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Abstract

 The objectives of this research were to study the model for the internal supervision on teaching efficiency 

education–area 6 models and the effects of model for the internal supervision on teaching efficiency of the  

teachers under the Secondary Education Service Area office 6. The samples were consisted of 107 headmasters  

and teachers with 107 students. The instrument used was a questionnaire. Percentage, Mean, Standard Deviation, 

Pearson’s Product Moment corrclation, and Multiple Regression were used to analyze the data.

The findings were as follows :

 1. The models of inside school supervision as a whole was at the moderate level. The mean scores ranked 

from high to low were as follows : clinical supervision, supervision by headmaster, peer supervision, participatory 

supervision, and cooperative development supervision.

 2. Teacher’s efficiency under the Secondary Education Service Area office 6 as a whole was at a high lever. 

The mean scores ranked from high to low were as follows : learning management in multidisciplinary with moral, 

learning management in activities with students’ aptitude, creating activities from students’ real life, creative learning 

asmosphere with research based learning and thinking skills, and learning management at anywhere with other  

cooperation.

 3. Models of inside school supervision affected with efficiency’s teacher teaching under the secondary  

educational service area office 6 could be concurrently predictied at 36% of all aspects. 

Keywords : models of inside school superviscion, teacher’s efficiency 

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครูและรูปแบบการนิเทศ

ภายในโรงเรยีนทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร 

ครู จ�านวน 107 คน และนักเรียน จ�านวน 107 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. รปูแบบการนเิทศภายในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 มีค่าเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิเทศแบบคลินิก ด้านแบบการนิเทศโดยผู้บริหาร ด้านการนิเทศแบบเพื่อนช่วย 

เพื่อน ด้านการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ด้านการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ

 2. ประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ด้านการจัด

เนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้านการสนับสนุนให้  

ผูส้อนจดับรรยากาศให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูร้วมทัง้ใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการเรียนรู ้ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกสถานที่ โดยการประสานความร่วมมือกับ 

ทุกฝ่าย 

 3. รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 พบว่า ตัวพยากรณ์ทุกตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 ได้ร้อยละ 36 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน, ประสิทธิภาพการสอนของครู

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่�าคญัทีส่ดุในการพฒันาคนให้

มีคุณภาพ ซ่ึงหากคนมีคุณภาพแล้วย่อมส่งเสริมให้สังคมและ

ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน

ให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2545, หน้า 8) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (2555, หน้า 48) ได้อธิบายเรื่องการศึกษาว่าเด็กใน 

วัยเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐาน

ความสามารถของผู ้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต�่า จากการทดสอบวัด

ความรู้ระดับชาติสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  

ได้สรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ประจ�าปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้ง

ที่ 1/2556 (เดือน มี.ค.) มีรายละเอียดดังนี้ ผลคะแนนโอเนตระดับ

ประเทศวิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ย 49.26 วิชาคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ย 

20.48 วิชาวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ย 30.48 วิชาสังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรมค่าเฉลี่ย 33.02 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาค่าเฉล่ีย 

62.03 วิชาศิลปะค่าเฉลี่ย 29 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ค่าเฉล่ีย 49.98 วิชาภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย 25.35 และผลคะแนน 

โอเนตระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 วิชาภาษาไทย 

ค่าเฉลี่ย 49.87 วิชาคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ย 20.43 วิชาวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย 30.60 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่าเฉล่ีย 

33.19 วชิาสขุศกึษาและพลศกึษาค่าเฉลีย่ 62.46 วชิาศลิปะค่าเฉลีย่ 

29.17 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่าเฉลี่ย 50.71 วิชาภาษา

อังกฤษค่าเฉลี่ย 25.05 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 

ออนไลน์, 2556)

 ผลจากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีหลายวิชาที่คะแนนโอเนตของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีคะแนนไม ่

ถึงครึ่ง ซึ่งสาเหตุที่ท�าให้คะแนนน้อยนั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ 

และสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้คะแนนน้อยคอืประสทิธภิาพการสอนของครู 

เพราะประสิทธิภาพการสอนของครูนับว่าเป็นส่ิงส�าคัญส่วนหนึ่งที่

จะท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมที่ครู

ต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงน้ันจะขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการสอน 

ของครูและการเรียนของผู้เรียน ดังนั้น สถานการณ์ในห้องเรียน 

จะประกอบด้วยพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายที่รวมเรียกว่าการเรียน  

การสอน และการเรยีนการสอนจะมปีระสทิธภิาพเพียงใดนัน้ขึน้อยู่

กับการจัดสภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเรียนรู้

และการสอนนัน่เอง การให้การศกึษาทีเ่หมาะสมเป็นการส่งเสริมให้

เด็กนักเรียนเจริญเติบโต และมีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ในการพัฒนาทั้งสี่ด้านนั้น ครูผู ้สอนจึงมี

บทบาทส�าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการของ

นักเรียน (สมคิด สร้อยน�้า, 2542, หน้า 2-3) และวิธีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสอนของครูท่ีดีอีกวิธีหนึ่งคือการนิเทศภายใน  

เมธี ฮ่งภู่ (2544, หน้า 10) ได้สรุปความหมายการนิเทศภายในว่า 

การนิเทศภายในเป็นการท�างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา เพ่ือปรบัปรงุการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพโดยมุง่ให้เกดิ

ประสิทธผิลในด้านการเรยีนการสอนช่วยให้ครรููจ้กัช่วยเหลอืตนเอง
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และมจีดุมุง่หมายเพ่ือผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเป็นส�าคญั 

ตลอดจนมุ่งพัฒนาครูอาจารย์ในสถานศึกษาให้รู้จักวิธีการปรับปรุง

การเรียนการสอนให้ดีข้ึน เพื่อท�าให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

ความคาดหมายของการศกึษาซึง่สอดคล้องกบั (กลุม่นเิทศ ส�านกังาน

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6, บทคัดย่อ, 2556)  ที่รายงานการวิจัย

ว่าผลการพฒันาการเรยีนการสอนของคร ูหลงัรบัการนเิทศส่งผลให้ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 

 จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้ผู ้วิจัยเห็นว่า 

รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นเรื่องท่ีส�าคัญยิ่งในการพัฒนา

ด้านการเรียนการสอน จงึสนใจทีจ่ะศกึษาการนเิทศภายในโรงเรียน

แบบกัลยาณมิตร การนิเทศภายในโรงเรียน แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 

และการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม การนิเทศภายใน

โรงเรียนแบบเพือ่นร่วมพฒันาวชิาชพี และการนเิทศภายในโรงเรยีน

แบบคลินิกท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนตามแนวการจัดการ

ศึกษา ในสถานศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ว่าเป็นอย่างไร ผูบ้รหิารและครมูคีวามคดิเหน็ในเรือ่งนีอ้ย่างไร 

และประสิทธิภาพการสอนของครูที่เป็นผลจากรูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาเป็นอย่างไร ผูวิ้จัยต้องการทราบว่า ผู้บรหิารและ

ครูมีความคิดเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกันหรือไม่รวมทั้งรูปแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู มีความ

สัมพันธ์กันหรือไม่และเป็นอย่างไร ผลจากการวิจัยครั้งน้ี จะเป็น

ข้อมูลที่สามารถน�าไปพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนและ

ประสทิธภิาพการสอนของคร ูเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัรปูแบบการนเิทศภายในโรงเรยีน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

  3. เพื่อศึกษาระดับรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ความส�าคัญของการวิจัย
 1. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารโรงเรียนน�าไปเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนและประสิทธิภาพ 

การสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6

 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเขตอื่นๆ และผู้บริหารระดับส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาน�าไปเป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 

และประสิทธิภาพการสอนของครู

ขอบเขตการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ

นักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปี

การศึกษา 2556 ประกอบด้วยผู้บริหารและครู จ�านวน 3,015 คน 

และนักเรียน จ�านวน 75,138 คน

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ

นักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป G* Power 3.1 ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครู 

