) โดยใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูปคอมพิวเตอรไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .92   

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ข้ันตอน  ดังนี้   

3.1 ผูวิจัยดําเนินการขอใหบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  ออกหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย  เพื่อเสนอตอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปน
กลุมตัวอยาง 

3.2  สงแบบสอบถามโดยมีหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตศึกษาคณะครุ
ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงครูและผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เพื่อขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืน  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสงไปมี
จํานวนท้ังหมด 508 ฉบับ  ไดรับคืน 508 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  
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4.  การวิเคราะหขอมูล 
4.1  การศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดโดยหาคาสถิติ
พื้นฐาน  คือ  คารอยละ (Percent)  คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

4.2  การเปรียบเทียบทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  คาสถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน 
ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (ตําแหนงการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) เปรียบเทียบ
โดยใชคาที  ( testt − )  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent  Samples)โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
1.  จากการศึกษาทักษะการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครู

และผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ครูและผูบริหาร พบวา มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการนิเทศของผูนิเทศการสอนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก  ทักษะดาน
การเปนผูนํา  รองลงมาโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอยตามลําดับดังนี้ ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ  ทักษะดานการบริหารบุคคล   ทักษะดานกระบวนการกลุม  และทักษะดานการ
ประเมินผล 

เม่ือพิจารณาแยกตามกลุม พบวา กลุมผูบริหารสวนใหญเห็นวาผูนิเทศการสอนใน
สถานศึกษามีทักษะการนิเทศการสอนโดยรวมอยูในระดับมากโดยท่ีเห็นวาผูนิเทศการสอนควรมี
ทักษะดานการเปนผูนํา ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดาน
กระบวนการกลุม  ทักษะดานการบริหารบุคคล ตามลําดับ และระดับความคิดเห็นตํ่าสุดคือทักษะ
ดานการประเมินผล   

สําหรับความคิดเห็นของครูสวนใหญเห็นวาผูนิเทศการสอนในสถานศึกษาควรมี
ทักษะการนิเทศการสอนโดยรวมอยูในระดับมากโดยท่ีเห็นวาผูนิเทศการสอนในสถานศึกษาควรมี
ทักษะดานการเปนผูนํากับทักษะดานมนุษยสัมพันธ ในระดับสูงสุด รองลงมาคือทักษะดานการ
บริหารบุคคล ทักษะดานกระบวนการกลุม  และระดับความคิดเห็นตํ่าสุดคือทักษะดานการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนในสถานศึกษา  
ของครูและผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวาระดับทักษะท้ัง 5 ทักษะ 
ไดแก ทักษะดานการเปนผูนํา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดานกระบวนการกลุม ทักษะดาน
การบริหารบุคคลและทักษะดานการประเมินผลนั้นไมแตกตางกัน 
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 อภิปรายผล 
การศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวา  ทักษะดานการเปนผูนํา ทักษะดานมนุษย
สัมพันธ  ทักษะดานการบริหารบุคคล  ทักษะดานกระบวนการกลุม  และทักษะดานการประเมินผล  
ผูวจิัยเห็นวามีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ คือ 

1.  ทักษะดานการเปนผูนํา  ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ของการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนมีทักษะในดานการเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด  ผูวิจัย
มีความเห็นวาการท่ีผูนิเทศการสอนใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น  ผูนิเทศจึงตองมี
ทักษะในดานการเปนผูนํา คือการเปนแบบอยางท่ีดีในการครองตน  ครองคน  ครองงาน เปนคน
เสมอตนเสมอปลายจะตองทําใหผูอ่ืนศรัทธาและเชื่อถือในความรูความสามารถ  ซ่ึงสอดคลองกับ  
กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532) ท่ีกลาววาการเปนผูนําในการนิเทศการศึกษาคือความสามารถและพรอมท่ี
จะกระตุนแนะทางนําทางเสนอแนะแนวทางการศึกษาใหแกครู เพื่อใหครูสามารถดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและจะตองสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูอยางจริงใจ
และเปนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2548) ขวัญและกําลังใจของครูดียอม
สงผลในการทํางานใหดีตามไปดวย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ึนอยูกับขวัญของครู
ดังนั้นครูก็ตองการขวัญและกําลังใจ ผูนิเทศการสอนควรมีทักษะในเร่ืองการถายทอดความรู 
แนวความคิดใหแกครูใหเขาใจเปาหมายและวิธีการดําเนินการนิเทศการสอน  การมีความฉลาดรอบ
รู และทันตอเหตุการณตาง ๆ สามารถนํามาประยุกตปรับปรุงใชในการดําเนินงานใหเขากับ
สถานการณอยูเสมอ 

