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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการในการรับการนิเทศ
ของครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ของ  เบน็  เอม็  แฮร์ริส  ตามประสบการณ์ทาํงาน
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จาํนวน 10 ดา้น คือ  1.  การนิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  2.  งาน
นิเทศเก่ียวกบัหลกัสูตร  3.  การนิเทศเก่ียวกบัการเลือกสรรบุคลากร  4.  การนิเทศเก่ียวกบัการจดัส่ิง
อาํนวยความสะดวก  5. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัทาํวสัดุอุปกรณ์  6. การจดัอบรมบุคลากรประจาํการ  
7. การปฐมนิเทศ 8. งานนิเทศการบริการพิเศษ  9.  งานนิเทศเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ชุมชน  10.  งาน
ประเมินผล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่  ครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้   
ปีการศึกษา  2550   รวมทั้งส้ิน จาํนวน   364  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ   เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 45 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที  (t-test Independent) ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      

ผลการวิจยัพบวา่ 
               1.การศึกษาความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว้  พบว่า  ครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ มีระดบัความตอ้งการในการรับการ
นิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํนวน 10  ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานประเมินผล และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด
คือ งานนิเทศการบริการพิเศษ   

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามประสบการณ์ทาํงาน จาํนวน 10 ดา้น พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 8. งานนิเทศการบริการพิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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3.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํนวน 10 ดา้น พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare supervision needs of 

teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area according to Ben 
M Harris. The comparative study was classified according to work experience and educational 
service areas. This study focused on ten aspects: 1) teaching and learning management supervision, 
2) curriculum supervision, 3) recruitment supervision, 4) facility management supervision, 5) 
material preparing supervision, 6) personnel training, 7) orientation, 8) special service supervision, 
9) community relations supervision, and 10 evaluation. The sample of this study consisted of 364 
teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area in the 2007 
academic year. The instrument used to collect the data was a set of five-rating-scale questionnaires 
with 45 items. The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation, and t-test Independent at a statistically significant level of 0.05. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, supervision needs of teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo 

Educational Service Area in ten aspects were at a high level. Further study revealed that the aspect 
obtaining the highest mean was evaluation which was at a high level. On the other hand, the aspect 
obtaining the lowest mean was special service supervision which was at a high level. 

2. The comparative study classified according to work experience revealed that the 
supervision needs of teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service 
Area were different at a statistically significant level of 0.05 in every aspect except for the aspect of 
special service supervision in which the supervision needs were not different. 

3. The comparative study classified according to educational service areas revealed that 
the supervision needs of teachers under the jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service 
Area in ten aspects were not different. 
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คาํสําคญั 
ความตอ้งการในการรับการนิเทศของครู  การบริหารวิชาการของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้ 
 