จ�านวน 107 คน ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการนเิทศภายใน

โรงเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครู และผู้วิจัยก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่ป็นนกัเรยีนเพิม่ขึน้อกี จ�านวน 107 คน ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของครู 

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

  2.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ รปูแบบการนเิทศภายในโรงเรยีน 

ประกอบด้วย การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศแบบเพื่อน

ร่วมพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศแบบมีส่วนร่วม การนิเทศโดยผู้บริหาร

การนิเทศแบบคลินิก

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการสอนของครู 

ประกอบด้วย ด้านการจดัเนือ้หากจิกรรมให้สอดคล้องกบัความถนดั

ของผู้เรียน ด้านการฝึกทักษะ กระบวนการคิดในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา ด้านการจดักจิกรรมให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์

จริง ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ต่างๆ รวม

ทั้งปลูกฝังคุณธรรม ด้านการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศให ้

ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรูร้วมทัง้ใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการ

เรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกสถานที่ โดยการประสาน

ความร่วมมือกับทุกฝ่าย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 

214 คน จากประชากรทั้งหมด จ�านวน 78,153 คน โดยค�านวณ
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หากลุ่มตัวอย่างโปรแกรมส�าเร็จรูป G* Power 3.1 และสุ่มตัวอย่าง

แบบง่ายให้ได้จ�านวนครบตามสัดส่วน

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม

เกีย่วกบัรปูแบบการนเิทศภายในโรงเรยีนและประสทิธภิาพการสอน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ได้แก่ เพศ อายุ ต�าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับรปูแบบการนเิทศภายใน

โรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2535, หน้า 

96) มี 5 ระดับ โดยก�าหนดค่าน�้าหนักคะแนน ดังนี้

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความมปีระสิทธภิาพการ

สอนของครูของกระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 21) ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

มี 5 ระดับ โดยก�าหนดค่าน�้าหนักคะแนน 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามและประมวล

ผลข้อมูลด้วยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

โดยใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยหา 

ค่าเฉลีย่ (x) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมาย

ของรปูแบบการนเิทศภายใน (บญุชม ศรสีะอาด และบญุส่ง นลิแก้ว, 

2535, หน้า 23)

 3. วิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพการสอนของครู 

สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยหาค่าเฉลีย่ 

(x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมาย 

ของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพการสอนของครู ตามเกณฑ์ดังนี้  

(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23)

 4. วิ เคราะห ์  รูปแบบการนิ เทศภายในที่ส ่ งผลต ่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี 

enter

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีประเด็น 

ที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน  

22 คน คิดเป็นร้อยละ 21 เป็นครู จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 

79 และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนเพ่ิมข้ึนอีก จ�านวน 107 คน  

มีเพศหญิง จ�านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี จ�านวน 79 คิดเป็นร้อยละ 74  มีประสบการณ์ท�างาน 

20 ปีขึน้ไป จ�านวน 44 คน คดิเป็น ร้อยละ 41 มผีูต้อบแบบสอบถาม

ปฏิบตังิานในสถานศึกษาทีม่จี�านวนนกัเรยีน 2,500 คนขึน้ไป จ�านวน 

35 คน คิดเป็น ร้อยละ 33 มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในจังหวัด

สมุทรปราการ จ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 61

 2. ผลการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุดคือ แบบการนิเทศแบบคลินิก รองลงมาคือ แบบการ

นิเทศโดยผู้บริหาร แบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบม ี

ส่วนร่วม แบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  2.1 ด้านการนิเทศภายในโรงเรียนแบบการนิเทศแบบ

คลินิก มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากสุดคือ ผู้ที่ท�าหน้าที่นิเทศใช้เครื่องมือนิเทศที่มาจากการตกลง