2.  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ   ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศการ
สอนท่ีมีทักษะในดานมนุษยสัมพันธ   อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาทักษะดานมนุษยสัมพันธ          
มีความสําคัญและจําเปนสําหรับผูนิเทศการสอนเปนอยางยิ่งเพราะการปฏิบัติงานนิเทศการสอนจะตอง
ทํางานสัมพันธกับครูไมวาผูนิเทศการสอนจะมีความรูความสามารถหรือมีเทคนิควิธีในการนิเทศการ
สอนดีเพียงใดก็ตาม  ซ่ึงสอดคลองกับ  พรวรัตม   ชิดสิน (2542) ผูนิเทศการสอนตองทักทายครูผูรับการ
นิเทศการสอนดวยสีหนายิ้มแยม  ผูนิเทศการสอนตองมีความเมตตา หวังดีและจริงใจตอครูผูรับการ
นิเทศการสอน ผูนิเทศการสอนตองยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูผูรับการนิเทศการสอน  
ผูนิเทศการสอนตองใหความชวยเหลือสรางมิตรไมตรีกับครูผูรับการนิเทศ  สอดคลองกับ พงษพันธ  
พงษโสภา (2542) ท่ีกลาววา ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธเปนความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความสุขรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัวพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 
2550 ตอนหนึ่งความวา “ทหารก็ตาม พลเรือนก็ตาม ตองสามัคคี ซ่ึงถาไมสามัคคีกัน ไมปรองดองกัน            
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ก็บอกแลววา ประเทศจะประสบความหายนะ ประเทศชาติลม” ดังนั้นผูนิเทศการสอนตองแสดง
กิริยามารยาทสุภาพออนโยนตอผูรับการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองสรางบรรยากาศท่ีดีในการ
นิเทศการสอนเพื่อใหเกิดความรวมมือ  ผูนิเทศการสอนตองควบคุมพฤติกรรมการทํางานของตนเอง 
เพื่อหลีกเล่ียงการกระทบกระท่ังตอ เพื่อนครูผูรับการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนใชภาษาและ
ทาทางในการส่ือความหมายไดเหมาะสมในขณะนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองติดตอประสานงาน
กับผูรับการนิเทศการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนตอการนิเทศการสอน  และผูนิเทศการสอนตองปรับตัว
ใหกลมกลืนเขากับครูผูรับการนิเทศ  

