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รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การสอนของครู สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
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EFFICIENCY UNDER THE MUNICIPALITY ADMINISTRATION IN CHACHOENGSAO PROVINCE
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Abstract

 The purposes of this study were to investigate 1) the principals’ internal supervisory forms under the 

Municipality administration in Chachoengsao province, 2) the instructors’ teaching efficiency under the 

Municipality administration in Chachoengsao province, 3) the relationship between principals’ internal supervisory 

forms and instructors’ teaching efficiency and 4) the prediction coefficients of the principals’ internal supervisory 

forms affecting instructors’ teaching efficiency under the Municipality principals’ in Chachoengsao province under 

the Municipality administration in Chachoengsao province.

 The samples were 142 participants divided into 15 school directors and 127 teachers from municipal schools 

in Chachoengsao province. The sample size was determined by the Krejcie and Morgan’s table of sample size and 

then proportionally selected by the mean of simple sampling technique. Questionnaires were used for data 

collecting. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment 

correlation coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data analysis.

 The findings revealed as follows :

 1) The administrators’ internal supervisory forms under the Municipality administration in Chachoengsao 

Province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores forms high to low, productive supervision, 

developmental supervision, clinical supervision and monitoring supervision, respectively. 

 2) The instructors’ teaching efficiency under the Municipality administration in Chachoengsao Province as a 

whole was at a high level; (such aspects of various) activity management, lesson clarification, teaching empathy and 

promotion of students’ success, respectively.

 3) The administrators’ internal supervisory forms and instructors’ teaching efficiency under the 

Municipality administration in Chachoengsao Province was positively correlated at a significant high level (r
xy
=.903) 

of .05 respectively. 

 4) The principals’ internal supervisory forms affected to instructors’ teaching efficiency under the 

Municipality administration in Chachoengsao province which can be accounted for developmental supervision, 

clinical supervision and monitoring supervision and could concurrently predicted for 90.30 % on the instructors’ 

teaching efficiency in those municipal schools at a level of .05 respectively. The equation could be written in 

standardized score as; Z´y = .666X
4
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3
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

2) ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน ผูบริหาร

และครู ในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2556 จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 15 คนและครู จํานวน 127 คน รวมทั้งสิ้น 142 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment 

correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression analysis)

 ผลการวิจัยพบวา

 1) รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ย โดยรวม

และรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ แบบใหผลผลิต รองลงมา คือ แบบเนนการพัฒนา การนิเทศภายใน

แบบคลินิก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดแบบตรวจตรา 

 2) ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ การสรางกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย รองลงมา คือ การสรางความชัดเจนในบทเรียน และการแสดงความใสใจในงาน

สอน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ 

 3) รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความ

สัมพันธในทางบวกในระดับมาก (r
xy
=.903) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4)  รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คือ การนิเทศภายในแบบเนนการพัฒนา แบบคลินิก แบบตรวจตรา สามารถรวมพยากรณประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 90.30 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 

Z´y = .666X
4
 + .200X

3
 + .194X

1
 สวนการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต ไมสามารถรวมพยากรณประสิทธิภาพการสอนของครู 

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คําสําคัญ : รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา, ประสิทธิภาพการสอนของครู

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (2) มีการกระจาย อํานาจไปสู

เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา 6) และมาตรา 22 กําหนดไววา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 

และพฒันาตนเองไดและถอืวาผูเรยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ ซึง่หมายถงึ

ในการจัดกระบวนการ เรียนรูใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

โดยใหผูเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรยีนรูมากทีส่ดุและสามารถ

นําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได โดยครูเปนผูวางแผน

รวมกับผูเรียนจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู กระตุนทาทายให

กําลังใจ ชวยแกปญหาและช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรูที่

ถกูตองใหแกผูเรยีนเปนรายบคุคลจงึเปนงานที ่“ผูบรหิารการศกึษา

และคร”ู จะตองกระทาํอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง โดยเฉพาะผูบรหิาร

สถานศกึษาเปนผูรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ จงึตองมีการนเิทศ 

กํากับ ติดตามการสอนของครู ซึ่งเปนบทบาทของผูบริหารสถาน

ศึกษา (เสถียร พะโยธร, 2554, หนา 2) 

 การนิเทศภายในเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอน (learning-teaching situations) ซ่ึงความสําเร็จของ

งานนี ้ขึน้อยูกบัประสิทธภิาพการสอนเพือ่การพฒันาคุณภาพผูเรยีน

การนิเทศเปนการรวมมือของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการ

ปฏิบัติงานวิชาการ พัฒนาพฤติกรรม การปฏิบัติงานของครู

อนัสงผลใหคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมีคณุภาพสงูขึน้ การนิเทศ

ภายในสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ เนื่องจากเปนการสงเสริม
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คุณภาพการเรียนการสอนของครู การนิเทศโดยครูในโรงเรียนจะ

ทําใหบรรยากาศการนิเทศเปนกันเอง สามารถรูปญหาแกไขไดตรง

จดุและสามารถตดิตามการปฏบิติังานหรือผลการนเิทศไดตลอดเวลา 

(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2546, หนา 1) ซึ่งการนิเทศภายในเปน

สวนหนึง่ของระบบการจดัและการบรหิารสถานศึกษา เปนกระบวน

การปรบัปรงุการเรียนการสอน การชีแ้นะการใหความชวยเหลือและ

รวมมือกับครู รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา โดยมี

เปาหมายคอืคณุภาพของผูเรยีน การนเิทศการสอนเปนกระบวนการ

ของผูนิเทศที่มุงปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดย

มุงที่พฤติกรรมของครูท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน เนื่องจาก

การสอนเปนพฤติกรรมที่เรียนรูได การเรียนรูจะกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการสอนไดซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียน การสอนใหดีข้ึน (ธนนันท คณะรมย, 

2555, หนา 2) ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดบรรลุตาม

จดุประสงคของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 นั้น

จําเปนจะตองพัฒนาครูและผูบริหาร เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของใน

การจัดการศึกษาอยางใกลชิด ครูเปนคนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งที่

จะพัฒนาใหผู เรียนมีคุณลักษณะเปนไปตามวัตถุประสงคของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติการนิเทศภายในจะตองอยูบน

พืน้ฐานของความถกูตองตามหลกัวชิาการใชกระบวนการทางวทิยา

ศาสตรสงเสริมบรรยากาศประชาธปิไตยมวีตัถปุระสงคและแผนงาน

ทีช่ดัเจน สามารถปฏบิตัไิด เกดิประโยชนตอชมุชนมีการประเมนิผล 

ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพสงผลตอ

คณุภาพการศกึษาของผูเรยีนในทีสุ่ด ดังนัน้ หลกัการนเิทศการศึกษา

นั้นจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการชวยเหลือเก้ือกูลใหครูสามารถ 

ชวยเหลือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองสามารถแกปญหา

ในการทํางานไดโดยใชกระบวนการกลุ มอยางมีประสิทธิภาพ 

เนนบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตย เพื่อสงผลตอ คุณภาพ

ของผูเรียน (เสถียร พะโยธร, 2554, หนา 30)

 ในปจจุบันครูยังประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน

ในหลายๆ ดานไดมกีารกลาวถงึบทบาทของครผููสอนถกูมองวาไมมี

คุณภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จนตองมีการปฏิรูปครู

ทั้งระบบ อยางไรก็ดีครูผูสอนยังคงมีความสําคัญในการสงเสริมให

ผู เรียน สรางองคความรู และพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ 

โดยจะตองพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจและสติปญญา

การนิเทศภายในจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ผู บริหาร

จะเปนผูที่มีบทบาทที่ในการกระตุนใหคําปรึกษาเสนอแนะแนว

ทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครเูพ่ือใหเกดิการพัฒนา 

การเรียนการสอนและใหเกิดผลดีตอการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ (เสถียร พะโยธร, 