ร่วมกันกับครูผู้รับการนิเทศ รองลงมาคือ ผู้ที่ท�าหน้าที่นิเทศและ 

ครูผู้รับการนิเทศมีการประชุมก่อนการสังเกตการสอน ผู้ท�าหน้าท่ี

นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ น�าผลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขการสอน 

ครั้งต่อไป ผู้ที่ท�าหน้าที่นิเทศมีการประเมินครูผู้รับการนิเทศทุกครั้ง

หลังการนิเทศ ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต�่าที่สุดคือ ผู้ที่ท�าหน้าที่นิเทศมี

การสังเกตการสอนอย่างสม�่าเสมอ

  2.2 ด้านการนิเทศภายในโรงเรียนแบบการนิเทศโดย 

ผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ข้อ พบว่า มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ทกุข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากท่ีสดุ คอื ผูบ้รหิารมกีารแจ้งผลจากการนเิทศให้ครผููรั้บการนเิทศ

ทราบเพื่อน�าไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนเอง รองลงมา คือ

ผู้บริหารจดบันทึกการนิเทศทุกครั้ง ผู้บริหารมีการสังเกตการสอน

ของครูผูร้บัการนนเิทศอย่างสม�า่เสมอ ผู้บรหิารประชุมวางแผนการ

นิเทศการสอนของครูผู้รับการนิเทศ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ 

ผูบ้รหิารสร้างบรรยากาศในการเยีย่มชัน้เรียนทีด่ใีห้ครผููร้บัการนเิทศ

มีความรู้สึกเป็นกันเอง

  2.3 ด้านการนิเทศภายในโรงเรียนแบบการนิเทศแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง เมื่อ
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พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูในโรงเรียนได้รับการนิเทศการ

สอนโดยเพ่ือนครูท่ีไม่ใช่ผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง รองลงมา คอื ครทูีท่�าหน้าทีน่เิทศมกีารประชุมร่วมกันทัง้ก่อน

การสงัเกตการสอน และหลงัการสังเกตการสอน ครท่ีูท�าหน้าทีน่เิทศ

และครผููรั้บการนเิทศร่วมกันสรุปหาวธีิการพัฒนาการเรยีนการสอน

ครั้งต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น ครูที่ท�าหน้าท่ีนิเทศกับครูผู้รับการนิเทศน�า

ข้อมูลจากการนิเทศมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือเสนอแนะปรับปรุง

พฤติกรรมการสอนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ครูในโรงเรียนมี

การจับคู่กันนิเทศการสอน

  2.4 ด้านการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมมี 

ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารผู้ท�าหน้าที่นิเทศและ 

ครูผู้รับการนิเทศมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อร่วมก�าหนด 

รองลงมา คือ หลังจากการนิเทศผู้บริหารผู้ท�าหน้าที่นิเทศและ 

ครูผู้รับการนิเทศร่วมกันแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน ผู้บริหารสนับสนุน ให้ครูที่ท�าหน้าที่นิเทศสร้างส่ือในการ

นิเทศ ผู้บริหารผู้ท�าหน้าท่ีนิเทศและครูผู้รับการนิเทศมีการประชุม 

เพื่อร่วมก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแก่บุคลากรภายในโรงเรียน 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ผู้บริหารผู้ท�าหน้านิเทศและครูผู้รับ

การนิเทศมีการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติการนิเทศร่วมกัน

  2.5 ด้านการนเิทศภายในโรงเรยีนแบบเพือ่นร่วมพฒันา

วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุ คอื ครใูนโรงเรยีนของท่านได้รบัการอบรมเรือ่งการจดัการ

เรียนการสอนจากวทิยากรภายนอก รองลงมา คอื ครใูนโรงเรยีนของ

ท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การจัดการเรียน

การสอนกับครูท่ีท�าหน้าท่ีนิเทศ ครูในโรงเรียนของท่านได้รับการ

อบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิในโรงเรียน  

ครูที่ท�าหน้าท่ีนิเทศมีการสรุปรายงานผลความส�าเร็จหลังจากการ

นิเทศ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ครูในโรงเรียนของท่านมีการ

