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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความต้องการในการรับการนิ เทศ
ของครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ของ เบ็น เอ็ม แฮร์ริส ตามประสบการณ์ทาํ งาน
และเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 10 ด้าน คือ 1. การนิ เทศเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน 2. งาน
นิเทศเกี่ยวกับหลักสู ตร 3. การนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคลากร 4. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดสิ่ ง
อํานวยความสะดวก 5. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์ 6. การจัดอบรมบุคลากรประจําการ
7. การปฐมนิ เทศ 8. งานนิ เทศการบริ การพิเศษ 9. งานนิเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชน 10. งาน
ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ปี การศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้ น จํานวน 364 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 45 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test Independent) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า
1.การศึกษาความต้องการในการรั บการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
สระแก้ว พบว่า ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีระดับความต้องการในการรับการ
นิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
คือ งานนิเทศการบริ การพิเศษ
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ทาํ งาน จํานวน 10 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
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3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามเขตพื้นที่การศึกษา ระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
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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คําสํ าคัญ
ความต้องการในการรับการนิเทศของครู การบริ หารวิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว
ความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึ กษาเป็ นกระบวนการหนึ่ งที ส่งเสริ มให้มนุ ษย์มีการพัฒนาในการสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ เพื่อพัฒ นาคนให้เ ป็ นบุ คลที่ มีคุณ ภาพ จะเห็ น ได้จ าก พระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่จดั ให้ การศึกษาเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้มนุษย์พฒั นาคุณภาพชีวิตของตนให้
สามารถดําเนิ นชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข ดังนั้นการบริ หารงานของโรงเรี ยนเป็ นงานที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลต่อคุ ณภาพการศึ กษาของนักเรี ยนซึ่ งการจัด
การศึกษาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ จําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการสามประการคือ กระบวนการบริ หาร
กระบวนการเรี ยนการสอน และกระบวนการนิเทศ ปั จจุบนั พบว่า การปฏิบตั ิงานการนิเทศการศึกษา
ไม่ได้ส่งผลต่อการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนเท่าที่ควร เหตุเพราะว่าศึกษานิ เทศก์ในระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอประสบปัญหามากในการออกนิเทศโรงเรี ยนเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณโรงเรี ยนจึงได้รับการนิ เทศไม่ทวั่ ถึง ดังนั้น ถ้าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องการให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษาอย่างแท้จริ งจึงต้องดําเนิ นการนิ เทศภายในโรงเรี ยนขึ้น การนิ เทศภายในเป็ นหน้าที่
โดยตรงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพราะนอกจากจะเป็ นกรรมวิธีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แล้ว ยังส่ งผลให้ครู มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของครู ส่ งเสริ มการผลิต
สื่ อการเรี ยนการสอน ช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของครู อาจารย์ในโรงเรี ยน
ได้ดี องค์ประกอบสําคัญของการนิเทศภายในมี 3 ประการคือ บุคลากร ผูน้ ิเทศ ผูร้ ับการนิเทศ วิธีการ
นิ เทศและเครื่ องมือที่ใช้ในการนิ เทศ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิงานนิเทศในด้านต่างๆ 5 ด้าน
คือ ด้านเกี่ยวกับตัวครู ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และ
ด้านการประเมิ นผลในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน ตามลักษณะงานนิ เทศการศึกษาของ เบ็น เอ็ม
แฮร์ริส ได้ให้ความสําคัญของงานนิ เทศการศึกษา ไว้ 10 งาน คือ งานนิ เทศเกี่ยวกับหลักสู ตรเป็ น
งานที่ออกแบบปรับปรุ งพัฒนาเพื่อการเรี ยนการสอน ความต้องการของผูเ้ รี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรควบคู่ไปกับการนิ เทศเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการ
สอน เป็ นการดําเนิ นงานและนําหลักสู ตรไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรี ยนการสอน