2554, หนา 4)

 จากปญหาที่ เกิดขึ้นจึงทําใหครูต องเปลี่ยนวิธีการจัด

การเรยีนการสอน จากทีเ่คยเปนผูบอกและใหนกัเรยีน ทองจาํทฤษฏี 

ทาํใหไมสามารถนาํไปปฏบัิตไิดในชีวติประจําวนั ซึง่ลําพงัเพยีงแคครู

คงไมสามารถจดัการเรยีนการสอนใหบรรลตุามเปาหมายได ผูบรหิาร

จึงตองเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทและเปนผูที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอ การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในฐานะ

ที่เปนผู บังคับบัญชาและเปนผู นําความสําเร็จขององคกร ดังที่ 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2542, หนา 1) กลาววา ผูบริหารมี

อิทธิพลตอการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ สะทอนใหเห็นถึง

ประสทิธภิาพของงานในองคกรนัน้ๆ แตรปูแบบการจดัการศกึษายงั

เปนรูปแบบเดิมที่เนนบทบาทครูผูสอนเปนสําคัญทําใหการดําเนิน

งานตามแนวปฏิรูปการเรียนรูยังคงไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งจาก

ปญหาดังกลาว อาจจะเกิดจากที่ผูบริหารสถานศึกษายังไมไดแสดง

บทบาทตามที่กําหนดไว และสายใจ ประยูรสุข (2551, หนา 13) 

กลาววา ผูบริหารสถานศกึษาสวนใหญใหความสําคัญตอ การแสดง

บทบาทในการจัดการเรียนการสอนคอนขางนอย นั่นคือไมสนใจที่

จะศึกษาคนควา สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน ทําใหสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนไดไมเตม็ท่ี ไมสามารถใหคาํปรกึษาแนะนาํการจดัการเรยีน

การสอนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยวิธีปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนของครูใหมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง คือ การนิเทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษา เปนการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ 

ครูผูสอนแตละโรงเรียนยอมมีความแตกตางกันท้ังทางดานความ

รูความสามารถ ความถนดัและความรับผดิชอบ ผูบรหิารสถานศึกษา

ตองแสดงบทบาทของผูนิเทศเพื่อชวยกระตุนและสรางแรงจูงใจ 

ชวยเหลือครูใหพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูใหสามารถจัด

กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหบรรลุตามจุดมุ งหมายของ

หลักสูตร เพื่อปรับปรุงหรือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายแบบ ซ่ึงการนิเทศการสอนเปน

กระบวนการพฒันาทีจ่ะตองทาํ อยางตอเนือ่ง จงึจะสามารถพัฒนา

ครูใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาการสอนใหไดผลดี

ยิ่งขึ้นได (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550, หนา 1)

 การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

และสงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะตอง

คํานึงถึงกระบวนการนิเทศการสอน ซ่ึงการนิเทศภายในจะตรงกับ

เป าหมายในการปรับปรุงการเรียนการสอนมากที่ สุด ดังที่ 
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สายใจ ประยรูสขุ (2551, หนา 2) ไดศกึษาพบวา ครมูคีวามตองการ

การนิเทศ การสอนอยูในระดับมาก แตผลท่ีเกิดข้ึนจากการนิเทศ

ที่ผานมาปรากฏวาครูยังไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสอนจึงเปน 

สาเหตุใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางเชื่องชา และ

ไมประสบผลสําเร็จ

 จากปญหาดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาท

ที่สําคัญในการนิเทศภายใน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของครู

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะชวยใหครูมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง สนับสนุนใหครูสามารถประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง 

ใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ทํานองเดียวกัน 

อํานาจ ภูมิพันธ (2548, หนา 3) ไดศึกษาพบวา ครูตองการรับ

การนิเทศการสอนในระดับมาก ในดานการจัดการเรียนการสอน 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองทําการนิเทศภายในควบคูไปกับการ

บริหารงานปกติโดยเฉพาะการนิเทศการสอน เพื่อใหครูแสดง

ศักยภาพออกมาอยางเต็มความสามารถใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา นักจิตวิทยาเชื่อวา ถาผูบริหาร

สามารถนิเทศการศึกษาไดอยางตอเน่ืองก็จะทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการสอนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากจะทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีแนวทางในการคิด

เปน ทําเปน แลวการสอนที่มีคุณภาพยังทําใหเกิดทัศนะที่ดีตอวิชา

ที่ผูเรียนกําลังเรียนอยูดวย ซึ่งในสวนของการสอน ถือวาเปนหัวใจ

ของความเปนครูนั้น ตองมีการพัฒนางานทางดานการสอนใหทัน

สมัย อยูเสมอและตองกระทําอยางตอเนื่อง เพราะถาหากครูหยอน

ประสิทธิภาพก็จะเปนการยากที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ

สามารถได (ศริญิญา ศรปีระมวล, 2549, หนา 2) นอกจากนี ้จนิตนา 

เสนคํา (2551, หนา 1) กลาววาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจมาจากอิทธิพลหลายๆ อยาง เชน 

สมรรถภาพทางปญญาของผู เรียน ลักษณะนิสัยในการเรียน

สิ่งแวดลอมทางวิชาการหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอน

ตลอดจนความสามารถในการสอนของครู แตผูที่มีบทบาทสําคัญ 

ในการที่ทําใหการเรียนการสอนในโรงเรียนบรรลุเป าหมาย

โดยสมบูรณคือ ครูผูสอน เพราะเปนผูพัฒนาองคประกอบตางๆ 

และเปนผูมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนโดยตรง 

 การที่จะใหผู เรียนบรรลุถึงการเรียนเพื่อรอบรูและการที่

ผูเรยีนจะสาํเรจ็ในการเรยีนมากนอย แคไหนขึน้อยูกบัประสทิธภิาพ

การสอนของครูดวย เนื่องจากครูเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัด

ระบบ การเรยีนการสอน ครทูีม่คีณุภาพในการสอนจะทาํใหนกัเรยีน

เกดิการเรียนรูได ดงันัน้พฤตกิรรมการสอนของคร ูจงึเปนตวักําหนด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี ดังท่ี มิลลแมน (Millman, 

1981, อางถึงใน กําพล ธนะนิมิตร, 2550, หนา 2) กลาววา 

พฤติกรรมการสอนในหองเรียนเปนส่ิงสําคัญ ถาครูเอาใจใสและ

คอยควบคุมพฤติกรรมการสอนของใหเปนไปในทิศทางที่กําหนด

ไวแลว ยอมจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายการศึกษาท่ี

กําหนดไวการสอนเปนกระบวนการชักนําใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ

ตางๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว การที่จะบรรลุตามความตองการ

ของหลักสูตรไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับคุณภาพการสอนหรือ

ตัวผูสอนที่จะตองมีวิธีสอนที่หลากหลายและเลือกใชใหเหมาะสม

ตามความแตกตางของผูเรียน

 การดาํเนนิงานปฏริปูการศึกษาพบปญหาอปุสรรค ในดาํเนนิ

งานอยูหลายดานและดานหน่ึงที่ทําใหการปฏิรูปการเรียนรูไม

ประสบความสาํเรจ็คอืดานครผููสอน จากการรายงาน ผลการดาํเนนิ

งานการปฏิรูปการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ครูผูสอน

ขาดความรูความเขาใจเกีย่วกบัการปฏริปูการเรยีนรู ครผููสอนยงัคง

ยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเกา และยังมีปญหาในการปฏิบัติ

