
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในครั้งน้ี ผูวิจัยทําการ 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.  การนิเทศการศึกษา 

 2.  การนิเทศภายในโรงเรียน 

 3. การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

 4.  บริบทของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การนิเทศการศึกษา 

 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษา เปนกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตอเน่ืองกันมา เปนระยะเวลายาวนาน รูปแบบ 

กระบวนการ และวิธีการนิเทศไดเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากลักษณะที่เปนการตรวจ สั่งการมาเปน

ลักษณะการรวมมือ การแนะนํา การชวยเหลือระหวางผูนิเทศกับครู เพื่อใหครูสามารถพัฒนาความสามารถ 

และพฤติกรรมการสอนดวยตนเอง อันจะสงผลถึงคุณภาพ การประถมศึกษาโดยสวนรวม และ        

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งมีผูใหความหมายไวหลายทาน คือ 

Glickman (2009 : 74) กลาวถึงเรื่องน้ีวา การนิเทศการศึกษาเปนแนวคิดเกี่ยวกับงาน    

ในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรงุการเรยีนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การใหบริการเสริมวิชาการ 

การจัดครูเขาสอน การจัดทําสื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ 

Harris (1975 : 25) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวาหมายถึง สิ่งที่บุคลากร      

ในโรงเรียน กระทําตอบุคคลหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจะคงไวหรือเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุง การดําเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนมุงใหเกิดประสิทธิภาพในดานการสอนเปนสําคัญ 

Good (1973 : 539) การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของเจาหนาทีผู่จดัการ

ศึกษาในการแนะนําครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยใหเกิดความ

งอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ชวยในการพัฒนาครู ชวยในการเลือก และปรับปรุง วัตถุประสงค 
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ของการศึกษา ชวยในการปรับปรุงวัสดุ และเน้ือหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและชวยปรับปรุงการ

ประเมินผลการสอน  

Briggs & Justman (1952 : 3 - 5) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวาการนิเทศ

การศึกษา หมายถึง การประสานงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดให

กําลังใจ ช้ีทางใหไดเจริญงอกงามในอาชีพ 

เถกิงศักด์ิ จอกถม (2548 : 10) กลาวไววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายาม      

ในความรวมมือและประสานงานกันของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาในอันที่จะพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 7) กลาวไววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางาน

รวมกันระหวางผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด 

การศึกษาใหมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการศึกษา 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 9) ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการหรือ

กิจกรรมในการปฏิบัติรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อมุงใหผูเรยีนไดรับประโยชนสูงสุดและบรรลจุุดประสงคของการศึกษา 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2556 : 5) ใหความหมายไววา การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการ

สรางสรรคที่ไมหยุดน่ิงในการใหคําแนะนําและการช้ีชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครูและนักเรียน

เพื่อการปรับปรุงตัวของครูและนักเรียน ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง

การศึกษาที่พึงประสงค 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2556 : 9) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง

กระบวนการพัฒนาครู ใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ และปรับปรุงพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรูใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามในการรวมมือและประสานงานกัน

ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาในอันที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   

ของครูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลไปถึงคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายและ          

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  

ในการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ัน จําเปนตองมีจุดมุงหมายในการ 

ทํางานเพราะจุดมุงหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศในการนําทางซึ่งจะชวยใหงานนิเทศการศึกษาบรรลุผล 

นักการศึกษาหลายทานไดใหทรรศนะเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไว ดังน้ี  

Abbot, Linda Yager (1992 : 156) ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวใน

ผลงานของเขาวา มีความมุงหมาย 6 ประการ ดังน้ี 
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 1.  เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามใหแกครู ซึ่งไดแก การสงเสริมใหครูไดมีโอกาสศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เปดโอกาสใหครูไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ 

สงเสริมใหครูไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการศึกษาหาความรูหรืองานที่สนใจ 

 2.  เพื่อชวยใหครูไดรูถึงปญหาที่กําลังเผชิญอยูและคนหาวิธีการที่จะแกปญหาเหลาน้ัน 

 3.  เปนการสงเสริมแนะนําครูและสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

นักเรียนและผูปกครอง 

 4.  เพื่อชวยใหครูไดคุนเคยกับแหลงวิทยาการและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน 

 5.  เพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานในดานการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 6.  เพื่อใหครูไดจัดประสบการณใหกับเด็กไดถูกตองตามจุดหมายที่วางไว 

Beach & Reinhartz (2000 : 4 - 5) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา วาเปน

