
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา

ของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง   

ของสังคมโลกรวมทัง้ปลกูฝงใหผูเรยีนมจีิตสาํนึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงประโยชนสวนรวม 

และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในมาตรา 80 (3) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ที่ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ กลาวคือ การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยโดยสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 7 

กลาวไววา ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลกูฝงจิตสาํนึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพความ

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจัก

รักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมปิญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเองมีความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองพัฒนากระบวนการ 

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการศึกษา 3 กระบวนการ ไดแก 1) กระบวนการบริหาร 2) กระบวนการเรียน

การสอน และ 3) กระบวนการนิเทศภายใน โดยทั้ง 3 กระบวนการน้ีตองประสานสัมพันธกันเปนอยางดี

จึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากขาดกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงก็จะทําใหคุณภาพการศึกษา

ดอยลงโดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการนิเทศการศึกษาน้ันนับไดวาเปนกระบวนการที่เปนที่ยอมรับ 

ของวงการศึกษาไทยวาสามารถชวยในการพัฒนาปรบัปรุงประสิทธิภาพการศึกษาใหดีข้ึนได การนิเทศ

การศึกษาเปนนวัตกรรมที่มุงหมายใหเปนเครื่องมือในการเรงรัดพัฒนาการศึกษาเพราะการนิเทศ

การศึกษาเปนการแกปญหาที่เปนระบบระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการสอนของนักเรียนที่สูงข้ึนและเปนความพยายามของผูที่ไดรบัการมอบหมายใหทําหนาที่
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นิเทศการศึกษาทุกข้ันตอนในการใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของครู หรือบุคลากรอื่นที่ทํางาน

การศึกษาเพื่อชวยใหเกิดความรูวิธีปรับปรุงการสอนและการใหการศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียน         

เกิดความงอกงามในวิชาชีพการศึกษา การพัฒนาความรูความสามารถของครู การชวยเหลือและ

ปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา การชวยเหลือและปรับปรุงวิธีสอนตลอดจนการชวยเหลือและ

ปรับปรุงการประเมินผลการสอน การนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จได เมื่อครูมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดตามเปาหมาย บุคลากรในโรงเรียนทุกคน

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพมีความรูสึกประสบผลสําเร็จเปนระยะ ๆ อยูเสมอ และรวมกันช่ืน

ชมผลสําเร็จของงาน การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในโรงเรียน

จะไดผลตองอาศัยกระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบตอเน่ือง โดยใหครูและบุคลากร

ทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานมีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

การวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล ตลอดจนนําผลการประเมินมาปรับปรุงตอไป (อัญชลี 

ธรรมะวิธีกุล, 2556 : 1 - 2)  

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเขตอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมแลวผลการจัดการศึกษาอยูในระดับที่ไมนาพอใจดังจะ

เห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติดานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปการศึกษา 2555 

ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา พบวา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ในภาพรวมยังอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในระดับเขตพื้นที่ หนวยงานและระดับชาติ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับช้ันและรายวิชาตาง ๆ ดังน้ี วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 

45.45 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 59.41 วิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 41.01 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 22.74 วิชาวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 36.78 ช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 รอยละ 35.81 และ วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 30.85 ช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 3 รอยละ 10.00 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2556) 

ปญหาการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดังที่กลาวแลวน้ัน นับวาเปนปญหาสําคัญที่ควร

ไดรับการพัฒนาสงเสริม อยางไรก็ตามการที่จะยกระดับ หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให

สูงข้ึนน้ัน จําเปนตองมุงเนนไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการนิเทศภายในโรงเรียน เน่ืองจากเปน

กระบวนการที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครู มีประสิทธิภาพและสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ

ตามเกณฑที่กําหนด  

ดวยเหตุผลและขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานและเปนผูมีสวนเกี่ยวของ

กับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดานงานนิเทศการศึกษา

ของโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงสนใจที่จะพัฒนาคูมือการนิเทศภายใน
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ของโรงเรียนประถมศึกษาเขตอําเภอดอนสกั สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 เพื่อจะนําขอมูลไปใชในการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน และปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  

เขตอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2.  เพื่อพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

3.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  ไดทราบปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2.  คูมือการนิเทศภายในของโรงเรยีนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