3.  ทักษะดานการบริหารบุคคล  ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศการ
สอนท่ีมีทักษะในดานการบริหารบุคคล  อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาทักษะดานการบริหาร
บุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับ สมเดช  สีแสง (2544) ผูนิเทศการสอนตองใหคําแนะนํา ปรึกษาแกครูผูรับ
การนิเทศการสอน  ควบคุม กํากับ ติดตามงานของครูผูรับการนิเทศการสอน  ใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ ผูนิเทศการสอนตองพัฒนาครูผูรับการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีมากยิ่งข้ึน  ผูนิเทศการสอนตองใหกําลังใจใหแกครูผูรับ
การนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองสรางความเขาใจรวมกับครูท่ีเกี่ยวของในนโยบายการนิเทศ
การสอน  ผูนิเทศการสอนตองกําหนดและจัดวางตัวครูผูรับการนิเทศการสอนใหเหมาะสมกับวิชาและ
ช้ันเรียน  ผูนิเทศการสอนตองสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึนในตัวครูผูรับการนิเทศการสอน ผูนิเทศการ
สอนตองเปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความรู ความสามารถของตนไดอยางเต็มท่ี  ผูนิเทศการสอน
ตองกําหนดนโยบายและวางระเบียบกฎเกณฑเกี่ยวกับการนิเทศการสอน และในขอท่ี 39 ผูนิเทศการ
สอนตองจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกครูผูรับการนิเทศการสอนครูและผูบริหารมี
ระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  ทักษะดานกระบวนการกลุม  ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศ
การสอนท่ีมีทักษะในดานกระบวนการกลุม  อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาครูและผูบริหารมี
ความตองการทักษะดังกลาวเนื่องจากวาการทํางานเปนทีมมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการทํางานคน
เดียว  ความสําเร็จของการทํางานเปนทีมอยูท่ีการหลอหลอมบุคคลผูปฏิบัติงานใหเปนหนึ่งเดียวกัน 
เชน ผูนิเทศการสอนตองเปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการอภิปราย 
ประชุมช้ีแจงจุดมุงหมายและหลักเกณฑในการนิเทศการสอนใหครูผูรับการนิเทศการสอนมีความ
เขาใจตรงกัน  เปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการอภิปราย  
ประเมินผลเพ่ือใหทราบผลสัมฤทธ์ิของงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังท่ีเยาวพา  
เดชะคุปต  (2542) ไดกลาววาผูนิเทศที่ดีจะตองทําการติดตามดูแลการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีได
มอบหมายไปแลว  ดังนั้นผูนิเทศการสอนจึงตองจัดระเบียบงานตาง ๆ และควรตรวจสอบงานอยาง
สมํ่าเสมอ  ผูนิเทศการสอนตองมีทักษะในการกระตุนใหครูผูรับการนิเทศการสอนใหเกิดการ
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โตตอบ  ผูนิเทศการสอนตองรวมกันประเมินผลเพื่อใหทราบผลสัมฤทธ์ิของงานและปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   ผูนิเทศการสอนตองสนับสนุนใหคณะครูมีการวินิจฉัย และตัดสินใจ
รวมกัน  ผูนิเทศการสอนตองดูแลและควบคุมคุณภาพของผลการปฏิบัติงานภายในกลุมผูรับ               
การนิเทศ   ผูนิเทศการสอนตองสรางความเขาใจกับครูผูรับการนิเทศการสอนใหมีความรับผิดชอบ
ตอกลุมผูรับการนิเทศ  ผูนิเทศการสอนตองวางแผนปฏิบัติงานรวมกันกับคณะครูผูรับการนิเทศ     
การสอน  ผูนิเทศการสอนตองสรางความรวมมือรวมใจของผูรับการนิเทศการสอนใหเกิดข้ึน
ในขณะทําการนิเทศการสอน   และผูนิเทศการสอนตองสนับสนุนใหครูผูรับการนิเทศการสอน
รวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการนิเทศการสอน   

5.  ทักษะดานการประเมินผล  ผลการวิจัยพบวาท้ังครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศ
การสอนท่ีมีทักษะในดานการประเมินผล  อยูในอันดับสุดทาย ผูวิจัยมีความเห็นวาครูและผูบริหาร
มีความตองการทักษะดังกลาวในอันดับสุดทายเนื่องจากเห็นวาการประเมินผลเปนหนาท่ีของ
ครูผูสอน จึงทําใหครูและผูบริหารใหความสําคัญทักษะดานการประเมินผลนอยกวาดานอ่ืน ๆ อันท่ี
จริงแลวการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนสวนหน่ึงของ
การตัดสินใจในการดําเนินงานตอไป ดังท่ี กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532) ไดกลาววา การประเมินผลงาน
นิเทศการศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องจากการวางแผนและการวางโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
ดังนั้นการประเมินผลจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะตองนํามาใชอยูเสมอ  ผูนิเทศการสอนควร
แนะนํา และชวยเหลือครูใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน  ผูนิเทศการสอนตองมี
ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  ผูนิเทศการสอนตองจัดระบบการเก็บรวบรวม
ขอมูล เอกสารหลักฐานจากการประเมินผลการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองนําวิธีการวจิยัใน
เชิงประเมินผลมาใชในการปฏิบัติงานนิเทศการสอนเพ่ือแกปญหา  ผูนิเทศการสอนตองมีทักษะใน
การสรางหรือเลือกเคร่ืองมือประเมินผลเพื่อการนิเทศการสอนท่ีมีคุณภาพ  ผูนิเทศการสอนตองมี
ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  ผูนิเทศการสอนตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการประเมินผลการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองแนะนํา และชวยเหลือครูในการสราง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล  และผูนิเทศการสอนตองมีทักษะในการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน ผูนิเทศการสอนควรใหความสําคัญกับทักษะการนิเทศการสอนทุกดาน 