จรงิในการสอนขาดการฝกทกัษะกระบวนจัดกิจกรรมการแกปญหา

ไมสามารถจําแนกสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาประยุกตใช ปญหาดาน

ความแตกตางของผูเรียนในดานสติปญญาทําใหการจัดการเรียน

การสอนไมสมัฤทธิผ์ลเทาทีค่วร ปญหาดานการวัดและการประเมนิ

ผลการจัดการเรียนการสอนตองใชวิธีหลายวิธี (อรทิพา เกตุมะยูร, 

2554, หนา 3) 

 ในการดําเนินการนิเทศภายในในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรายังไมบรรลุตามเปาหมาย และยังมีปญหาตางๆ 

เกิดขึ้นอยูเสมอ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล พบวา มกีารนเิทศ 

กาํกบัตดิตาม อยูในระดบัพอใช แสดงใหเหน็วาการจดัการนเิทศการ

สอนของครคูวรไดรบัการปรบัปรุงและพฒันา จากปญหาขางตนถอื

เปนปญหาที่ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ไดประสบ ซึ่งสอดคลองกับ อรทิพา เกตุมะยูร (2554, สัมภาษณ) 

ไดกลาววา ประสิทธภิาพในการสอนของครใูนโรงเรียนสงักดัเทศบาล

ยังไมเปนที่นาพอใจซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดครูท่ีมีประสิทธิภาพ

การสอน ครยูงัขาดความเขาใจและทกัษะในการจดัทําหลกัสตูรการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการสอนแบบบูรณาการ การวิจัย

ในชั้นเรียนและการทําสื่อ ICT มาบูรณาการในการจัดการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตํ่า ครูยัง

ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ จึงเปน

สาเหตุที่ทําใหคุณภาพการศึกษาตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว โดย

ทีป่ญหาทีเ่กดิจากประสทิธภิาพในการสอนของครสูามารถพฒันาได

ดวยการดําเนินการทางดานวิชาการ ซ่ึงสามารถกระทําไดหลายวิธี 

วิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาครูไดคือ “การนิเทศ ซึ่งเปนการปฏิบัติงาน

รวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูในโรงเรียน” ในการที่จะ
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แกไขปรับปรุงพัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพการสอน

ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียนและโรงเรียนอีกทั้ง ปญหาการศึกษา

ไทยประการหนึง่คอืการเรยีนเปนความทกุขเพราะเรยีนยาก ไมสนกุ 

นาเบื่อทําใหคนเกลียดการศึกษา เมื่อหมดเงื่อนไขการบังคับก็หยุด

การเรียนรู ทําใหคนไทยมีสติปญญาไมเพียงพอ นําไปสูภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจและสังคม ประสิทธิภาพการสอนของครูจึงควร

ทําใหการเรียนรูเปนความสุข สนุกชวนใหเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นการนิเทศการสอนจึงมีความสําคัญในการพัฒนาครูใหมี

ประสทิธภิาพอนัจะนาํไปสูการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยางแทจรงิ 

(แกวตา เขมแข็ง, 2551, หนา 1-2)

  ดวยเหตุนี้ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการนิเทศ

ภายในของผูบรหิารสถานศกึษาทีส่งผลตอประสทิธภิาพการสอนของ

ครูสงักดัเทศบาล จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่นาํผลจากการวิจยันีม้าเปน

แนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนการสอนไดนําไปพิจารณา ประยุกตใชในการพัฒนาครู

ใหมีประสิทธิภาพการสอนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
   1. เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของผู บริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศ 

ภายในของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู 

สังกัดเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  4. เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของผู บริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตของเนื้อหา
   การวิจัยนี้ไดศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยศึกษาและใชกรอบแนวคิดของ เทนเนอร และ

เทนเนอร (Tanner & Tanner, 1987; pp. 170-205) ไดกําหนดรูป

แบบการนเิทศภายใน ไว 4 รูปแบบ ประกอบดวย 1) แบบตรวจตรา 

2) แบบใหผลผลิต 3) แบบคลินิก 4) แบบเนนการพัฒนา สวนใน

ดานประสิทธิภาพการสอนของครู ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ โบริซ 

(Borich, 2004, pp. 11-12) จํานวน 5 ดาน คือ 1) การสรางความ

ชัดเจนในบทเรียน 2) การสรางกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 

3) การแสดงความใสใจในงานสอน 4) การทําใหกระบวน

การเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 5) การสงเสริมใหนักเรียน

ประสบความสําเร็จ

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้เปนผูบริหารสถานศึกษาและ

คร ูในโรงเรยีนสังกดัเทศบาลในจังหวดัฉะเชงิเทรา ปการศกึษา 2556 

จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 205 คน

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา

และครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 

2556 จาํนวน 5 โรงเรยีน ประกอบดวย ผูบรหิารสถานศึกษา จํานวน 

15 คนและครู จํานวน 127 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 142 คน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

   เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูในการวจิยัครัง้นีเ้ปน

แบบสอบถาม ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามเรื่องรูปแบบ

การนิเทศภายในของผู บริหารสถานศึกษา และประสิทธิภาพ

การสอนของครู แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียด

ดังนี้

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของ

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ

ในการทํางาน และตําแหนงหนาที่

  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการนเิทศภายใน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน

ของครู สังกัดเทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเก็บรวบรวมขอมูล

   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้

  1. บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ถึงผู อํานวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว

  2. นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด

โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือขออนุญาตในการเก็บ

รวบรวมขอมูล

  3.  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงและเก็บ

คืนดวยตนเอง

  4.  การรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล

ตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
   1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช

การแจกแจงความถี่และคํานวณเปนคารอยละ

  2. วิเคราะหขอมูล รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยการหาคาเฉลี่ย 

(x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  3. วิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

เทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย (x ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  4. วเิคราะหความสมัพนัธระหวาง รปูแบบการนเิทศภายใน

ของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

เทศบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation 

Coefficient)

  5. วิเคราะหรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถาน

ศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาล

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ แบบ 

stepwise (Multiple Regression Analysis : stepwise )

สรุปผลการวิจัย
   1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มวุีฒกิารศกึษา ปรญิญาตรี 

มากที่สุด คือ จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 79.58 รองลงมา คือ

ปริญญาโท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 20.42 ประสบการณใน

การทํางานมากที่สุด คือ ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป 

จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 35.92 รองลงมาประสบการณใน

การทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 24.65 

ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ

21.13 และประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 26 คน 

คดิเปนรอยละ 18.31 เปนคร ูจาํนวน 127 คน คดิเปนรอยละ 89.44 

และเปนผูบริหาร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.56

 2. ผลของการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและ

รายดานมีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก (x=4.28) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การนิเทศภายในแบบให

ผลผลิต (x=4.31) รองลงมา คือ การนิเทศภายในแบบเนนการ

พัฒนา (x=4.30) การนิเทศภายในแบบคลินิก (x=4.29) สวนดาน

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การนิเทศภายในแบบตรวจตรา (x=4.22) 

 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา

 1)  ดานการนิเทศภายในแบบตรวจตรา มีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการจดบันทึก

พฤตกิรรมการสอน และขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน รองลงมา คือ 

การใหขอมูลยอน กลับในการสังเกตการสอนแตละครั้ง พรอม

เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุแกไขหรอืพฒันาใหดขีึน้ และการใหขอเสนอ

แนะกับครูทุกครั้งหลังจากการนิเทศ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

คือ มีการประชุมวางแผน และกําหนดประเด็นที่ชัดเจนกอนการ

นิเทศภายใน

 2) ดานการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย มีการปรับปรุงระบบ

การบรหิารโรงเรยีนดานหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน รอง

ลงมา คือ มกีารวางแผนการทาํงานอยางเปนระบบระเบยีบสามารถ

ตรวจสอบขอมูลยอนกลับไดอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน และการใช

รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

ของครูสวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นําผลการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาครู 

 3) ดานการนิเทศภายในแบบคลินิก มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การเสนอแนะปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูไดรับการนิเทศภายใน 

รองลงมาคอื ผูบรหิารและครผููสอนไดพบปะเผชญิหนากนั และรบัคาํ

แนะนาํไปปรบัใช ตามความเหมาะสมและความจาํเปนเพือ่ประโยชน

ของการใชงาน การสังเกตและการวเิคราะหการสอนทกุครัง้ สวนขอ

ทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื มุงใหผูไดรบัการนเิทศภายในเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม  

 4) ดานการนิเทศภายในแบบเนนการพัฒนา มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การทดสอบ

ความรูรวมทัง้ทกัษะความรูตางๆ เพือ่พฒันาวชิาชพีครรูองลงมา คอื 

มีการกําหนดรูปแบบของการเปนผู นําหรือผู ตามที่ดีไดอยาง

เหมาะสมและมีการฝ กให ครูรู จักการทํางานกลุ ม อย างมี

ประสิทธิภาพสวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือสามารถจัดการ

เกี่ยวกับปญหาการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน 

 3.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวม คาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การสรางกิจกรรมการเรียน

ที่หลากหลาย รองลงมา คือ การสรางความชัดเจนในบทเรียน และ

การแสดงความใสใจในงานสอน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ

 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา

 1) ดานการสรางความชัดเจนในบทเรียน มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดบัมาก เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื มกีารทบทวนสรปุ

เนือ้หาภายหลังการสอนอยูเสมอ รองลงมา คือ มกีารยกตวัอยาง ใน

ขณะทีท่าํการสอนอยูเสมอ และมกีารตรวจสอบระดบัความสามารถ
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ของผูเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการอธิบายขอบขาย

ของเนื้อหากอนทําการสอน 

 2) ดานการสรางกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีการ

ใหรางวัลควบคูกับการสรางแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมตางๆ 

ในบทเรียน รองลงมา คือ มีการใชคําถามที่ทาทายการยกตัวอยาง 

การบรรยาย การต้ังคําถาม การอภิปราย และมีการเปดโอกาส 

ใหนกัเรยีนไดแสดงความคดิเหน็อยางอสิระ สวนขอทีม่คีาเฉล่ียนอย

ที่สุด คือ มีการกระตุน ใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู 

 3)  ดานการแสดงความใสใจในงานสอน มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดบัมาก เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปนอย คอื มแีผนการจดัการ

เรียนรูโดยยึดหลักสูตรเปนแนวทาง รองลงมา คือ มีการจัดทําแผน 

การจดัการเรยีนรูทกุชัว่โมงสอน และ มกีารกาํหนดใหมกีารทบทวน

เนือ้หาในตอนทายทกุชัว่โมงทีส่อน สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คือ 

มีการกําหนดระยะเวลาในการสอนเปนที่แนนอน 

 4) ด านการทําให กระบวนการเรียนรู ของนักเรียนมี

ประสทิธภิาพ มคีาเฉลีย่อยูในระดบัมาก เรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมาก

ไปนอย คอื ไดมกีารมอบหมายใหนกัเรยีนไดทาํงานอยางเปนขัน้ตอน

และกระบวนการ รองลงมา คอื ใหนกัเรยีนมสีวนรวมในกระบวนการ

การเรียนรู และใหกําลังใจ ยกยองชมเชยนักเรียน สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดมีการตรวจสอบความกาวหนาในการเรียน

ของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 5) ดานการสงเสรมิใหนกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ มคีาเฉลีย่

อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ไดมีการ

กําหนดเนื้อหาหนวยการเรียนรู หรือแผนการจัด การเรียนรู ที่

สอดคลองกบัลาํดบัขัน้การเรยีนรู การใหคาํตอบทีถ่กูตอง รองลงมา 

คือ ไดมีการกําหนดหนวยการเรียนรู และเนื้อหาตามลําดับความ

ยากงาย และ ไดมกีารสงเสริมกิจกรรมการเรยีนรูใหนกัเรยีนไดบรรลุ

ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัทีห่ลกัสตูรกาํหนดสวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอย

ทีส่ดุ คอื ไดมกีารสงเสรมิใหเกดิความกาวหนาการเรยีนอยางตอเนือ่ง 

  4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพบวารูปแบบการ

นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาทุกรูปแบบมีความสัมพันธ

กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

     5. ผลการวิเคราะห รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศกึษา ทีส่งผลตอประสทิธภิาพการสอนของคร ูสงักัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

แบบเนนการพัฒนา (X
4
) แบบคลินิก (X

3
) แบบตรวจตรา (X

1
) โดย

มีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) ในภาพรวมเทากับ .903 

หมายถงึ รปูแบบการนเิทศภายในของผูบรหิารสถานศกึษา สามารถ

พยากรณ ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 90.30 สวนการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต 

(X
2
) ไมสามารถพยากรณ ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อภิปรายผล
   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้

 1. จากการศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบวา มี

คาเฉล่ียโดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก สอดคลองกบังานวจิยั

ของ ธนนนัท คณะรมย (2555, บทคัดยอ) ทีท่าํการศกึษาเรือ่งความ

สัมพันธระหวางการปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในกับความ

ตองการการนเิทศภายในของขาราชการครสัูงกดัสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งผลการศึกษาพบวารูปแบบการ

นิเทศภายในกับความตองการการนิเทศภายในของขาราชการครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อุทัย ปลีกลํ้า (2549, บทคัดยอ) ที่ทําการประเมินโครงการนิเทศ

ภายในของโรงเรยีนบานโคกหนองแหว สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของวรีะพล สถติสขุ (2553, หนา 

1) ท่ีทาํการศกึษาเรือ่งการนเิทศงานวชิาการของครใูนโรงเรียนสงักดั

เทศบาลบานบึง จ. ชลบุรี โดยพบวา การนิเทศงานวิชาการของครู

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลบานบึง จ. ชลบุรี โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในสังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นวางานนิเทศมีความสําคัญในการจัดและ

บริหารสถานศึกษาเพราะในการพัฒนาการศึกษา ตองมีการนิเทศ

เปนหลกัของการบรหิารสถานศึกษา การนเิทศเปนกระบวนการของ

การศึกษาที่มุงสงเสริมใหการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษา การนิเทศเปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ของครูอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนา การเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมี

ประสทิธภิาพ การนเิทศภายในโรงเรยีนสงผลในการเพิม่ศกัยภาพใน

การทํางาน และเปนการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่ง

สอดคลองกับขวัญเรือน เสรารมย (2552, หนา 1) ที่ใหแนวคิดเกี่ยว

กับการนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญ

ที่จะชวยใหครูผูสอนหรือผูมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ไดปรับปรุงงานใหมีคุณภาพ ผลที่ไดรับจากการนิเทศจะประสบผล

สําเร็จมากหรือนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย

ประการทีเ่กีย่วของกนัทัง้ทางตรงและทางออมกบัผูนเิทศ สิง่ทีส่าํคญั 

คือตัวผูนิเทศเองตองมีความรู ความเช่ียวชาญในการนิเทศอยางดี

เยี่ยม การนิเทศที่ผานมาในอดีตพบวาการนิเทศโรงเรียนของ

ศึกษานิเทศกและผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนไมคอยจะชี้แนะ

