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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้าน
การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหาร 2 คน และครูผู้สอน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (contents analysis) ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงด้วยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
 ผลการวิจัย พบว่า ปรากฏการณ์การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ ใน 5 ด้านสรุปดังนี้ 
  1. ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง โรงเรียนมีนโนบายการส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพทางด้าน
เทคนิควิธีสอน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษามีระบบการบริหาร การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าทางการนิเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่ครูยังจ าเป็นต้อง
ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ให้สูงขึ้นและควรท าคู่มือแนวทางการนิเทศภายใน
ที่ได้มาตรฐาน 
  2. ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม  โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งทุก
กลุ่มงานโดยครูทุกคนร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ เต็มศักยภาพตนเอง ครูมีภาวะผู้น าและผู้ตาม ท าให้งาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ 
  3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
ด้านเทคนิคการสอนและการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นหลัก โดยใช้วิธีการจัดอบรม สัมมนาและการศึกษาดู
งาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ น าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ประเมินหลักสูตรและทบทวน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์  
_________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยบณัฑติเอเซีย 
2รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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ความต้องการของผู้เรียนและสังคมอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตร เทคนิคการ
สอน และการประเมินผลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ครมูีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุก
ภาคเรียนโดยครูได้รับการนิเทศ ด้วยการจัดอบรมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยจากครูผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้บริหารสนองตอบนโยบาย มีการส่งเสริมการท าวิจัยควบคู่กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนหากผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ภายในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์อย่าง
สร้างสรรค ์
 
ค าส าคัญ :  การด าเนินการนิเทศในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์   
 
Abstract 
 The objectives of this qualitative research were:  To study the phenomenon of 
internal supervision activities of Ku Kam Pittayasan School Under the Office of Khon Kaen 
Primary Education Area 4. The study classified into 5 parts, Direct assistance to teacher, Group 
work development Professional Development, Curriculum development, and classroom 
action research. Collecting data by using participatory observation, In-depth interview 
Analyzing data by descriptive analysis and content analysis. Verifying data by using 
trianguration. 
 The results of the research showed the phenomenon of supervising activities within 
Ku Kum Pittayasarn School in 5 aspects were as follows: 
  1. The schools have the policy to encourage teachers to have the technical 
potential direct assistance to teachers : teaching the development of media equipment, 
educational technology has been administrative system, and friendly helping. School 
administrators are supervisory leaders. That affected the development of the learning process. 
Teachers also need to be trained to develop their skills in the 21st century. 
  2. Group work skills development: School set the purposive and target there is a 
strong team building team, all teachers work together, combine responsibility, full potential 
with teachers, leaders and followers in order to achieve creative goals. 
  3. Professional Development: The school is committed to develop teachers as 
professional teachers in the 21st century, teaching techniques and good attitudes towards 
teachers carrier. Using the method  of training, seminars and study tours inside and outside for 
developing. 
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  4. The curriculum development: School has to make the school curriculum and 
take courses to use in learning management. Assess course and review to improve the 
curriculum to be consistent with the situation with the needs of learners and society are truly 
so schools should improve their curriculum, teaching techniques, and assessments to get 
along pace with the changing global society. 
  5. Classroom action research: Teachers conduct ongoing classroom research 
throughout the semester, by providing training and mentoring on research by teachers, 
administrators and administrators, Research is promoted along with the process of learning 
success that depends on the promotion and support. If the administrators and teachers in the 
school Ku Kum Pittayasan School creatively. 
                
Keywords : Internal Supervision  
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขการพัฒนามนุษย์
กับการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องท าคู่กันไปซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
มาตรา 22  คือ  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักกว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546) ซึ่ งสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ ขอ งหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
มุ่งพัฒนาผู้ เรียน ทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้มี
ความเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้  

คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พ ล โล ก ยึ ด มั่ น ใน ก า รป ก ค รอ งต าม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและครูที่
ผู้บริหารมอบหมาย เป็นความพยายามทุกวิถีทางของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ด าเนินการโดยใช้ภาวะผู้น าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ประสานงานและใช้ศักยภาพในการท างานอย่าง
เต็มที่ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษา
นั้นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐาน
การศึกษาในอันที่จะปรับปรุง แก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
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มาตรฐานการศึกษาชาติเพ่ิมสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550) ซึ่งสอดคล้อง
กับค ากล่าวที่ว่า มีโรงเรียนก็มีการสอนและมีการสอน
ก็ต้องมีการนิเทศภายในอันประกอบด้วยคุณสมบัติ
ด้ าน ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ค วาม รู้
ความสามารถทางวิชาการและความเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการนิเทศภายในเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้นิเทศ
การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนกระท าได้
หลายรูปแบบ  การที่ผู้บริหารจะเลือกใช้รูปแบบใด
นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนและความสามารถ
ของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นส าคัญ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ,2547) การ
ด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษานั้นเป็นความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษ าต าม แน วคิ ด ขอ ง  Glickman (2004) 
ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 
(Direct Assistance) การเสริมสร้างประสบการณ์
ทางวิชาชีพ (Staff Development) การพัฒนาทักษะ
การท างานกลุ่ม(Group Development) การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นการ
เพ่ิ มพลั งการปฏิ บั ติ งานของครูรวมทั้ ง ให้ ครูมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและที่ส าคัญคือการศึกษา
ของเด็กก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมี
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ื น ฐาน  (O-NET) อยู่ ใน ระดั บ ต่ า ก ว่ าค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นผล
มาจากการจัดการศึกษายังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร
สถานศึกษายังไม่ได้ด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องและยังสนับสนุนให้โรงเรียนมีการ

นิเทศภายในของสถานศึกษาและได้ใช้วิธีการนิเทศใน
หลายรูปแบบหลากหลาย  ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ
การนิเทศภายในของสถานศึกษาจะเป็นมาตรการใน
การเร่งรัดคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงจ าเป็น
อย่ างยิ่ งที่  จะน าข้อมูลในการก าหนดนโยบาย 
แนวทางแผนงานก ากับติดตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนรวมถึงแนวทางการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาอันจะส่งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
การเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา
เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันจากที่กล่าวมาจะเห็น
ได้ว่าการนิเทศภายในมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการด าเนินการนิ เทศภายในของโรงเรียน 
คูค าพิทยาสรรพ์ สังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพ่ือที่จะน าข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพการด าเนินงานนิเทศ
ภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การด าเนินงาน
นิ เทศภายในของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานนิเทศ
ภายในสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4    
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วิธีการศึกษา  
 ผู้ศึกษาด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญด้วยตนเองเนื่องจากผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียนนี้ จึงมีความเข้าใจบริบทโรงเรียนเป็นอย่างดี
แต่ได้ระมัดระวังการ Bias ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
โดยขอหนั งสื อจากวิทยาลั ยบัณ ฑิ ต เอเซี ย  ถึ ง
ผู้ อ าน วยการโรงเรียนคู ค าพิทยาสรรพ์  สั งกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 ท าการสัมภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  (Key 
informants) คื อ  ผู้ บ ริ ห าร โร ง เรี ย น และค รู ใน
โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ จ านวน 15 คน โดยเก็บ
ข้อมูล 2 ระยะดังนี้ 
  ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลอย่างกว้างผู้ศึกษา
ได้ เก็บข้อมูลในช่วงแรกเพ่ือศึกษาภาพรวมของ
โรงเรียนใน 2 ส่วน คือ สภาพทั่วไปของโรงเรียนและ
กระบวนการด าเนินการนิเทศภายใน 
  ระย ะที่  2 เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก แล ะ
ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินกิจกรรมของครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน
รวมถึงกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนซึ่ งข้อมูล
ดั งกล่ าว  ผู้ ศึกษาได้สั งเกตแบบมีส่ วนร่วมการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยขณะที่
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการผู้ศึกษาพยายามโยงเข้าสู่
ประเด็นการวิจัยโดยการเล่าสถานการณ์เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลขณะเดียวกันผู้ศึกษาก็ได้มี
การตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ ๆ ด้วยวิธีตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (กุหลาบ 
ปุริสาร, 2560) 