3.  เปนแนวทางสําหรับผูบรหิารสถานศึกษาและบุคลากรในการจัดทาํคูมอืการนิเทศภายใน

ของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จากการสังเคราะหการนิเทศภายในของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 1) แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 2) กิจกรรม

การนิเทศภายในโรงเรียน 3) เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

จํานวน 20 โรงเรียนโดยแยกเปนผูบริหาร 20 คน ครูผูสอน 100 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน  

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

จํานวนทั้งสิ้น 120 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 

ขอบเขตดานตัวแปร 

 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก คูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา 

อําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อ

นํามากําหนดเปนขอบเขตการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยใชหลักการของสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยกราง

คูมือการนนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ซึ่งไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายใน มาเปนกรอบแนวคิด            

ในการวิจัย ดังน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสกัสงักัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายใน 

ของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

เพื่อใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนเกี่ยวกับความหมายของคําที่ใชในการวิจัย จึงได

กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังน้ี 

 1.  การพัฒนา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงยกโครงรางทางสังคมที่ดีข้ึนกวาเดิม    

โดยใชกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ กอใหเกิดความเสมอภาคในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต   

ของคนในสังคมน้ัน ๆ ในที่น้ีหมายถึง การปรับปรุงการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพ 

 2.  คูมือ หมายถึง เอกสารขอกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในที่น้ีหมายถึง เอกสาร

ขอกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 3.  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อใหครูปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

 4.  การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของผูบริหารกับครูผูสอนใน

โรงเรียนน้ัน ๆ ในการปรบัปรุงแกไขพฒันาการปฏิบัติงานของครูใหมปีระสทิธิภาพและสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน 

 5.  คูมือการนิเทศภายใน หมายถึง เอกสารที่มีรายละเอียดช้ีแจงเรื่องการนิเทศภายใน

โรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 โดยเปนการใหคําอธิบายเน้ือหาเพื่อใหไดความรูและคําตอบอยางรวดเร็วดวยตนเอง              

ซึ่งประกอบดวยเน้ือหา 4 ดาน ดังน้ี 1) แนวทางการนิเทศภายใน 2) กิจกรรมการนิเทศภายใน                 

3) เครื่องมือการนิเทศภายใน และ 4) การประเมินผลการนิเทศภายใน 

 6.  แนวทางดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กําหนดนโยบาย เปาหมาย 

และมาตรการในการนิเทศภายในที่ชัดเจน มีการจัดเตรียมขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศภายใน โดยใช

ขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ            

ของโรงเรียนใหสอดคลองกับแผนการนิเทศภายใน 

 7.  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการปฏิบัติการนิเทศของผูบริหาร

โรงเรียนที่มีตอครูผูสอนตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ในที่น้ีหมายถึง การประชุมกอนเปดภาคเรียน 

การปฐมนิเทศครูใหม การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิด 

การสาธิตการสอน การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การสนทนาทางวิชาการ การเย่ียมช้ันเรียน การวิจัย

ช้ันเรียน การศึกษาดูงาน การสังเกตการณสอน การเขียนเอกสารหรือบทความทางวิชาการและการจัด

นิทรรศการ 
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 8.  เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง สิ่งที่ใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของผูรับการนิเทศภายในเพือ่ใหผูนิเทศไดทราบถึงทีม่าของปญหา ความตองการและการวางแผนแกปญหา

ไดถูกตอง เครื่องมือเหลาน้ีไดแก แบบสํารวจความพึงพอใจ แบบบันทึกการนิเทศ แบบประเมินผล 

การสอนหรือแบบสังเกตการณสอน แบบบันทึกการเย่ียมช้ันเรียน และแบบประเมินโครงการ 

 9.  การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการ

ประเมินคาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรยีนซึ่งมกีารกระทําอยางตอเน่ือง โดยการกระทําอยางพินิจ

พิเคราะหสงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผล เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

และเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 10. ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศ หมายถึง ความสอดคลองของเอกสารขอกําหนด

แนวทางการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 11. ครูผูสอน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 12. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนผูบริหารในโรงเรียน เจาของหรือ

ผูจัดการโรงเรยีนเอกชนในโรงเรยีนประถมศึกษาอําเภอดอนสกั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 

 13. โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก หมายถึง โรงเรียนของรัฐหรือสถานศึกษา

เอกชนในอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

 