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครู
และผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เม่ือพิจารณาทักษะ ท้ัง 5 ดานจะเห็นวา  ท้ัง
ครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศการสอนท่ีมีทักษะการนิเทศอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาครู
และผูบริหารเห็นความสําคัญ และประโยชนของการนิเทศการสอน สอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตร
โรจน (2548) ไดกลาวถึงประโยชนของการนิเทศการสอนวาเปนการมุงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ซ่ึงมีดังนี้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การนิเทศการสอนใหขอมูลแกครูในดานการสอน 
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เพื่อครูจะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน การนิเทศการสอน  ชวยใหครูไดพัฒนา
ความรูความสามารถในดานการสอน การนิเทศการสอนชวยสงเสริม และพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู  
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อคุณภาพของ
นักเรียน  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของในการทํางาน
รวมกัน  กอปรกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไดปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  ปฏิรูปสถานศึกษา  
ปฏิรูปครู  ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) พ.ศ. 2532 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) พ.ศ.  2532 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) พ.ศ.  2532 มาเปนหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2544  การปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ  การยุบรวมสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)รวมเปนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ทําใหผูมีหนาท่ีนิเทศการสอนของครูโดยตรงไดแก
ศึกษานิเทศกประจําอําเภอ  (สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ) ศึกษานิเทศกของกรมสามัญศึกษา ไป
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ในเร่ืองทักษะการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนในดานทักษะดานการเปนผูนํา  

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานการบริหารบุคคล  ทักษะดานกระบวนการกลุม  และทักษะดาน
การประเมินผลนั้น ครูและผูบริหารเห็นวาผูนิเทศการสอนควรจะมีทักษะท้ัง 5 ดานในระดับมาก ซ่ึงอาจ
เปนเพราะวาครูและผูบริหารใหความสําคัญกับการนิเทศการสอนเพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหดียิ่งข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ครูและผูบริหารจึงจําเปนตองดําเนินการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนของตนเองใหมากข้ึนและสมํ่าเสมอโดยถือวาการนิเทศการสอนเปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะทักษะดานการประเมินผล ซ่ึงครูและผูบริหารใหความเห็นเปนอันดับ
สุดทาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรรวมมือและประสานงานกับสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จัดฝกอบรม  สัมมนา และดูงาน ใหกับผูนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงทักษะดาน
การประเมินผลใหผูนิเทศการสอนมีความรู  ความสามารถ  เกิดเจตคติท่ีดีในงานนิเทศเพื่อจะไดนํามาใช
ในการปฏิบัติงานดานการนิเทศสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติสืบไป 

2.  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนควรมีความรวมมือกันและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับการนิเทศการสอนควรมีพัฒนาการทักษะการนิเทศ
การสอนโดยการเขียนบทความทางวิชาการใหมากข้ึน หรือการเขาอบรม  สัมมนา  ดูงานและศึกษา
เอกสาร  ตําราและงานวิจัย และสนใจในการปฏิบัติการนิเทศการสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรศึกษาสภาพการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานดานการนิเทศการสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรมการนิเทศการสอนใหมีความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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