รวมกลุ่มกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนก่อนการนิเทศ

 3. ผลของการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน

โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม รองลงมา คือ 

ด้านการจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน

ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ด้านการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ  

ให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้รวมท้ังใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง ใน

กระบวนการเรียนรู้ ด้านการฝึกทักษะ กระบวนการคิด ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านการ

จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกสถานที่ โดยการประสานความร่วมมือ 

กับทุกฝ่าย สรุปได้ดังนี้

  3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน 

ความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมา คือ ครูชื่นชมนักเรียนทุกครั้งเมื่อ

นักเรียนท�าความดี ครูพิจารณาคะแนนเก็บบางส่วนจากพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมของนักเรียน เช่น ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา  

ครูมีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ เม่ือ

นักเรียนท�าผิดระเบียบระหว่างการเรียนการสอน ครูอบรมนักเรียน

ทันที ครูมีการบูรณาการเนื้อหาภายในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือในการจัดการเรียนการสอนครูน�า

เนื้อหานอกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ามาการบูรณาการ

  3.2 ด้านการจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความ

ถนัดของผู้เรียนมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีการแจ้งจุดประสงค์

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน รองลงมา คือ เมื่อนักเรียนไม่

เข้าใจในเน้ือหาที่สอนครูมีการอธิบายเพิ่มเติม ครูมีการประเมิน 

ผลการเรียนที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ก่อนเรียน หลังจากการ

ทดสอบนกัเรยีน ครมูกีารแจ้งผลการทดสอบทกุครัง้ ครมูกีารจดัการ

เรียนการสอนที่แตกต่างกันไป ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียน 

แต่ละคน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีการสอบถามความ

ถนัดผู้เรียนหรือให้ท�าแบบทดสอบก่อนเรียน

  3.3 ด้านการจัดกิจกรรมให ้ผู ้ เรียนได ้เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จริง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูเก็บคะแนนระหว่าง

ภาคจากคะแนนการปฏิบัติหรือชิ้นงาน รองลงมา คือ ในขณะจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการซักถามหรือให้นักเรียนแสดง

ความคิดเห็นอยู่เสมอ ครูสอนให้นักเรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

ที่ในเรื่องนักเรียนก�าลังศึกษา ครูมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ครูมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนเพ่ือ 

สร้างความสนใจในการเรียน คือ ครูให้นักเรียนท�ากิจกรรมอย่าง

หลากหลายเพื่อกระตุ้น

  3.4 ด้านการสนบัสนนุให้ผู้สอนจดับรรยากาศให้ผูเ้รยีน

เกดิการเรยีนรูร้วมทัง้ใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการเรยีนรู้ 

คุณธรรม มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ในระหว่างสอนครผููส้อนให้ความ

ส�าคัญกับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมา คือ ครูเปิด
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โอกาสให้นักเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น ครูมีการใช้ค�าถาม

กระตุ้นความสนใจนกัเรยีน ครสูร้างบรรยากาศการเรยีนการสอนให้

ไม่เครียด ครูมีการสอนที่กระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยใช้สื่อต่างๆ

ในการสอน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือครูใช้สื่อจัดการเรียน

การสอน

  3.5  ด้านการฝึกทักษะ กระบวนการคิดในการป้องกัน

และแก้ไขมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ  

พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ครเูปิดโอกาสให้นกัเรยีนสอบถาม

ผลการเรียนของตนเอง รองลงมา คือ ครูติดตามพฤติกรรมในการ

เรียนของนักเรียนทุกระยะด้วยโดยทดสอบหรือการสังเกต ครูให้

นักเรียนฝึกท�าแบบทดสอบหรือฝึกปฏิบัติซ�้าๆ จนเกิดความเข้าใจ  

ครูมีการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีสามารถท�าให้ผู้เรียนน�าความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