ขอบกพรองใหผูรบัการนเิทศไดรบัทราบกนั สวนมากมกัจะเปนการ

บอกหรอืเสนอใหปฏบัิตติามเปนสวนมาก การนเิทศภายในโรงเรยีน

เปนกระบวนการที่ผูนิเทศในโรงเรียนไดกระตุนยั่วยุทาทายในการ

ปฏบิตักิารนเิทศ โดยการรวมคดิการรวมทาํและการสนบัสนนุขอมลู 

เพื่อใหครูสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึนอยูเสมอตรง

ตามความตองการที่แทจริงของการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาแนว

ความคิดกอใหเกิดการพัฒนางาน การปรับปรุงงาน ใหผลงานมี

คณุภาพสงูขึน้อยูเสมอดวยตนเอง ทัง้นีต้องอาศยักลไกของการมสีวน

รวมระหวางผูบริหารสถานศึกษาครูและครูในโรงเรียน

 จากเหตุผลดังกลาว จึงเห็นไดวา การนิเทศภายในเปน

กระบวนการที่ทําใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู โดย

การทํางานรวมกันของครูในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการศึกษา เปน

กระบวนการกระตุน ความเจรญิกาวหนาของครแูละมุงหวงัทีจ่ะชวย

เหลือครูใหชวยเหลือตนเองได จึงอาจสงผลใหรูปแบบการนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบวารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการนิเทศภายใน

แบบใหผลผลิต มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับ

ที ่1 สอดคลองกบังานวจิยัของ ธนนนัท คณะรมย (2555, บทคดัยอ) 

ทีท่าํการศกึษาเรือ่งความสัมพนัธระหวางการปฏบิตัติามรปูแบบการ

นิเทศภายในกับความตองการการนิเทศภายในของขาราชการครู

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 ผลการศกึษา

โดยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในกับความตองการการนิเทศ

ภายในของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 18 ดานการนเิทศภายในแบบใหผลผลติ มคีาเฉลีย่

โดยรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิญโญ 

สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, หนา 19) ที่ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ

นิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา

สงักัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอทุยัธาน ีโดยผลการศกึษาพบวา 

การนิเทศของผู บริหาร ดานการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงาน

วจิยัของ เสถยีร พะโยธร (2554, หนา 11) เรือ่งบทบาทในการนเิทศ

การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา การนิเทศการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดานการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ใน

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีนโยบายใหดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนตาม

สภาพจริงและหลากหลาย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 

มีการปรับปรุงระบบการบริหารโรงเรียนดานหลักสูตรและการ

จดัการเรยีนการสอนและนาํผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอน

ไปปรับปรุงและพัฒนาครู มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 

สามารถตรวจสอบขอมูลยอนกลับไดอยางเปนขั้นตอนท่ีชัดเจน ซึ่ง

สอดคลองกับ ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, หนา 19) กลาวถึง 

การนิเทศภายในแบบใหผลผลิตวาเปนการวิเคราะหงานการเรียน

การสอนของครู เพื่อจะไดทราบปญหาระบุปญหาที่จะตองรีบแกไข

ปรบัปรงุกอนหลงั และวางแผนทีจ่ะดาํเนนิการโดยหาทางเลอืกทีจ่ะ

แกปญหาที่ดีที่สุด ตอจากนั้นก็ดําเนินการตามแนวขั้นตอนตามลํา

ดับจนถึงขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน แลวจึงนําผลการปฏิบัติ

ไปปรบัปรงุแกไขตอไป จากเหตุผลดังกลาวจงึทาํใหรูปแบบการนเิทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดานการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ใน

ระดับมาก และอยูในอันดับที่ 1

 3. ผลการวิจัยพบวารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการนิเทศภายใน

แบบตรวจตรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูในลําดับ

สุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนนันท คณะรมย (2555, 

บทคดัยอ) ทีท่าํการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธระหวางการปฏบิตัติาม

รูปแบบการนิเทศภายในกับความตองการการนิเทศภายใน ของ

ขาราชการครสัูงกดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

ซึ่งผลการศึกษาพบวา รูปแบบการนิเทศภายในกับความตองการ

การนิเทศภายในของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานการนิเทศภายในแบบตรวจตรา 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, หนา 19) ที่ทําการศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครู

ในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอทุยัธานซีึง่ผลการ

ศกึษาพบวา การนเิทศของผูบรหิารดานการนเิทศภายในแบบตรวจ

ตรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เสถียร พะโยธร (2554, หนา 11) เรื่องบทบาทในการ

นเิทศการศกึษาของผูบรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยผลการ

ศกึษาพบวา การนเิทศการศกึษาของผูบรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
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ดานการนิเทศภายในแบบตรวจตรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ใน

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารบางสวนในสังกัดเทศบาล

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ยงัไมไดเนนในดานกระบวนการเขาตรวจการสอน

ของครูใหเปนไปตามกฎเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับ รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําป เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (2555, หนา 36) ที่

พบวาการเขาสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรียนใชเวลาสัน้ๆ เพือ่จดบนัทกึ

เรื่องสําคัญๆ และใหขอเสนอแนะเพื่อใหผูสอนนํากลับไปพัฒนา

ใหดีขึ้น ยังไมมีการเขาสังเกตการสอนในชั้นเรียน โดยใชเวลาที่

เหมาะสมในการนเิทศ กําหนดประเดน็เก่ียวกบัการนเิทศภายในครัง้

ตอไป รวมถึงใหขอมูลยอนกลับในการสังเกตการสอนแตละครั้ง 

เพื่อปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหดีขึ้น และในการประชุมวางแผน 

เพื่อสังเกตการสอนทุกครั้งกอนการนิเทศภายใน ยังไมมีการจด

บันทึกพฤติกรรมการสอน ในประเด็นที่สําคัญในการนิเทศ จาก

เหตุผลดังกลาวจึงสงผลให รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการนิเทศภายใน

แบบตรวจตรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเทียบกับดาน

อื่นๆ จึงอยูในลําดับสุดทาย

 4. ประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครู

ในสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอทุยัธาน ีซึง่ผลการ

ศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีโดยรวมอยู ในระดับมาก 

อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล (2552, บทคัดยอ) ทีศ่กึษาประสทิธิภาพการเรยีนการสอน

ทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัคณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากครูในสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา มคีวามสามารถในการ

ปฏิบัติการสอน หรือดําเนินการสอน ซ่ึงแสดงออกในดานความรู

ความเขาใจ ทักษะ เจตคติและบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

สอน เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

โดยมีการสรางความชัดเจนในบทเรียน สรางกิจกรรมการเรียนที่

หลากหลาย แสดงความใสใจในงานสอน ทําใหกระบวนการเรียนรู

ของนักเรียนมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหนักเรียนประสบความ

สําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ เสาวลักษณ รัตนวิชช (2551, หนา 1) 

ที่กลาวถึงประสิทธิภาพการสอนของครูวา ครูผูสอนตองเขาใจ 

ธรรมชาติการรับรูและเรียนรู : ประสิทธิภาพและการทํางานของ

สมองของผูเรียน โดยมีหลักการจัดแผนการเรียนการสอนที่ไดผล 

ควรพจิารณาแผนการสอนระยะสัน้ หรอืแผนการสอนในแตละคาบ

เรียนใหสอดคลองกับแผนการสอนระยะยาว ซึ่งกําหนดไวตาม

หลักสูตร และแบงชวงของการสอนออกเปน 3 ชวง คือ 1) การให

รูปแบบการสอน (Modeling) พิจารณาการนําเสนอรูปแบบของ

แนวคิด หรือเน้ือหาใหผูเรียนสนใจ ในรูปแบบตางๆ เชน การใช

รูปภาพ การใชสื่อทัศนูปกรณตางๆ การเลาเรื่องการใชกรณีศึกษา 

การใชคําถาม ฯลฯ 2) การใชรูปแบบการสอน จะเนนการนําเสนอ

ที่สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดแนวคิด หรือการคนควาที่ตอเนื่อง 