การแนะนําการใช้หลักสู ตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่มีการนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลากรจัด
บุคคลให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งการนิเทศเกี่ยวกับการจัด
สิ่ งอํานวยความสะดวกในการจัดวัสดุสื่อการเรี ยนการสอนที่มีความจําเป็ นต่อการใช้ในการเรี ยนรู ้ ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการนิ เทศเกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์และการจัดซื้ อจัดหา
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วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังต้องมีการจัดอบรมบุคคลากรประจําการเพื่อกระตุน้ และ
ส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปฐมนิ เทศให้ความรู ้
เบื้องต้นกับครู ใหม่เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังมีงานนิ เทศการ
บริ การพิเศษเพื่อสนับสนุ นการสอนพัฒนาหลักการ นโยบาย แนวปฏิบตั ิการทํางานอย่างเหมาะสม
โดยมี งานนิ เทศเกี่ ยวกับความสัมพันธ์กบั ชุ มชน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในการบริ การศึกษาให้กบั
ชุมชนทราบและงานประเมินผลที่มีการประเมินผลก่อนเรี ยน หลังเรี ยน ตามสภาพที่แท้จริ ง เพื่อ
นํามาปรับปรุ งการสอนให้ดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิงานนิ เทศภายในของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ปั ญหามากพอสมควร ทั้งนี้ เพราะไม่ได้ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ขาดความเป็ นระบบและกระบวนการขาด
การต่ อเนื่ อง ซึ่ งมี สาเหตุ มาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเข้าใจหลักในการนิ เทศการศึ กษาน้อย และไม่ ไ ด้
ปฏิบตั ิงานนิเทศภายในอย่างเต็มที่ ขาดการควบคุม กํากับ ติดตาม นิ เทศและประเมินผล ตลอดจนขาด
เทคนิ ค ในการแก้ปั ญ หา ผู ้วิ จ ัย ได้ต ระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ และความจํา เป็ นในการ
ทําการศึกษาวิจยั ถึงความต้องการในการรับการนิเทศของครู ที่มีต่อการนิเทศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
แตกต่างกันตามประสบการณ์ทาํ งานและเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดับความต้องการในการรั บการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาสระแก้ว
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ทาํ งานและเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในปี การศึกษา 2550 จํานวนทั้งสิ้ น 3,901คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบสุ่ มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างคือครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่สระแก้วจํานวน364 คน
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
เพื่อทราบถึงความต้องการในการรับการนิเทศของครู สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ใน
ด้านประสบการณ์ในการทํางาน แบบสอบถามมีท้ งั หมด 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบเลื อกตอบ
Check List จํานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ทาํ งาน วุฒิการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกับ ระดับ ความต้อ งการในการรั บ การนิ เ ทศของครู สั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก
และมากที่สุด โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 35 ข้อ ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 10 ด้าน
1. งานนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
2. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
3. การนิเทศเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลากร
4. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก
5. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดทําวัสดุอุปกรณ์
6. การจัดอบรมบุคลากรประจําการ
7. การปฐมนิเทศ
8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ
9. งานนิเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชน
10. งานประเมินผล
3. การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาจาก เอกสาร หนังสื อ ตํารา และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาสร้างแบบสอบถาม
3.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด และลักษณะการนิ เทศการศึกษาของ เบ็น เอ็ม แฮร์ ริส
การทั้ง 10 ด้าน
3.3 ร่ างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วนําไปเสนอต่อประธาน
ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์และกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบรายละเอียดของข้อคําถามใน
ด้านภาษาและความถูกต้อง
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3.4 นําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขมาปรับปรุ ง แล้วนําเสนอให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้มีความคิดตรงเชิงเนื้ อหาและสอดคล้อง
กับความต้องการในการรับการนิ เทศเพื่อประสิ ทธิภาพของการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว โดยใช้วิธีหาค่า Index of Item Objective
Congruence (IOC = 0.98)