การดําเนินการเพื่อการสนับสนุนสงเสริมครูใหมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาและความงอกงามในวิชาชีพ

ในระยะยาว ซึ่งจะสงผลสูงสุดตอคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพัฒนาดังกลาว

ข้ึนอยูกับระบบที่มีพื้นฐานจากความไววางใจและการใหการสนับสนุนความพยายามของครูในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการสอนในช้ันเรียน  

อัญชลี โพธ์ิทอง (2549 : 68 - 70) กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา คือ   

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดย 1) พัฒนาคน               

2) พัฒนางาน 3) พัฒนาความสัมพันธครู โดยโรงเรียนและประชาคม 

กําพล วิลยาลัย (2549 : 14) ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อใหครูและ

บุคลากรในสถานศึกษามีความรูและทักษะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองตลอดจนภาระงาน 

ที่จําเปนในวิชาชีพครู สงผลใหนักเรียนเกิดพัฒนาการในการเรียนรูไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดตามความมุงหมายของการศึกษา  

สุริยะ พุทธารักษ (2550 : 12) ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษา มีความมุงหมายที่จะพัฒนา

ครูใหมีความสามารถในการสอน พัฒนาตนเอง ชวยเหลือตนเองได สรางความสัมพันธระหวางครูและ

ผูบริหารโรงเรียนโดยการรวมมือชวยเหลือกันและกัน ตลอดจนใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน      

อันจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 10) ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษาน้ันมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนา

และชวยเหลือ ใหมีความสามารถในการพัฒนางานดานหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอนชวยประสานงาน

และความรวมมือเพื่อใหเกดิความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของนอกจากน้ันยังจะสรางความ

มั่นคงในอาชีพครูสรางขวัญกําลังใจใหแกครูเพื่อจะไดรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการตาม

ความมุงหมายของการศึกษา 
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สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2556 : 10) กลาววา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมาย 

เพื่อชวยใหเกิดความเจริญงอกงามทางอาชีพชวยพัฒนาความสามารถของครู ชวยในการเลือกและ

ปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา 

สรุปไดวา จุดมุงหมายของกานนิเทศการศึกษามีความมุงหมายที่พัฒนาครูใหมีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง ชวยเหลือกันและกันที่จะพัฒนางาน 

สรางความสัมพันธระหวางครูและผูบริหารโดยการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนใหมีขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการตามความมุงหมายของการศึกษา 

อันจะสงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

หลักการนิเทศการศึกษา 

ในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ผูนิเทศตองอาศัยหลักการในการปฏิบัติงานนิเทศเพื่อให

การดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวซึ่งในเรื่องหลักการนิเทศการศึกษาไดกลาวไวดังน้ี 

Franseth (1961: 23 - 28) ไดเสนอถึงหลักการนิเทศการศึกษาที่ดีไว ดังน้ี 1) การนิเทศ

การศึกษาจะไดผลอยางเต็มที่ในการปรับปรุงการเรียนการสอนก็ตอเมื่อการนิเทศน้ันไดใหความสําคัญ

แกวิธีการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล และต้ังอยูบนจุดหมายที่แนนอนซึ่งไดผานการพิจารณาตกลงรวมกัน

โดยคณะครูและผูทําหนาที่นิเทศ 2) การนิเทศการศึกษาจะมีความหมายสําหรับครูก็ตอเมื่อการนิเทศ

น้ันแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งที่เกี่ยวของและมีเหตุผลตอผูรับการนิเทศโดยตรง น่ันคือจะตองทําใหครู          

ไดมีสวนรวมในการพิจารณาวาจะใหผูทําการนิเทศชวยเหลือชวยเหลือในเรื่องใดจึงจะเปนที่ตองการ 

3) การนิเทศการศึกษาที่ดีจะตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ย่ัวยุและสรางความเขาใจอันดีตอกัน 

ในการชวยเหลอืครแูละตองทาํใหครูรูสึกวาจะชวยใหเขาพบวิธีที่ดีกวาในการทาํงานเพื่อบรรลวัุตถุประสงค 

4) การนิเทศการศึกษาจะไดผล ควรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาและชวยใหผูรวมงาน

ไดศึกษาปญหาตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานเสียกอน 

Sergiovanni & Starratt (1971: 3 - 4) ไดใหหลักการนิเทศการศึกษา ดังน้ี 1) การบริหาร

ตองคํานึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป 2) การนิเทศการศึกษาตองคํานึงถึงการจัดใหมีความ

สะดวกสบายทางวัตถุตาง ๆ และรวมไปถึงดําเนินการโดยทั่วไป 3) การบริหารและการนิเทศ โดยหนาที่