ผลการศึกษา 
 1. ประกฎการณ์ การด าเนินงานนิ เทศ
ภายในของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
  1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง 
   โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ มีแบบ
แผนการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ทั้ งจาก
ผู้บริหาร และเพ่ือนครู ด้วยการสนับสนุนทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิ ธีการ
ด าเนินงาน และค าแนะน า รวมทั้งการจัดอบรมให้
ความรู้ การประชุมชี้แจง และเอกสารคู่มือการนิเทศ 
โดยมีการวางแผนระบบด้วยการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และการให้ความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ด้วยการนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพ่ือน การท างานร่วมกันแบบกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่บ่งบอกว่าครู
ได้รับความช่วยเหลือโดยตรง ได้แก่โครงการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรม 
“พาท า” ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ กิจกรรม
นิเทศแบบกัลยาณมิตร “ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือนช่วย
เพ่ือน” 
  1.2 ด้านการพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม 
   โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ มีรูปแบบ
การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียนโดยยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
และความสามารถของบุคลากรเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่ม ซึ่งแบ่งตามระดับสายชั้นที่สอนโดยแบ่ง
ออกเป็น สายชั้นอนุบาล สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบ่งตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังแบ่งตามการบริหารงานฝ่าย ซึ่งบุคลกร
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ วิธีการท างาน
โดยยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม บทบาทของสมาชิก ครู
โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ ส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้ าใจและประสบการณ์  วิธีการท างานโดยยึด
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม บทบาทของสมาชิก มีการ
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม มีผู้น า ผู้ตาม มีฝ่ายสนับสนุน มี
การวางแผนร่วมกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหาและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ซึ่งมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและการติดตามผล
การนิเทศ และฝ่ายบริหารมีการส่งเสริม สนับสนุน
และเสริมแรงโดยการสร้างขวัญก าลังใจจากผู้บริหาร 
  1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ 
   โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
และเทคนิคการสอนในวิชาที่สอนให้กับครู ด้วยการ
จัดอบรม สัมมนาและพาครูไปศึกษาดูงาน แล้วน า
เทคนิคการสอนตรงกับวิชาที่สอน ทั้งจัดภายในและ
หน่วยงานภายนอกโรงเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและ
เทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพเสมอ และได้รับ
การส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู มีบุคลิกภาพ
ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วย
การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งเรื่องการแต่ง

กาย การพูดจา ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการ
สอดแทรกข้อคิดเพ่ือให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู
อยู่เสมอ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
ทุกครั้งที่มีการอบรม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้
รู้จักการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย โดยทางโรงเรียนได้มีการด าเนินโครงการที่
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้  โครงการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
  1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
   บุ คล าก รครู แล ะผู้ บ ริ ห ารขอ ง
โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ มีส่วนร่วมในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้
โดยครูทุ กคน เป็ นคณ ะกรรมการในการจัดท า
หลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ซึ่งมีหน้าที่
ในการจัดท าหลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตรและเมื่อสิ้นปีการศึกษาจะต้องมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวก 
ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยการจัด
อบรมการจัดท าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินการ
พัฒนา และติดตามการน าไปใช้  และประเมิน
หลักสูตรร่วมกับโรงเรียนอ่ืน โดยมีการท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเป็นรูปธรรมเช่น 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เช่น  โครงการส่ งเสริมทั กษะ
ภาษาไทย โครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริมความรู้สาระสังคมศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการส่งเสริมทักษะด้านพลศึกษา -สุขศึกษา 
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ โครงการ   
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
  1.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
   ครูโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนและได้รับค าปรึกษา แนะน าให้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยการจัดอบรมการท าวิจัย
ในชั้นเรียน และมีการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท า
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ทั้งจากเพ่ือนครูและ 
ผู้บริหาร ซึ่งได้ท าหน้าที่ส่งเสริมด้วย การจัดอบรม
และประชุมเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้าน
วิธีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน จัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ให้ครูได้ไป
ศึกษาและตัวอย่างงานวิจัย และก าหนดข้อตกลงให้
ครูทุกคนท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนภาคเรียน
ละ อย่างน้อย 1 เรื่อง และส่งเสริมให้ครูสามารถจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น โด ย ใช้ วิ ธี ก า ร
กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญความจ าเป็น
ของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  
 2. ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน
นิเทศภายในของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ ได้แก่ 
  2.1 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายใน
ของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์มีดังต่อไปนี้ 
   1) ด้านการให้ความช่วยเหลือครู
โดยตรง ขาดผู้นิเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านการนิเทศ ครูแต่ละคนมีภาระ
ค่อนข้างมาก ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ
นิเทศ  