3.5 หลังจากปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามอย่างละเอียดแล้ว เพื่อให้แบบสอบถามชุดนี้มีค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) สําหรับการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงนําไปทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคคลที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากประชากรที่ไม่ได้รับเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.92
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้วโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ ทาํ งานและเขตพื้นที่การศึ กษาโดยใช้ค่าสถิ ติ t-test
(Independent)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.การศึ ก ษาระดับ ความต้อ งการในการรั บ การนิ เ ทศของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานไม่ถึง 10 ปี มีระดับความต้องการในการรับ
การนิเทศมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 10 ปี ในทุกด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล อยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิเทศการบริ การพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก ครู สงั กัดสํานักงาน เขต 1 มีระดับความ
ต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือการจัดอบรมบุคลากร
ประจําการ อยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิเทศ การบริ การพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก
ครู สังกัดสํานักงาน เขต 2 มีระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว จํานวน 10 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

31

ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิ เทศการ
บริ การพิเศษ อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ ทาํ งาน จํา นวน 10 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญ
3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ ก ารศึ กษาสระแก้ว ตามเขตพื้น ที่ การศึ กษา จํา นวน 10 ด้าน พบว่า แตกต่างกัน อย่างไม่ มี
นัยสําคัญ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นํามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.การศึ ก ษาระดับ ความต้อ งการในการรั บ การนิ เ ทศของครู สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสระแก้ว พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานไม่ถึง 10 ปี มีระดับความต้องการในการรับ
การนิเทศมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 10 ปี ในทุกด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ งานประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ เทคนิค เพื่อวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
เช่ น เจตคติ พฤติ กรรม ฯลฯ อยู่ในระดับมาก และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ความสําคัญของการ
ประเมินผลการเรี ยนตามแนวทางของหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก หลักและวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก และความสําคัญของจุดมุ่งหมายของการ
วัดผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การประเมินผลเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการ
สอน การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาํ หนดในแผนการสอนทั้งก่ อน ระหว่าง
และหลัง เรี ย น เพื่ อ นํา มาปรั บ ปรุ ง การสอนให้ดี ข้ ึ น
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ปรี ย าพร
วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2549:165) กล่าวว่า
ในการจัดการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ จุดมุ่งหมายของการเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่วดั เพื่อจะได้ทราบผลว่า การเรี ยนการสอนนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
การวัดและประเมินผลจึงเป็ นงานสําคัญของสถานศึกษา ระดับความต้องการในการรับการนิเทศของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ งานนิเทศการบริ การพิเศษ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดให้มีวสั ดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําสื่ ออย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือการแนะนําทราบ
ถึงการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะว่างานนิเทศการบริ การพิเศษเป็ นการ
จัดบริ การอื่น ๆ เพื่อสนับสนุ นการสอน รวมทั้งงานที่เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักการ นโยบาย แนว
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ปฏิบตั ิในการทํางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา สอดคล้องกับพจนี ย ์ เทียม
ศักดิ์ (2543:15) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิตมีความสําคัญยิง่ ต่อการดํารงชีวิต เพราะแหล่งเรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนรู ้มีอยูท่ วั่ ไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วัด และธรรมชาติ รวมทั้งผูใ้ ห้การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบ้าน ต้นไม้ ทุกคนทุกสิ่ งในโลกนี้ ล้วนเป็ นผู ้