แลวไมสามารถแยกออกจากกันไดทั้งสองอยางจะตองมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด มีสวนชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันในเรื่องการดําเนินงานดานระบบการศึกษา 4) การนิเทศการศึกษาจะตองต้ังอยูบนพื้นฐาน

ทางปรัชญาและวิทยาศาสตรและจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานปรัชญาประชาธิปไตย 5) การนิเทศการศึกษา 

จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร 6) การนิเทศการศึกษา ในสถานที่ที่ไมสามารถใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรได จะตองใชกระบวนการแกปญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั้งสวน 

ที่เปนกระบวนการและผลที่เกิดข้ึน 7) การนิเทศการศึกษาจําเปนตองสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไมใชการ

เขียนใบสั่งใหตองทํา ตองมีการวางแผนอยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือกัน 8) การนิเทศที่ดี 
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จะตองเปนวิชาชีพ ตองสงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากร วิธีการและผลจะตองมุงไปสู

มาตรฐานที่ต้ังไว 

Mark & Stoop (1985 : 5) ใหหลักเบื้องตนของการนิเทศการศึกษาไว ดังน้ี 1) การนิเทศ

การศึกษาเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการศึกษาซึ่งจะเปนบริการที่ทาํเปนทีมและอาศัยความรับผิดชอบ

ของครูใหญ 2) ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ บริการอันน้ีจะตอง

อยูในความกํากับดูแลของครใูหญ 3) การนิเทศการศึกษา ถูกปรับใหตรงกับความตองการของแตละบุคคล

ที่เปนบุคลากรของโรงเรียน 4) การนิเทศการศึกษา ชวยจําแนกความตองการของบุคลากรของโรงเรียน 

5) การนิเทศการศึกษา จะชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดข้ึน 6) การนิเทศ

การศึกษา จะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และ 

ชวยพัฒนาในดานความรูสกึตอชุมชนทีดี่ 7) การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบรหิารกิจกรรม

ในหลักสูตรสําหรับนักเรียน 8) ความรับผิดชอบในการปรับโครงการการนิเทศในโรงเรียน เปนหนาที่

ของครู ซึ่งทําเพื่อช้ันเรียนและเปนความรับผิดชอบของครูใหญในการทําเพื่อโรงเรียน 9) การนิเทศ

การศึกษา ตองมีการจัดงบประมาณไวในงบประจําป 10) การนิเทศการศึกษา ตองมีการวางแผนทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม 11) การบริหารโครงการนิเทศ 

จะตองจัดเปนคณะบุคคล 12) การนิเทศการศึกษา ควรชวยใหมีการแปลเอกสาร และนําผลการวิจัย

ทางการศึกษาใหมๆ มาใช 13) การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควรประเมินโดยผูที่รวม       

ในโครงการและผูที่เกี่ยวของในการใหการชวยเหลือ  

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 12) ไดสรุปวา หลักการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ ทํางาน

รวมกันระหวางผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ที่ตองมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่มีความถูกตองตามหลักวิชา เปนวิทยาศาสตร เปนประชาธิปไตย มีจุดมุงหมายชัดเจน           

มีการวางแผนอยางเปนระบบ มีการประสานงานรวมมือกัน 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 12) ไดสรุปวา หลักการนิเทศการศึกษาควรต้ังอยูบนหลักการ  

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการมีจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนอยางเปนระบบ และ 

เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถเชิงสรางสรรค 

ทั้งดานความคิดเห็นและการกระทํา ใชหลักมนุษยสัมพันธ รวมทั้งใหขวัญและกําลังใจ แกครูทุกคน 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2556 : 22 - 26) ไดกลาวถึงหลกัการนิเทศการศึกษาที่ดีไวดังน้ี 

 1.  นิเทศการศึกษาจะตองสัมพันธกับการบริหาร คือการนิเทศการศึกษาเปนงานที่อยู

ภายใตขอบขายการบริหาร เปนสวนสําคัญของการบริหาร และมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

 2.  การนิเทศการศึกษาควรต้ังอยูบนพื้นฐานของปรัชญา คือ นโยบาย แผน คานิยมและ

ความหมายของการนิเทศการศึกษาควรถูกกําหนด โดยแนวทางของปรัชญาหรือวิถีชีวิตในสังคม 
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 3.  การนิเทศการศึกษาควรเปนวิทยาศาสตร กิจกรรม แผน วิธีการและเทคนิคตาง ๆ 