   2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม ความแตกต่างระหว่างความคิดครูแต่ละคนมี
ภาระค่อนข้างมาก จ านวนบุคลากรในบางกลุ่มไม่
เหมาะกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) ด้ านการ พัฒ นาทางวิ ช าชี พ 
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพขาดความหลากหลายและไม่
ตรงกับความต้องการของครู ครูขาดประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านการเขียนเชิงวิชาการ 
   4)  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
บุคลากรขาดความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร ครู
น าหลักสูตรที่เขียนขึ้นไปใช้ ยังไม่ค่อยตรงและยังไม่
ครบตามที่ เขียนไว้ บุคลากรในบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีน้อยการพัฒนาหลักสูตรจึงไม่ค่อยสมบูรณ์   
   5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ครูขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการ
วิจัยในชั้น ครูขาดทักษะในการวิจัย ครูขาดทักษะใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ครูขาดการน า
ผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ 
  2.2 แนวทางการด าเนิ น งานนิ เทศ
ภายในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ 
   1) ด้านการให้ความช่วยเหลือครู
โดยตรง ผู้บริหารควรเสริมแรงให้ครู ลดภาระงาน
ของครู ให้การอบรมกับผู้ที่จะต้องท าหน้าที่นิเทศ จัด
ประชุมเพ่ือติดตามผลการนิเทศ 
   2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม ลดภาระงานของครู มีการสื่อสารการภายใน
กลุ่มเป็นประจ า ปลูกฝังให้ครูยอมรับฟังความคิดของ
คนส่วนใหญ่  
   3) ด้ านการ พัฒ นาทางวิ ช าชี พ 
ส ารวจความต้องการของบุคลากรก่อนจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
ให้กับครู 
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   4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร จัด
อบรมและให้ค าปรึกษาแก่ครูเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร ก ากับและติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 
จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม 
   5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ให้ความรู้และค าแนะน าในการจัดท าวิจัยที่
ถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
ที่สอนวิชาเดียวกันทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริม
การน าผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ใน
การเรียนการเรียนการสอน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สามารถน าประเด็นส าคัญ
มาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ด้ านการให้ ค วามช่ วย เห ลื อค รู
โดยตรง สรุปได้ว่า ครูในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ 
ได้รับการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และให้การสนับสนุน
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินงานชัดเจน ก าหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 
ทัง้นี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการนิเทศภายในโรงเรียน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูจึงควรได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านความรู้และวิธีการ ด้วยการจัดอบรม 
และท าเอกสารคู่มือการนิเทศแจกครู ซึ่งสอดคล้อง
กับ เจอรัน (ศรีสุดา แสงพันธ์, 2550 อ้างอิงจาก 
Jerun. n.d) ว่าการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ
ต้องมาก่อน การให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเข้าใจ
กันอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน เพ่ือน าผลไปใช้วางแผนปรับปรุงการ
สอนต่อไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับครูตาม

ความสามารถของครู ซึ่ งสอดคล้องกับกลิคแมน 
(Glickman, 2004) ที่ กล่ าวว่ า เป็ นการให้ ความ
ช่วยเหลือครูเพ่ือช่วยให้ครูช่วยเหลือตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน 
ในการช่วยครูให้ปรับปรุงการสอนรวมทั้งการให้ความ
ห่วงใย ช่วยเหลือในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ส่วนปัญหาในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ได้แก่ ขาดผู้นิเทศที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการนิเทศ ที่
เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ต้องท าหน้าที่นิเทศ
การสอนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารแต่ยังมีหัวหน้าสาย
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และยังมีการนิเทศ
แบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน ครูอาจยังไม่มีความมั่นใจใน
การให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและวิธีการสอน  ดังนั้น 
การให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาแก่ครู ผู้นิเทศ
ต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนิคและปรับวิธีการสอน
ให้เหมาะสมกับบทเรียนและผู้เรียน ซึ่ง กลิคแมน ; 
กอร์ดอน; และ รอส-กอร์ดอน(Glickman; Gordon; 
& Ross-Gordon, 2007) ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้ที่ครูให้
การเคารพนับถือเป็นผู้ที่ให้เกียรติ ยกย่องครู มีความ
จริงใจที่จะร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากครู และปัญหาที่
พบอีกประการหนึ่ งคือ ครูแต่ละคนมีภาระงาน
ค่อนข้างมาก ท าให้การนิ เทศการสอนขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการนิเทศ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูต้องท าหน้าที่สอนและท าหน้าที่อย่างอ่ืน 
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือ
ครูว่า ผู้บริหารควรเสริมแรงให้ครู ให้ค าแนะน า และ
ลดภาระงานของครูส าหรับข้อเสนอแนะได้มีการ
กล่าวถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแก่ครูหรือผู้ที่