ถ่ า ยทอด ฉะนั้น ถื อ ได้ว่า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต การเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผ่า นทาง
ครอบครัว ซึ่ งเป็ นกระบวนการการเรี ยนรู ้โดย วิธีการสอนและปฏิบตั ิจริ งไปพร้ อมกัน และสงบ
ประเสริ ฐพันธ์ (2543 : 11-12) กล่าวไว้ว่า แหล่งการศึกษาหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชนที่จะให้
นักเรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้เพื่อศึกษาหาความรู ้น้ นั ควรประกอบด้วย
1. สถาบันครอบครั ว เป็ นรากฐานในการพัฒนาชี วิตของทุกคน ทุกชี วิตมีส่วน
สนับสนุนให้เป็ นฐานของการเรี ยนรู ้
2. ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็ นหลักในการดํารงชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคน เป็ นที่พ่ ึงใน
ยามมีปัญหาได้ทุกเรื่ องและเป็ นแหล่งศึกษาให้นกั เรี ยนสามารถหาความรู ้ได้
3. วัดหรื อสถาบันศาสนา เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของพระ นักบวช สามเณร ตลอดจน
บุคลากรทางศาสนา วัดเคยเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ของสังคมในอดีต ที่มีศกั ยภาพสู งในการเป็ น
ที่พ่ งึ ของชุมชน
4. ห้องสมุดประชาชนและที่อ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ น เป็ นศูนย์รวมความรู ้ทุกสาขา
พร้อมจะให้บริ การศึกษาแก่ชุมชน ถ้าจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยใน
การบริ การ แหล่งวิทยาการแหล่งนี้ ก็จะกลายเป็ นศูนย์ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู ง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคนในชุมชน
5. องค์กรภาคธุรกิจและเอกชนปั จจุบนั องค์กรธุรกิจและเอกชนเป็ นองค์กรที่เข็มแข็ง
มาก มีศกั ยภาพสู งและความพร้อมสู งยิ่งในการเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในสถานศึกษาและ
แนวโน้มที่จะบทบาทสูงมากในการเป็ นองค์กรทางการศึกษา เพื่อชุมชน
6. องค์กรภาครัฐ หน่ วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิ จ สามารถส่ งเสริ ม สนับสนุ น
โรงเรี ยนในเรื่ องของการศึกษาเป็ นอย่างดี
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2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาสระแก้ว ตามประสบการณ์ ทาํ งาน จํา นวน 10 ด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 8. งานนิเทศการบริ การพิเศษ ไม่ต่างกัน ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่าครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ต่างมีประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่าง
กันออกไป ครู แต่ละคนต่างก็มีอุดมการณ์และมีความสามารถในการปฎิบตั ิงานได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้งานนั้นเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อสถานศึกษา สอดคล้องกับสมคิด ขุนทอง (2537)
ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผูบ้ ริ หารกับความต้องการการนิ เทศภายใน
ของครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาในจัง หวัด พัท ลุ ง ผลการวิ จ ัย พบว่ า ทัศ นะของครู อาจารย์ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ตามเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 10 ด้าน ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าไม่ว่า
โรงเรี ยนจะสังกัดอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษา 1 หรื อเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ต่างก็มีความต้องการในการรับ
การนิ เทศในแต่ล ะด้า นที่เ หมือ นกัน เพื่อ ให้ง านนั้น มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น และเพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ผล
สอดคล้องกับ มนตรี ศรี เพชร (2546) ได้วิจยั เรื่ องการปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีครู ไม่ครบชั้น สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า
การปฏิ บตั ิ งานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีครู ไม่ครบชั้น ตามความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารที่อยูเ่ ขตพื้นที่ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. สถานศึกษาควรมีการแนะนําให้ครู ได้ทราบถึงการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. สถานศึกษาควรจัดให้มีวสั ดุ อุปกรณ์ในการจัดทําสื่ ออย่างเพียงพอ
3. สถานศึกษาควรมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครู นาํ มาอภิปรายเพื่อทุกคนเข้าใจหลักสู ตร
4. สถานศึกษาควรจัดหาคู่มือและการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนให้อย่างเพียงพอเพื่อให้ครู
ได้ศึกษาการใช้ที่ถูกวิธี
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาระดับความต้องการในการรับการนิเทศของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความต้องการในการรับการนิ เทศของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
3. ควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยน
การสอน และครู ที่บรรจุใหม่ตอ้ งมีการนิเทศเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะงาน
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