โดยการนํา หรือ เสนอแนะวิธีการจากผูสอนเปนตัวอยาง การใหฝก

ปฏิบตั ิ(Practicing) ในชวงนีใ้หผูเรยีนมโีอกาสฝกปฏิบติัในกลุมยอย

กับเพื่อนหรือตามลําพัง ภายใตการดูแลเอาใจใสและการแนะนํา

ของผูสอน 3) การปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ (Conducting 

Independent Activities) ในชวงนีค้วรเปดโอกาสใหผูเรยีนไดลงมอื

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ อยางอิสระตามแนวคิดของตนเอง หรือของ

กลุ มโดยใหประยุกตความรู และแนวคิดที่ไดเรียนรู มาใชดวย

ความคิดสรางสรรคของตนเอง จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสงผลให

ประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยรวมอยูในระดับมาก

 5.  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูใน

สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการสรางกิจกรรมการเรียนที่

หลากหลาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับที่ 1 

สอดคลองกับงานวิ จัยของ ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์  (2552, 

บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับ

ประสทิธภิาพการสอนของครใูนสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาอุทัยธานี ซึ่งผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการสอน

ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี 

ดานการสรางกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูในสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีการใชรูปแบบวิธีสอนแบบตางๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียน

เกิดความสนใจในการเรียนรู อาทิ ครูผูสอนมีการใชสื่อหรือวิธีสอน

แบบตางๆ ไดอยางนาสนใจ มีการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ

ในการเรยีนรู มกีารใหรางวลัควบคูกบัการสรางแรงบนัดาลใจในการ

ทาํกจิกรรมตางๆ ในบทเรยีน มกีารเปดโอกาสใหนกัเรยีนใหนกัเรยีน

ไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ มีการใชคําถามที่ทาทายการ

ยกตัวอยาง การบรรยาย การตั้งคําถาม การอภิปราย อีกทั้ง

สอดคลองกับ ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, หนา 6) ที่ไดกลาววา 

การใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปนการใชรูปแบบ

วิธีสอนแบบตางๆ เพื่อกระตุน ใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู 

อาทิ เชน การใชคําถามที่ทาทายการยกตัวอยาง การบรรยาย 

การตั้งคําถาม การอภิปราย การเปดโอกาสใหมีสวนรวม นอกจากนี ้

อาจมกีารใหรางวลัควบคูกบัการเสรมิแรง รปูแบบการเรยีนการสอน

ที่เปนสากล รูปแบบการเรียนการสอนที่เปนสากลและหลากหลาย 
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จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให ดานการสรางกิจกรรมการเรียนที่

หลากหลาย มคีาเฉลีย่โดยรวมอยูในระดบัมาก เมือ่เทยีบกับดานอืน่

จึงอยูในลําดับที่ 1 

 6. ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัด

เทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการสงเสรมิใหนกัเรยีนประสบความ

สําเร็จ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย 

สอดคลองกับงานวิ จัยของ ภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์  (2552, 

บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร

กับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ซึ่งผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพ

การสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุทัยธานี ดานการสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก ครใูนสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทราบางสวนไมไดสอนตาม

การกําหนดหนวยการเรียนรู และเน้ือหาตามลําดับความยากงาย 

และสอดคลองกับเนื้อหาเดิมที่นักเรียนเรียนมาแลว รวมถึงสงเสริม

ใหเกิดความกาวหนาในการเรียนอยางตอเนื่อง จนบรรลุตาม

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวงั รวมถึงอาจจะยงัไมมคีวามชดัเจนเทาทีค่วร 

ความหลากหลายของเนื้อหา และสื่อการสอนไมไดเนนตรงภารกิจ

การสอนโดยตรงใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

สอดคลองกบังานวจิยั สาํเนยีง ประนัดศร ี(2549, หนา 94) ทีศ่กึษา

พบวา ผูบรหิารสถานศกึษามอีทิธพิลอยางเดยีวตอประสทิธภิาพการ

สอนของครู ไดแก บรรยากาศในชั้นเรียน และสมรรถภาพในการใช

สื่อการสอน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมอยางเดียวตอประสิทธิภาพ 

การสอนของครู จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหประสิทธิภาพ

การสอนของครูในสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดานการสงเสรมิ

ใหนักเรียนประสบความสําเร็จมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

และอยูในลําดับสุดทาย ซึ่งในทํานองนี้ เจมส ดันฮิล (James 

Dunhill, 1965, p. 17) ไดใหแนวทางท่ีจะทําใหการสงเสริมให

นักเรียนประสบความสําเร็จ กลาวคือ ครูเปนหัวใจสําคัญของการ

ศึกษาทุกระดับ ดังน้ัน ครูจึงตองเปนผูมีการศึกษาดี มีวาจาดีมี

ความรอบรูอยางกวางขวาง มีความรูวิชาครูรู วิธีสอนแบบตางๆ 

จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กใหความอบอุนเห็นอกเห็นใจและ

สนใจตอเด็ก ยอมรับนับถือบุคลิกภาพของเด็ก รูวาเด็กแตละคน 

มีประสบการณและความสนใจตางกัน รูจักดัดแปลงสภาพภาย

ในหองเรียนใหเหมาะสมกบัความตองการและความสามารถของเดก็ 

การสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จน้ัน จึงจําเปนท่ีครูตองมี

ความสามารถ คือ มีความรูและทักษะในเนื้อหาที่สอน และในสิ่งที่

นกัเรยีนสนใจอยากรู มีความสามารถทีจ่ะเขาใจเดก็ มคีวามสามารถ

ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูใหเหมาะสมกับวัย มีความ

สามารถในการใชทักษะการสอนที่จําเปน เชน การคัดลายมือ 

การวาดภาพและการตั้งคําถาม เปนตน

 7. ผลการวิจยัพบวาความสมัพนัธระหวางรูปแบบการนิเทศ

ภายในของผูบรหิารสถานศึกษาทกุรปูแบบกบัประสทิธภิาพการสอน

ของคร ูสังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา มคีวามสัมพนัธในทางบวก

ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ

งานวิจยัของ ภญิโญ สทุธพิทิยศกัดิ ์(2552, บทคดัยอ) ทีท่าํการศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอน

ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี 

โดยผลการศึกษาพบวา ประสทิธภิาพการสอนของครใูนสถานศกึษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีมีความสัมพันธกับการ

นเิทศของผูบรหิารสถานศกึษาอยูในระดบัมาก อยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการนิเทศภายใน เปนการใหคําแนะนํา

ชวยเหลือใหคําปรึกษา เตรียมงาน ตลอดจนติดตามผลงานและ

การจัดการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุงหมาย

ที่ตั้งไว คือ พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน และเพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะเดนของการนิเทศคือตรงตาม

จุดหมายการนิเทศ ตามสถานการณและลักษณะของผู รับ

การนิเทศ ดานกระบวนการนิเทศ ตลอดจนการประเมินผลและ

ติดตามผล เม่ือการนิเทศไดเสร็จส้ินลง โดยคํานึงถึงจุดประสงคใน

การพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เกิดรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับสภาพการณ สําหรับรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน

นับวาเปนแผนที่แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ คือ

ความสําคญัและความเปนมาของรปูแบบหลกัการวตัถปุระสงคสาระ

ของแบบ กระบวนการนิเทศ การประเมิน ตัวบงชี้ การบรรลุ

เปาหมาย และเงื่อนไขสําคัญเพื่อใชในการนิเทศภายในโรงเรียน 

เพื่อใหครูสามารถพัฒนาเห็นคุณคาของตนเองไดใชรวมกับแนว

การจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ

ยิง่ขึน้ จงึเห็นไดวา การนเิทศภายในเปนกระบวนการท่ีทําใหเกดิการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูโดยการทํางานรวมกันของครู

ในโรงเรียน ที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกระบวนการกระตุ น

ความเจรญิกาวหนา ของครแูละมุงหวงัทีจ่ะชวยเหลอืครใูหชวยเหลอื

ตนเองได  มีการพัฒนาในการที่จะนําวิธีการสอน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการสอนของครู ในการปฏิบตักิารสอน หรอืดาํเนนิการ

สอนของครู ซึ่งแสดงออกในดานความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ

และบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยทั่วไปแลวประสิทธิภาพ 
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(efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไมออกกับ ประสิทธิผล 

(effectiveness) ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมี

ประสิทธิภาพไมไดถาหากวา การปฏิบัติงานนั้นไมมีประสิทธิผล 

ซึ่งหมายความวาการปฏิบัติงานจะไมบรรลุเปาหมายหรือวัตถุ 

ประสงคที่ไดกําหนดไว จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหรูปแบบการ

นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน

ของคร ูสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา มคีวามสมัพนัธในทางบวก

ในระดับมาก (r
xy
=.903) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 8.  ผลการวิจัยพบวารูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา การนิเทศภายในแบบเนนการพัฒนา (X
4
) 

การนิเทศภายในแบบคลินิก (X
3
) การนิเทศภายในแบบตรวจตรา 

(X
1
) โดยมีประเด็นการอภิปรายแตละประเด็นดังนี้

  1) การนิเทศภายในแบบเนนการพัฒนา สงผลตอ

ประสทิธภิาพการสอนของคร ูสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราไดมี

การทดสอบความรู รวมท้ังทกัษะความรูตางๆ เพือ่พฒันาวชิาชพีครู

อยางตอเนือ่ง มีการฝกใหครรููจักการทาํงานกลุมอยางมปีระสิทธภิาพ

ไดใหความสําคัญของหลักสูตรในการนําไปวางแผนเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษามีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดรูจักอัธยาศัย ไดเรียนรู 

ความสามารถของกันและกัน มีการจัดการเกี่ยวกับปญหาความ

ขัดแยงของครูในโรงเรียน มีการกําหนดรูปแบบของการเปนผูนํา

หรือผูตามที่ดีไดอยางเหมาะสม และมีการจัดการเก่ียวกับปญหา

การทํางานของบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับ ภิญโญ 

สุทธิพิทยศักดิ์ (2552, หนา 5) ที่กลาววา การนิเทศภายในแบบเนน

การพฒันานัน้เปนลกัษณะทีผู่บรหิารมคีวามตระหนกัในความสําคัญ

ของหลักสูตร แลวนําไปวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรโดยเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายรวมกัน แลว

นําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ไดแก การประชุมวางแผนจัดทํา

โครงการ แตงตัง้คณะทาํงาน จดัใหมกีารวเิคราะหคาํอธบิายรายวชิา 

การทําเอกสารหลักสูตร คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูกลุม 

สาระการเรียนรูตางๆ มีการนิเทศติดตามผลการพัฒนาใหความ

ชวยเหลอืแนะนาํใหเปนไปตามเปาหมาย แลประชาสมัพนัธใหชมุชน

ทราบ จึงเห็นไดวา การนิเทศภายในแบบเนนการพัฒนาเปนการ

นเิทศทีค่รผููสอนรวมมอืรวมใจกนัปฏบิติังานเพือ่ปรบัปรงุพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนของตนเองหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบรวมกัน 

โดยมกีารวางแผนการนเิทศ การใหความรูกอนการนเิทศ การดาํเนนิ

การนิเทศการประเมิน ผลการนิเทศ และการนิเทศนี้จะไมเปนการ

ประเมินการปฏิบัติงานของฝายใดฝายหนึ่งผูบริหารหรือผูนิเทศ 

เปนเพียงผูควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ

ใหประสบผลสําเร็จ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําให รูปแบบการ

นเิทศภายในของผูบรหิารสถานศกึษา ดานการนเิทศภายในแบบเนน

การพัฒนา สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

  2) การนิเทศภายในแบบคลินิก สงผลตอประสิทธิภาพ

การสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้อาจเน่ือง

มาจาก ผูบรหิารในสังกดัเทศบาลจังหวดัฉะเชงิเทราไดมกีารวางแผน

การนิเทศอยางเปนขั้นตอน มีการวิเคราะหการสอนทุกครั้ง 

มีการเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

ผูไดรับการนิเทศภายใน มุงใหผูไดรับการนิเทศภายในเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมมีกระบวนการ

นิเทศอยางเปนระบบ มีการไดพบปะกับครู และมีการใหคําแนะนํา

ไปปรบัใชตามความเหมาะสมและความจาํเปนเพือ่ประโยชนของการ

ใชงาน ซึ่งสอดคลองกับ เสถียร พะโยธร (2554, หนา 38) ที่กลาว

วาการนิเทศแบบคลินิกนั้น เปนการนิเทศการสอนโดยใชกิจกรรม

การนิเทศดวยการสังเกตการสอนมีขั้นตอนการดําเนินการอยาง

มีระบบตอเนื่องมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน

ของครูโดยคํานึงถึงเปาหมายและความตองการของโรงเรียน

ควบคูไปดวยมีลักษณะการทํางานรวมกันระหวาง ผูนิเทศกับครู

ในลักษณะเพื่อนรวมวิชาชีพรวมมือกันอยางใกลชิดมีลักษณะ

เปนประชาธิปไตยและยึดครูเปนศูนยกลาง

 จึงเห็นไดวา การนิเทศแบบคลินิก เปนการสังเกตการสอน

ในชั้นเรียนของผูนิเทศที่มีกระบวนการอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนา

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนของครโูดยมรีปูแบบ

การนิเทศดังนี้ การประชุมกอนการสังเกตการสอน การสังเกต

การสอน การวิเคราะหการสอน และการกําหนดวิธีการประชุม

การประชมุหลงัสงัเกตการสอน การประชมุวิเคราะหพฤตกิรรมนเิทศ 

การนเิทศแบบคลนิกิเปนวธีิการแกปญหาในงานทางการสอนของครู

ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญของกระบวนการคือ การสังเกตและการ

วิเคราะหการสอน ซึ่งเปนพื้นฐานของการใหผลยอนกลับสําหรับครู

และสามารถนํามาใชเปนขอบขายสําหรับการเปล่ียนแปลงและ

การปรับปรุงสมรรถนะของครูความสําคัญอยูที่จุดประสงคในการ

สังเกตการวิเคราะหและการใหผลปอนกลับสําหรบัครทูัง้ผูนเิทศและ

ครจูะมสีวนรวมในกระบวนการในฐานะผูรวมวชิาชีพ ความคาดหวัง

ของการนิเทศแบบคลินิกก็เพื่อใหครูมีความรับผิดชอบในการ

ประเมินผลและการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของ

ตนเองโดย ผูนิเทศเปนผูใหความชวยเหลือแนะนําสนับสนุนและ

ใหบริการตางๆ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหรูปแบบการนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศภายในแบบคลินิก 

สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา

  3) การนเิทศภายในแบบตรวจตรา สงผลตอประสทิธภิาพ

การสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก ผูบริหารในสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราไดเขาสังเกต