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 

ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

146 

ต้องท าหน้าที่นิเทศภายใน  และ พัชรินทร์ ช่วยศิริ 
(2554) ที่พบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน แต่โรงเรียนขาดคนที่มี
ความรู้ด้านการนิเทศและขาดความต่อเนื่องและควร
มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามการนิเทศ 
  2. ด้านการพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม สรุปได้ว่า มีการพัฒนาให้ครู มีทักษะการท างาน
กลุ่ม เข้าใจบทบาทของตน รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตามโครงสร้างการบริหารงาน ครูใน
โรงเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ มีวิธีการท างาน
กลุ่มโดยยึดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม มีความเข้าใจ
บทบาทของสมาชิก มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม มีผู้น า 
ผู้ ตาม มี ฝ่ ายสนับสนุน  มี การวางแผนร่ วมกัน 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรินทร์ 
ช่วยศิริ (2554) ที่พบว่า ครูมีความรับผิดชอบตาม
สายงานและมีทักษะการท างานกลุ่มสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความกลมเกลียวสามัคคี
ในกลุ่ มคือกลุ่ มที่ มีผู้ น าที่ ดี  สามารถท าให้กลุ่ ม
ด าเนินการได้ดี  และทั้ งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) ได้ระบุว่า โครงสร้างการบริหารงานภายใน
โรงเรียนในปัจจุบันเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นการแสดงให้
เห็นว่าครูและผู้ บริหารมีความตระหนักว่า การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ การที่จะสร้าง
หรือพัฒนากลุ่ม โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะให้กับ
สมาชิกจะต้องตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายของ
กลุ่ม ทั้งในลักษณะของบุคคลและของกลุ่ม ทุกคนใน
กลุ่มต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิด
ริ เริ่ ม ส ร้ า งส ร ร ค์ ใน ก า ร แ ก้ ปั ญ ห าข อ งก ลุ่ ม 
(Fernando; & Herlihy, 2010) ระบุ ว่าการนิ เทศ
เป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความยุติธรรม

ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้รับการนิเทศ บทบาทของผู้ให้การ
นิเทศจะต้องสร้างความตระหนักและควรเป็นกลางใน
การนิเทศ 
  3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ สรุปได้
ว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการอบรมครูเพ่ือ
พัฒนาทางวิชาชีพทั้งด้านเทคนิคการสอนและการ
ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ด้วยการจัดอบรม 
สัมมนาและพาครูไปศึกษาดูงาน แล้วน าเทคนิคการ
สอนตรงกับวิชาที่สอน ทั้งจัดภายในและภายนอก
โรงเรียน และ กลิคแมน ; กอร์ดอน; และ รอส-กอร์
ดอน (Glickman; Gordon; & Ross-Gordon, 2007) 
ได้เสนอแนวความคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูใน
การพัฒนาทางวิชาชีพ เพ่ือปรับปรุงการสอนของครู 
ให้ส่งผลไปสู่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ ดีต่ออาชีพครู  
มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ให้
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการสอดแทรกข้อคิดเพ่ือให้
ครูมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูอยู่เสมอ อีกท้ังยังส่งเสริม
ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมทุกครั้งที่มีการอบรม ครู
นอกจากจะสอนให้นักเรียนเก่งแล้วจะต้องสอนให้
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกันรูปแบบ
การส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของครูโรงเรียนคู
ค าพิทยาสรรพ์ ยังขาดความหลากหลาย และบาง
กิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของครู ที่เป็นเช่นนี้
อาจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ
ส่วนใหญ่ เป็นการอบรม ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องเดิม 
วิทยากรกลุ่มเดิมจึงท าให้กิจกรรมขาดความน่าสนใจ 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาว่า 
ควรส ารวจความต้องการของบุคลากรก่อนจั ด
กิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548) ได้กล่าวถึง ความ
มุ่งหมายของการนิเทศการสอน มี 4 ประการ คือ 1) 
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของครู 2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 3) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน และ 4) เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ท างานร่วมกัน และตรงกับวัชรา เล่าเรียนดี (2548) 
ได้กล่ าวถึ ง จุดมุ่ งหมายของ การนิ เทศภายใน
โรงเรียน สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนจะเป็น
การมุ่งเพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาการในวิชาชีพของตนเองให้
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน โดยความ
ร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง ส่วนปัญหาอีกประการ
หนึ่ งที่ พบ คือ ครูขาดประสบการณ์ และความ
เชี่ ย วชาญ ด้ านการเขี ยน เชิ งวิช าการ และมี ผู้
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาไว้ ซึ่งควรมีการ
สนับสนุนให้ครูมีการค้นคว้า ทดลอง ปรับปรุง วิธีการ
สอนได้ดียิ่งขึ้นและควรมีสวนร่วมในการว่างแผนการ
นิเทศด้วยและว่า ควรส่งเสริมทักษะการเขียนเชิง
วิชาการให้กับครู ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานใหม่ หรือ
แม้กระทั่งการวิจัยในชั้นเรียน แต่ต้องมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งบทบาทของผู้บริหาร
ในการส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาวิชาชีพคือ ต้อง
สนับสนุนด้วยการให้ค าปรึกษาหรือจัดหาต ารา หรือ
แหล่งค้นคว้าให้ครูได้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
สามารถน ามาพัฒนาตนเองได้ 
  4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ว่า 
ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และจัดการประชุม อบรม ติดตามและ
ประเมินหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรไปใช้ โดย
ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการในการจัดท าหลักสูตร
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน น าหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ประเมินหลักสูตรและทบทวน เพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ความต้องการของผู้ เรียนและสังคม ที่ เป็นเช่นนี้
เพราะครูมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดท าหลักสูตรโดยบุคลากร
ทุกคนของโรงเรียนเอง ซึ่งรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาด้านการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับตัวเด็ก 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดีเยี่ยม เพราะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาหรือเผชิญปัญหา
ด้วยตนเอง จึงสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุดได้
มากกว่าบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายนอกโรงเรียน ซึ่งผู้บริหาร
ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการนิ เทศติดตามผลและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตสถานศึกษาร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้วย 
  5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน สรุปได้ว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่น าการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนภาค
เรียนละ 1 เรื่อง และครูได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยการจัดอบรมและให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน จากเพ่ือนครูและผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะว่า ใน
ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ครูจึงต้องมีความรู้เรื่องเทคนิค
การท าวิจัย และมีความสามารถน ากระบวนการวิจัย
มาใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ดั งนั้ น
ผู้บริหารจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านความรู้ 
เครื่องมือและวิธีการด าเนินการ การด าเนินงานนิเทศ
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ภายในโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์สอดคล้องกับ 
กุหลาบ ปุริสาร (2560) ที่ระบุว่า ผู้บริหารควรให้ครู
ตระหนักถึงการท าวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.1 หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควรมีการวางแผนและก าหนดนโยบายในการจัด
อบรมให้ครูมีความรู้ ในวิธีการจัดการเรียนการสอน
และด้านเทคนิคการสอน ที่ตรงต่อความต้องการของ
ครู เพ่ือพัฒนาทางวิชาชีพ อบรมกับผู้ที่จะต้องท า
หน้าที่นิเทศ เพ่ือติดตามผลการนิเทศและให้ครูมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มากที่สุด 
โดยจัดการประชุม อบรม ติดตามและประเมิน
หลักสูตร ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
แก่ครู และจัดสรรบุคลากรให้ เหมาะสม รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
   1.2 หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควรส่งเสริมทักษะทางด้านการเขียนเชิงวิชาการ
ให้กับครู และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ด าเนินการให้ครูน าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไป
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ความรู้  และให้
ค าแนะน าในการจัดท าวิจัยที่ถูกต้องแก่ครู เพ่ือให้ครู
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   1.3 หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติ งานที่มีระบบและ
อาจจะต้องมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของครู
ก่อนจัดกิจกรรมพัฒนาทางวิชาชีพ เพ่ือให้ตรงกับ

ความต้องการของครูและครูสามารถน าไปพัฒนา
ตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  ผู้ ศึ กษาควรพิ จารณ าวิจั ย ใน เรื่ อ ง
ต่อไปนี้ 
   2.1 ควรมีการวิจัยส ารวจความ
ต้องการจ าเป็นของการพัฒนาทางวิชาชีพของครู ใน
ด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ความสามารถในการผลิตสื่อ เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในเชิงปริมาณในการ
พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของครู กรณีที่ มี
งบประมาณในการจัดอบรมอย่างจ ากัด 
   2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เกี่ ย ว กั บ
หลักสูตรการฝึกอบรมนิ เทศภายในที่ จะท าให้
ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนตาม
ทฤษฎีของกลิคแมน 
   2.3 ควรศึกษารูปแบบการนิ เทศ
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 
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