ความสําคญัของปัญหา 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงทีส่งเสริมให้มนุษยมี์การพฒันาในการสร้างเสริม
ประสบการณ์  เพื่อพฒันาคนให้เป็นบุคลท่ีมีคุณภาพ  จะเห็นได้จาก  พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ท่ีจดัให ้การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํใหม้นุษยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตของตนให้
สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข ดงันั้นการบริหารงานของโรงเรียนเป็นงานท่ีมีบทบาท
สําคญัยิ่งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซ่ึงการจดั
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการสามประการคือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ปัจจุบนัพบว่า   การปฏิบติังานการนิเทศการศึกษา
ไม่ไดส่้งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเท่าท่ีควร เหตุเพราะว่าศึกษานิเทศก์ในระดบั
จงัหวดัและระดบัอาํเภอประสบปัญหามากในการออกนิเทศโรงเรียนเน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณโรงเรียนจึงไดรั้บการนิเทศไม่ทัว่ถึง ดงันั้น  ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งการให้เกิดสัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษาอย่างแทจ้ริงจึงตอ้งดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน การนิเทศภายในเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
แลว้ ยงัส่งผลใหค้รูมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ช่วยแกปั้ญหาพฤติกรรมของครู ส่งเสริมการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูอาจารยใ์นโรงเรียน
ไดดี้ องคป์ระกอบสาํคญัของการนิเทศภายในมี 3 ประการคือ บุคลากร ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ วิธีการ
นิเทศและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติังานนิเทศในดา้นต่างๆ 5 ดา้น
คือ ดา้นเก่ียวกบัตวัครู ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ
ดา้นการประเมินผลในการปฏิบติังานในโรงเรียน ตามลกัษณะงานนิเทศการศึกษาของ  เบ็น  เอ็ม  
แฮร์ริส  ไดใ้ห้ความสาํคญัของงานนิเทศการศึกษา  ไว ้ 10  งาน  คือ  งานนิเทศเก่ียวกบัหลกัสูตรเป็น
งานท่ีออกแบบปรับปรุงพฒันาเพื่อการเรียนการสอน  ความตอ้งการของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรควบคู่ไปกบัการนิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน  เป็นการดาํเนินงานและนาํหลกัสูตรไปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนการสอน  
การแนะนาํการใชห้ลกัสูตรอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีมีการนิเทศเก่ียวกบัการเลือกสรรบุคคลากรจดั
บุคคลใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ  ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการนิเทศเก่ียวกบัการจดั
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัวสัดุส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความจาํเป็นต่อการใชใ้นการเรียนรู้ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการนิเทศเก่ียวกบัการจดัทาํวสัดุอุปกรณ์และการจดัซ้ือจดัหา
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วสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการจดัอบรมบุคคลากรประจาํการเพื่อกระตุน้และ
ส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าทนัต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสมยัใหม่  มีการปฐมนิเทศให้ความรู้
เบ้ืองตน้กบัครูใหม่เพื่อให้ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  อีกทั้งยงัมีงานนิเทศการ
บริการพิเศษเพื่อสนบัสนุนการสอนพฒันาหลกัการ  นโยบาย  แนวปฏิบติัการทาํงานอยา่งเหมาะสม 
โดยมีงานนิเทศเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัชุมชน  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการบริการศึกษาให้กบั
ชุมชนทราบและงานประเมินผลท่ีมีการประเมินผลก่อนเรียน   หลงัเรียน  ตามสภาพท่ีแทจ้ริง  เพื่อ
นาํมาปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึน  อย่างไรก็ตาม การปฏิบติังานนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ปัญหามากพอสมควร ทั้งน้ี เพราะไม่ไดป้ฏิบติัอย่างจริงจงั ขาดความเป็นระบบและกระบวนการขาด
การต่อเน่ือง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้ใจหลกัในการนิเทศการศึกษาน้อย และไม่ได้
ปฏิบติังานนิเทศภายในอยา่งเตม็ท่ี ขาดการควบคุม กาํกบั ติดตาม นิเทศและประเมินผล ตลอดจนขาด
เทคนิคในการแก้ปัญหา  ผู ้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นในการ
ทาํการศึกษาวิจยัถึงความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูท่ีมีต่อการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  

แตกต่างกนัตามประสบการณ์ทาํงานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  ตามประสบการณ์ทาํงานและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา             
สระแกว้  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา 2550 จาํนวนทั้งส้ิน 3,901คน กลุ่มตวัอยา่งท่ี ใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้คร้ังน้ี  โดยเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการแบบสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่   (Taro Yamane) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งคือครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีสระแกว้จาํนวน364  คน 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม

เพื่อทราบถึงความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้   ใน
ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน แบบสอบถามมีทั้งหมด  2  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
Check  List  จาํนวน  5  ขอ้  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ทาํงาน วุฒิการศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้   มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)   
แบ่งออกเป็น  5  ระดบั  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert  Scales) ไดแ้ก่  นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก     
และมากท่ีสุด  โดยเลือกเพียงคาํตอบเดียว  จาํนวน  35  ขอ้  ซ่ึงคลอบคลุมทั้ง  10  ดา้น   

1. งานนิเทศเก่ียวกบัหลกัสูตร 
2. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
3. การนิเทศเก่ียวกบัการเลือกสรรบุคคลากร 
4. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 
5. การนิเทศเก่ียวกบัการจดัทาํวสัดุอุปกรณ์ 
6. การจดัอบรมบุคลากรประจาํการ 
7. การปฐมนิเทศ 
8. งานนิเทศการบริการพิเศษ 
9. งานนิเทศเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ชุมชน 
10. งานประเมินผล 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.1 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาจาก  เอกสาร  หนงัสือ  ตาํรา  และ 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาสร้างแบบสอบถาม 
3.2 ศึกษาหลกัการ แนวคิด และลกัษณะการนิเทศการศึกษาของ  เบ็น  เอ็ม  แฮร์ริส  