การสอนในชั้นเรียนมีการจดบันทึกพฤติกรรมการสอน และขอ

เสนอแนะที่เปนประโยชน ใหขอเสนอแนะกับครูทุกครั้งหลังจาก

การนิเทศ ใหขอมูลยอนกลับในการสังเกตการสอนแตละครั้ง 

พรอมมีคําเสนอแนะกับครูเพื่อปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหดีขึ้น 

มกีารกาํหนดประเด็นเก่ียวกบัการนเิทศภายในครัง้ตอไป และมกีาร

ประชมุวางแผน และกาํหนดประเดน็ทีช่ดัเจนกอนการนิเทศภายใน

อยู เสมอ สอดคลองกับ ธนนันท คณะรมย (2555, หนา 6) 

ทีก่ลาววา การนเิทศภายในแบบตรวจตรา เปนกระบวนการนเิทศที่

ผูบริหารโรงเรียนติดตามดูผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ

ตอหนาทีข่องครแูละใหขอมูลยอนกลบัแกครเูพือ่นาํไปปรบัปรงุการ

เรียนการสอน โดยมีกระบวนการนิเทศ ดังนี้ประชุมวางแผนการ

สังเกตการสอน การสังเกตการสอน จดบันทึกสั้นๆ การใหขอมูล

ยอนกลับ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และกําหนดประเด็น

การนิเทศครั้งตอไป เชนเดียวกับ ภิญโญ สุทธิพิทยศักด์ิ (2552, 

หนา 19) ที่กลาววา การนิเทศแบบตรวจตราวา เปนการตรวจตรา

ในดานการบริหารซึ่งผูนิเทศจะทําการประเมินผลงานและประเมิน

ผลการดําเนินงานที่ผานไปแลววาเปนอยางไรหลังจากการประเมิน

ผลนเิทศไดพบวา มปีญหาหรอือปุสรรคอยางหนึง่อยางใดทีท่าํใหเกดิ

การดาํเนนิงานไมไดผลกส็มควรจะดาํเนนิการปรบัปรงุแกไข อาจทาํ

โดยใหความรูในสิ่งที่ทํามาอีกครั้งหนึ่ง ถาผลงานออกมาไมถึงขั้นที่

พอใจหรือดาํเนนิการปรบัปรงุวธิกีารดาํเนนิการทัง้หมดสาํหรบักรณี

ทีก่ระบวนการดาํเนนิงานเปนไปไมไดผลถาหากการประเมินผลและ

การดําเนินงานไดผลก็สามารถดําเนินการตอไปได จากเหตุผลดัง

กลาว จงึอาจทาํใหรูปแบบการนเิทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการนเิทศภายในแบบตรวจตรา สงผลตอประสทิธภิาพการสอน

ของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

 9. ผลการวจิยัพบวา รปูแบบการนเิทศภายในของผูบรหิาร

สถานศึกษา ดานการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต ไมสงผลตอ

ประสทิธภิาพการสอนของคร ูสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ไดมนีโยบายในการใชรปูแบบการประเมนิทีห่ลากหลาย 

มีวัตถุประสงค เพื่อท่ีจะนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 

รวมถึงจัดใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง เพื่อ

ใชปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของคร ูมกีารปรบัปรงุระบบการ

บรหิารโรงเรียนดานหลกัสตูร และการจดัการเรยีนการสอน มกีารนาํ

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาครู

รวมทั้งวางแผนการทํางานที่เปนระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบ

ขอมูลยอนกลับไดอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน จึงเห็นไดวาการนิเทศ

ภายในแบบใหผลผลติ เปนกระบวนการทีผู่บริหารสถานศกึษาจัดให

มกีารวดัและประเมนิผลผูเรยีนตามสภาพจรงิเพือ่ปรบัปรงุการเรยีน

การสอนของครูใหครูใชรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย โดยที่

ผู บริหารจัดใหมีการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 

เพ่ือใชปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของคร ูมกีารปรบัปรงุระบบ 

การบริหารโรงเรียนดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนํา

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนไปปรับปรุงและพัฒนาครู 

มกีารวางแผนการทาํงานอยางเปนระบบระเบยีบสามารถตรวจสอบ

ขอมลูยอนกลับไดอยางเปนขัน้ตอนท่ีชดัเจน (ภญิโญ สุทธพิทิยศกัดิ,์ 

2552, หนา 19) การนิเทศดังกลาว มีผลตอประสิทธิภาพการสอน

ของครูอยูเชนกัน ดังนั้น การนิเทศภายในแบบใหผลผลิตจึงอาจไม

สงผลโดยตรง แตอาจสงผลโดยทางออมตอ ประสิทธิภาพการสอน

ของคร ูสังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา จากเหตผุลดงักลาว จงึอาจ

เปนสาเหตุทําให รูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการนิเทศภายในแบบใหผลผลิต ไมสงผลตอประสิทธิภาพ

การสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอเสนอแนะ
   1. จากการศึกษาพบวา รูปแบบการนิเทศภายในของ

ผูบรหิารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดานการนเิทศ

ภายในแบบตรวจตรา มคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ ดงันัน้ผูบรหิารสถานศึกษา

สังกัด เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเขาตรวจการสอนของครูให

เปนไปตามกฎเกณฑ โดยเขาสงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรยีนโดยใชเวลา

สั้นๆ เพื่อจดบันทึกเรื่องสําคัญๆ และใหขอเสนอแนะ กับผูสอน

เพื่อไดนํากลับไปพัฒนาใหดีขึ้น ใชเวลาใหเหมาะสมในการนิเทศ 

มีการกําหนดประเด็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในครั้งตอไป ใหขอมูล

ยอนกลับในการสังเกตการสอนแตละครั้ง เพื่อปรับปรุงแกไขหรือ

พัฒนาใหดีขึ้น 

 2.  จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการสอนของครู 

สังกดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมใหนกัเรยีนประสบ

ความสําเร็จ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ดังน้ัน ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

ควรใหความสําคัญกับการกําหนดหนวยการเรียนรู และเนื้อหาตา

มลําดับความยากงาย วางแผนจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับเน้ือหา

เดิมที่นักเรียนเรียนมาแลว กําหนดเนื้อหาหนวยการเรียนรูหรือ

แผนการสอนทีส่อดคลองกบัลาํดบัขัน้การเรยีนรู ใหคาํตอบทีถ่กูตอง 

สงเสริมใหเกิดความกาวหนาในการเรียนอยางตอเนื่อง สงเสริม

กิจกรรมการเรียนรู  ให นักเรียนไดบรรลุตามผลการเรียนรู ที่

คาดหวัง
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 3. จากการศึกษาพบวา รูปแบบการนิเทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอน

ของคร ูสงักดัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดังนัน้ผูบรหิารสถานศกึษา 

รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินการ

ปฏิบัติหรือกระบวนการรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษา และสงเสริมการสนับสนุนใหความชวยเหลือครูใน

สถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหลัก มี

การดาํเนนิการสอนของคร ูโดยแสดงออกในดานความรู ความเขาใจ 

ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

 4. จากการศึกษาพบวา รูปแบบการนิเทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษา สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังน้ันผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา ควรใหความสาํคัญในดานการสรางความ

ชัดเจนในบทเรียน สรางกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย ใสใจใน

งานสอน ทําใหกระบวนการเรียนรูของ นักเรียนมีประสิทธิภาพ 

และสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
   1.  ควรศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอ รปูแบบการนเิทศภายในของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     2. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสราง รูปแบบการนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

    3. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในแบบตรวจตรา

ที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 4. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในดานอื่น ที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
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