จ�าลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน

แสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา

  3.6 ด้านการจัดการเรยีนรูใ้ห้เกดิได้ทกุสถานที ่โดยการ

ประสานความร่วมมอืกบัทกุฝ่าย มค่ีาเฉลีย่โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เมือ่พจิารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ครเูปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจครูปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างทีด่ ีรองลงมา คอื ครเูปิดโอกาสให้นกัเรยีนน�าเสนอผลงานของ

ตนเอง โรงเรียนมีการประสานหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมาเป็น

วิทยากรพิเศษ เช่น จราจร ยาเสพติด ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนน�า

ความรู้ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ครูมีการเชิญผู้มีความรู้

เฉพาะทางภายในโรงเรยีนมาช่วยสอน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

คือครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่

 4. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศ

ภายในโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ด้านการนิเทศภายใน

โรงเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ด้านท่ีมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ  

การนิเทศภายในโรงเรียนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. ผลการวจิยัพบว่ารปูแบบการนเิทศภายในโรงเรยีน สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ พบว่าแตกต่างจากงานวิจัยที่พบได ้

โดยทั่วไปดังนี้ของ ภควัต เทศน์ธรรม (2551, หน้า 81) ผลการวิจัย 

พบว่าสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก และสมหวัง กริมเขียว (2548, หน้า 102) ผลการวิจัย 

พบว่ารปูแบบการนิเทศภายในของโรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาอุทัยธานี ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนส่วนใหญ่ เห็นว่า

ปัจจุบันโรงเรียนด�าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามองค์ประกอบ

ของรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนด้านความหมาย ความส�าคัญ

และความจ�าเป็น หลักการนิเทศภายใน วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

บทบาทขององค์กรในโรงเรียนขั้นตอนตามกระบวนการนิเทศ 

กิจกรรมการนิเทศ และข้อบ่งชี้สภาพความส�าเร็จของการจัดการ

นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติจริงในระดับมาก และ  

ธนนันท์ คณะรมย์ (2544, หน้า 116) ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติ

ตามรปูแบบการนเิทศภายในของข้าราชการคร ูสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

 จากการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 พบว่าด้านการนเิทศ

ภายในโรงเรียนแบบการนิเทศแบบคลินิก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยการนิเทศภายในโรงเรียนมากสุด 

เพราะมีการอภิปรายผลสนับสนุนดังน้ีจากการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อก่อนและ

หลังได้รับการนิเทศการสอนแบบคลินิก ผลการวิจัยพบว่าหลังจาก

ครูได้รับการนิเทศแล้ว มีพฤติกรรมการสอนดีขึ้นทั้ง 5 ด้าน คือ  

ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการปกครองชั้นและการจัดบรรยากาศ

ในชัน้เรยีน และด้านการประเมนิผลทีส่่งเสรมิการรู้ของนกัเรยีน ทัง้นี้

เพราะการพัฒนาการเรียนการสอน ของครูโดยกระบวนการนิเทศ

การสอนแบบคลนิกิ เป็นการนเิทศการสอนทีม่กีระบวนการหรอืขัน้

ตอนการนเิทศหรอืท�างานร่วมกบัครใูนการพฒันาการเรยีนการสอน

ที่ครบวงจรในการนิเทศซ่ึงเรียกว่าวัฏจักรของการนิเทศเร่ิมต้นด้วย

การประชมุปรึกษาหารอืก่อนการสงัเกตการสอน การสงัเกตการสอน 

การวเิคราะห์ข้อมลูและก�าหนดวิธกีารประชมุการประชมุนเิทศ และ 

ขั้นสุดท้ายคือการประชุมวิเคราะห์หลังการนิเทศ โดยผู้นิเทศเลือก

ใช้พฤติกรรมการนิเทศ 3 แบบ คือ พฤติกรรมการนิเทศทางตรง 

พฤตกิรรมการนเิทศแบบมส่ีวนร่วมและพฤตกิรรมการนเิทศทางอ้อม

ไปใช้ในขัน้ตอนหรอืกระบวนการนเิทศให้เหมาะสมสอดคล้องกบัครู

แต่ละคนตลอดจนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเร่ืองหรือเน้ือหา  

หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่จะท�าการนิเทศจะเห็นว่าเป็นการนิเทศ  

ในลกัษณะเพือ่นร่วมวชิาชพีทีย่ดึครเูป็นศนูย์กลางโดยค�านงึถงึความ

แตกต่างของครแูต่ละคนทัง้ทางด้านพืน้ฐานทางการศกึษาความถนดั

ความสนใจความตัง้ใจความเอาใจใส่ต่อภาระหน้าทีร่วมท้ังระดบัการ

พัฒนาวิชาชีพและค�านึงถึงความยากง่ายของเรื่องหรือเนื้อหาหรือ

สถานการณ์ต่างๆ ที่จะท�าการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
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สอนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับลักษณะการนิเทศแบบคลินิก (สุวัฒนา 

ราชคม, 2545, หน้า 77-78) ส่วนด้านการนเิทศภายในโรงเรยีนแบบ

เพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยมค่ีาเฉลีย่การนเิทศภายในน้อยสดุซึง่สอดคล้องกบัจากงานวจิยั

ของ จุฑารัตน์ ทิมนาค (2544 , หน้า 101) วิจัยเรื่องการพัฒนา

สมรรถภาพด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่1-3 โดยกระบวนการนเิทศการสอนแบบเพือ่นร่วมพัฒนาวชิาชพี

ผลการวจิยัมดีงันี ้ด้านการน�าความรูก้ารนเิทศแบบเพือ่นร่วมพัฒนา

วิชาชีพมาปฏิบัติโดยภาพรวมและรายด้านครูผู้สอนสามารถน�ามา

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการนิเทศแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ

ยงัมคีวามเหมาะสมกบัแนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

ในยุคปฏิรูปการศึกษาอย่างมาก ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตน 

พัฒนาทีมงานท�าให้โรงเรียนมีศักยภาพในการท�างานสูง ครูมีความ

มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนและสามารถน�าวิธีการวิจัยเชิง

ปฏบิตักิารมาพฒันานกัเรยีนทีต่นเองรบัผดิชอบให้มศัีกยภาพสงูขึน้ 

(ศักดิ์ชัย บ่อค�า, 2547, หน้า 103)

  ทัง้นีเ้นือ่งจากผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 มีค่า

เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้ 5 ด้าน และภาพรวมจากงาน

วิจัยของผู้วิจัยท่านอื่นที่ได้ศึกษาเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนมีค่า

เฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงมีข้อจ�ากัดของงานวิจัยดังนี้ 

คอืกลุม่ตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม เนือ่งด้วยโรงเรยีนในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนมากเป็น

โรงเรยีนมธัยมขนาดใหญ่พเิศษ โดยส่วนใหญ่ครมูวีทิยฐานะช�านาญ

การพิเศษ ซึ่งมีจ�านวนมากกว่าหลายๆ เขตพื้นที่การศึกษา จึงแสดง

ให้เห็นถงึประสบการณ์ในการปฏิบตังิานแสดงถงึเป็นผูม้คีวามรูค้วาม

สามารถ เป็นที่ไว้วางใจของบุคลากรและผู้บริหารของโรงเรียนจึง

ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องได้รบัการนเิทศตดิตามอย่างใกล้ชดิ ดงันัน้ผลการ

วิจัยรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงเกิดผลเพียงระดับปานกลาง

 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ 

(2551, หน้า 80) ประสทิธภิาพการสอนของครใูนสถานศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี ท้ังโดยภาพรวมและแต่ละ

ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมรักษ์ กิจเดช 

(2544, หน้า, 107 -108) ได้วจิยัเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบิตัิ

งานนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนประถม

ศกึษาขนาดใหญ่จังหวดันครปฐม มข้ีอสรปุว่า ประสิทธภิาพการสอน

ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จังหวัดนครปฐม พบว่า ทั้งภาพ

รวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามแนว 

ทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้ก�าหนดแนว

การจัดการศึกษาไว้ ดังนี้ มาตรา 24 ก�าหนดว่า การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการดังต่อ 

ไปน้ี จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ 

ความถนัดของผู้เรียน โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ  

ให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

และจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  

อย่างได้สัดส่วนสมดลุกนัรวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านยิมทีด่งีามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให ้

ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ

อ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 

รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้นี้ 

ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน

และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ 

ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา 

ผู้ปกครอง และบุคคลทุกคนในชุมชน ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา 

ผู้เรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 21)

 3. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนท่ี 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 ซึง่สามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพการ

สอนของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ได้ร้อยละ 36 โดยด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์มากที่สุด คือ ด้านการ

นิเทศภายในโรงเรียนแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน รองลงมา 

คอื ด้านการนเิทศภายในโรงเรยีนแบบการนเิทศแบบคลนิกิ และด้าน

การนเิทศภายในโรงเรยีนแบบเพือ่นร่วมพฒันาวชิาชีพ และด้านการ

นิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และด้านการนิเทศภายใน

โรงเรยีนแบบการนเิทศโดยผู้บรหิารตามล�าดบั โดยรปูแบบการนเิทศ

ภายในโรงเรียนที่มีอ�านาจพยากรณ์มากที่สุด คือ การนิเทศภายใน

โรงเรยีนแบบการนเิทศแบบเพือ่นช่วยเพือ่น เพราะว่าการนเิทศแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นรูปแบบหรือกระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง เป็นการช่วยเหลือ 

สนบัสนนุกันและกนัในการด�าเนนิการปรบัปรงุหรอืพฒันาการเรยีน

การสอนในชัน้เรยีนของตนเอง มกีารส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ทีด่ ีระหว่าง

ครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน ตลอดจนร่วมมือกันคิดหาวิธีแก้ไข 

ปรบัปรงุจดุทีบ่กพร่องให้พฒันาและดขีึน้กว่าเดมิ (วชัรา เล่าเรยีนด,ี 

2548,ก หน้า 155-156) 
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนแบบคลินิกมีค่าเฉล่ียมากสุด  

ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการนิเทศแบบคลินิกอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของครูให้ดีย่ิงขึ้น และ

สามารถน�าการนเิทศแบบคลนิกิไปใช้ในงานนเิทศกบัหน่วยงานต่างๆ 

ภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงเรียน

  1.2 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพมี 

ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ทางหน่วยงานทีค่วรจะมกีารให้ความรูค้วาม

เข้าใจการนิเทศภายในโรงเรียนแบบเพ่ือนร่วมพัฒนาวิชาชีพมาก 

ยิ่งข้ึน เช่น จัดอบรม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

ของครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียนต่อไป

  1.3 จากการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการสอนของครู 

ด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกลุ่มบริหารงาน

วชิาการ และกลุม่สาระการเรยีนรูข้องโรงเรยีน ควรจดัมกีารจดัอบรม

ให้ความรู ้เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ด้านการฝึกทักษะ 

กระบวนการคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการนิเทศ

ติดตามผลการประเมินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ

สอนของครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียนต่อไป

  1.4 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู โดยการนิเทศแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อนส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูมากที่สุด แต่

ในทางปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแบบรายงานของครูอยู่

ในระดับปานกลางซึ่งน้อยกว่า การนิเทศแบบคลินิก และการนิเทศ

โดยผู้บริหารดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาและทาง

โรงเรียนควรมีการจัดการส่งเสริมการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้

มากยิง่ขึน้ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพการสอนภายในโรงเรยีนมากทีสุ่ด 

 2. ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนและ 

การนเิทศในแบบต่างๆ มากขึน้ เพือ่พฒันารปูแบบการนเิทศภายใน

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

  2.2 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุอื่นๆ ที่ส ่งผลต ่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครู ทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา
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