การทั้ง  10  ดา้น   
                       3.3 ร่างแบบสอบถาม  และนาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้นาํไปเสนอต่อประธาน      
 ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบรายละเอียดของขอ้คาํถามใน
ดา้นภาษาและความถูกตอ้ง 
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3.4 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขมาปรับปรุง  แลว้นาํเสนอให้
ผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้มีความคิดตรงเชิงเน้ือหาและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการรับการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ โดยใชว้ิธีหาค่า  Index  of  Item  Objective  
Congruence  (IOC = 0.98)   

3.5  หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามอยา่งละเอียดแลว้ เพื่อใหแ้บบสอบถามชุดน้ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) สาํหรับการวิจยั ผูว้ิจยัจึงนาํไปทดลองใช ้(Try-Out) กบับุคคลท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัตวัอย่าง จาํนวน 30 คน จากประชากรท่ีไม่ไดรั้บเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจากนั้นนาํ
แบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ลว้ไปหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.92 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 การศึกษาระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว้โดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามประสบการณ์ทาํงานและเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้ค่าสถิติ  t-test 
(Independent)  
 
ผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
               1.การศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้  พบว่า  ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานไม่ถึง  10  ปี  มีระดบัความตอ้งการในการรับ
การนิเทศมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกวา่  10  ปี  ในทุกดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ งานประเมินผล อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศการบริการพิเศษ  อยูใ่นระดบัมาก  ครูสงักดัสาํนกังาน เขต 1 มีระดบัความ
ตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จาํนวน  10  ดา้น โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือการจดัอบรมบุคลากร
ประจาํการ  อยูใ่นระดบัมาก  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศ การบริการพิเศษ อยูใ่นระดบัมาก 
ครูสังกดัสาํนกังาน เขต 2 มีระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว้ จาํนวน  10  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้
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ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ งานประเมินผล อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศการ
บริการพิเศษ อยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามประสบการณ์ทาํงาน  จาํนวน 10 ด้าน  พบความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 8.  งานนิเทศการบริการพิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญั 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จาํนวน 10 ด้าน พบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญั 
 

อภิปรายผล      
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยันาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.การศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแกว้ พบว่า  ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานไม่ถึง  10  ปี  มีระดบัความตอ้งการในการรับ
การนิเทศมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกวา่  10  ปี  ในทุกดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ งานประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ เทคนิค  เพื่อวดัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียน  
เช่น  เจตคติ  พฤติกรรม  ฯลฯ อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ความสําคญัของการ
ประเมินผลการเรียนตามแนวทางของหลกัสูตร  อยูใ่นระดบัมาก หลกัและวิธีการวดัและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน  อยูใ่นระดบัมาก และความสาํคญัของจุดมุ่งหมายของการ
วดัผล อยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การประเมินผลเป็นส่ิงจาํเป็นในการจดัการเรียนการ
สอน  การประเมินผลตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนการสอนทั้งก่อน  ระหว่าง  
และหลังเรียน  เพื่อนํามาปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรียาพร  
วงศอ์นุตรโรจน์   (2549:165)  กล่าวว่า  ในการจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั  3  
ประการ  คือ  จุดมุ่งหมายของการเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีวดัเพื่อจะไดท้ราบผลวา่  การเรียนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  
การวดัและประเมินผลจึงเป็นงานสาํคญัของสถานศึกษา ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของ
ครูสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  งานนิเทศการบริการพิเศษ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ การจดัใหมี้วสัดุ  
อุปกรณ์ในการจดัทาํส่ืออยา่งเพียงพอ อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการแนะนาํทราบ
ถึงการหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่างานนิเทศการบริการพิเศษเป็นการ
จดับริการอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการสอน  รวมทั้งงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัการ  นโยบาย  แนว
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ปฏิบติัในการทาํงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัพจนีย ์  เทียม
ศกัด์ิ (2543:15)   กล่าววา่ การเรียนรู้ในวิถีชีวิตมีความสาํคญัยิง่ต่อการดาํรงชีวิต เพราะแหล่งเรียนรู้ใน
การเรียนรู้มีอยูท่ ัว่ไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วดั และธรรมชาติ รวมทั้งผูใ้หก้ารถ่ายทอดการเรียนรู้ ซ่ึง
ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบา้น ตน้ไม ้ทุกคนทุกส่ิงในโลกน้ี ลว้นเป็นผู ้
ถ่ายทอด ฉะนั้ นถือได้ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนโดยผ่านทาง
ครอบครัว ซ่ึงเป็นกระบวนการการเรียนรู้โดย วิธีการสอนและปฏิบติัจริงไปพร้อมกนั และสงบ  
ประเสริฐพนัธ์ (2543 : 11-12)  กล่าวไวว้่า แหล่งการศึกษาหรือแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท่ีจะให้
นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เพื่อศึกษาหาความรู้นั้นควรประกอบดว้ย 

1. สถาบนัครอบครัว   เป็นรากฐานในการพฒันาชีวิตของทุกคน ทุกชีวิตมีส่วน
สนบัสนุนใหเ้ป็นฐานของการเรียนรู้ 

2.  ชุมชนท่ีเขม้แขง็สามารถเป็นหลกัในการดาํรงชีวิตใหแ้ก่สมาชิกทุกคน เป็นท่ีพึ่งใน
ยามมีปัญหาไดทุ้กเร่ืองและเป็นแหล่งศึกษาใหน้กัเรียนสามารถหาความรู้ได ้

3.  วดัหรือสถาบนัศาสนา  เป็นแหล่งการเรียนรู้ของพระ นกับวช สามเณร ตลอดจน 
บุคลากรทางศาสนา  วดัเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของสังคมในอดีต ท่ีมีศกัยภาพสูงในการเป็น
ท่ีพึ่งของชุมชน 

4.  หอ้งสมุดประชาชนและท่ีอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น  เป็นศูนยร์วมความรู้ทุกสาขา
พร้อมจะให้บริการศึกษาแก่ชุมชน ถา้จดัการให้มีประสิทธิภาพ นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยใน
การบริการ แหล่งวิทยาการแหล่งน้ีก็จะกลายเป็นศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพสูง
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในชุมชน 

5.  องคก์รภาคธุรกิจและเอกชนปัจจุบนัองคก์รธุรกิจและเอกชนเป็นองคก์รท่ีเขม็แขง็
มาก มีศกัยภาพสูงและความพร้อมสูงยิ่งในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในสถานศึกษาและ
แนวโนม้ท่ีจะบทบาทสูงมากในการเป็นองคก์รทางการศึกษา เพื่อชุมชน 

6. องคก์รภาครัฐ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนในเร่ืองของการศึกษาเป็นอยา่งดี 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามประสบการณ์ทาํงาน  จาํนวน 10 ด้าน  พบความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกขอ้  ยกเวน้ขอ้ 8.  งานนิเทศการบริการพิเศษ  ไม่ต่างกนั ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ต่างมีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ครูแต่ละคนต่างก็มีอุดมการณ์และมีความสามารถในการปฎิบติังานไดห้ลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใหง้านนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัสมคิด  ขนุทอง  (2537)  
ไดศึ้กษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผูบ้ริหารกบัความตอ้งการการนิเทศภายใน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง  ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนะของครู อาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จาํนวน 10 ดา้น  ไม่ต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าไม่ว่า
โรงเรียนจะสงักดัอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 ต่างกมี็ความตอ้งการในการรับ
การนิเทศในแต่ละดา้นที่เหมือนกนั  เพื ่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาในดา้นต่างๆให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล   
สอดคลอ้งกบั  มนตรี  ศรีเพชร (2546) ไดว้ิจยัเร่ืองการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้น สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัประทุมธานี  ผลการวิจยัพบว่า 
การปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้น ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารท่ีอยูเ่ขตพื้นท่ีต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  สถานศึกษาควรมีการแนะนาํใหค้รูไดท้ราบถึงการหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนาํมา

พฒันาและปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2.  สถานศึกษาควรจดัใหมี้วสัดุ  อุปกรณ์ในการจดัทาํส่ืออยา่งเพยีงพอ 
3.  สถานศึกษาควรมีการมอบหมายหนา้ท่ีใหค้รูนาํมาอภิปรายเพ่ือทุกคนเขา้ใจหลกัสูตร 
4.  สถานศึกษาควรจดัหาคู่มือและการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหอ้ยา่งเพียงพอเพื่อใหค้รู

ไดศึ้กษาการใชท่ี้ถูกวิธี 
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ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแกว้  
2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครูสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ 
3.  ควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียน

การสอน  และครูท่ีบรรจุใหม่ตอ้งมีการนิเทศเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงลกัษณะงาน  
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