ควรต้ังอยูบนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร การนิเทศการศึกษาควรเนนในการทดลอง การสงัเกต 

การวินิจฉัย และความเช่ือถือได 

 4.  การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย คือการนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย

ใหโอกาสอยางเต็มที่ในการอภิปราย การแสดงทัศนะและความคิดเห็นอยางเสรี การใหทุกคนมีสวนรวม

และทําประโยชนตอการปรบัปรุงสถานการณและกระบวนการทางการเรียนการสอน ดังน้ัน การนิเทศ

การศึกษาแบบประชาธิปไตย จึงจูงใจใหเกิดความคิดสรางสรรค ความเช่ือมั่นในตนเอง และความรู

สํานึกตอความรับผิดชอบตอหนาที่ของแตละบุคคล ผูนําที่ดีควรปฏิบัติงานสูเปาหมายรวมของทุกคน

และแกปญหาโดยอาศัยวิธีการที่ทุกคนเห็นดวยในการปฏิบัติงานน้ันๆ 

 5.  การนิเทศการศึกษาควรเปนการสรางสรรค คือการนิเทศการศึกษาควรสงเสริมใหทุกคน

แสดงออกไดอยางเสรี โดยการเขามามีสวนรวมในการอภิปรายเพื่อการแกปญหา ความคิดสรางสรรค 

หมายถึงการใหคําแนะนํา สรางวิธีการใหมเพื่อการประดิษฐและการผลิตสิ่งใหมๆ การนิเทศการศึกษา

จะมีลักษณะยืดหยุน ดังน้ันจึงสามารถปรับการนิเทศการศึกษาใหสนองตอความตองการของสถานการณ

หน่ึงได การเขารวมอยางมีความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการที่ชา แตในระยะยาว ภาวะผูนําที่เต็มไป

ดวยความคิดสรางสรรคจะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณในแนวทางแหงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 

 6.  การนิเทศการศึกษาควรสงเสริมความเจริญกาวหนา หมายความวา การนิเทศ

การศึกษาจะตองเล็งไปที่การสงเสริมความเจริญงอกงามของนักเรียนและครู และใหเขาไดไปปรับปรุง

สังคมอีกตอหน่ึง 

 7.  การนิเทศการศึกษาควรเปนวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาถือเปนบริการอยางหน่ึง        

ซึ่งจะตองมีการประเมินผลตัวเองอยูเสมอในดานเปาหมายและจุดมุงหมาย นอกจากน้ียังควรประเมิน

แผน วิธีการและบุคลากรเพื่อที่จะไดพัฒนามาตรฐานและความรูพิเศษ ทักษะตลอดจนเทคนิคตาง ๆ  

สรุปไดวา หลักการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร ผูนิเทศ 

และผูรับการนิเทศที่เปนวิทยาศาสตร มีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

มีการวางแผนการนิเทศอยางเปนระบบ มีความเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดโอกาส

ใหทุกคนไดแสดงความสามารถเชิงสรางสรรค ทั้งดานความคิดเหน็และการกระทํา การสรางมนุษยสัมพันธ 

การสงเสริมความกาวหนา ตลอดจนการใหขวัญและกําลังใจ 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 

กระบวนการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการทํางานโดยจัดระบบการทํางานเพื่อชวยให

งานดําเนินไปเปนข้ันเปนตอนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานกลาวไว ดังน้ี 

Copeland & Boyno (1978 : 3) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 4 ข้ันตอน คือ   

1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน (Pre-observation Conference) โดยพิจารณาระบุเรื่องหรือ
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พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงและพัฒนา กําหนดเกณฑหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่ตองการจะปรับปรุง

และพัฒนา เลือกหรือสรางเครื่องมือสังเกตการสอนที่สอดคลองเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือเรื่อง             

ที่จะปรับปรุงและพัฒนา 2) การสังเกตการสอน (Observation) โดยสังเกตพฤติกรรมที่กําหนดหรือ

กระบวนการสอนที่กําหนดจากข้ันที่ 1 และบันทึกขอมูลพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือกระบวนการสอนที่ใช

ดําเนินการสอนโดยใชเครื่องมือที่เลือกหรือสรางข้ึนเอง 3) การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน 

(Analysis results) โดยผูนิเทศวิเคราะหเองหรือรวมกันกับผูรับการนิเทศ รวมกันพิจารณาพฤติกรรม

ที่ปฏิบัติหรือข้ันตอนกระบวนการสอน สิ่งใดเรื่องใดควรคงไวหรือควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหถูกตอง

หรือใหดีข้ึน 4) การประชุมภายหลังการสังเกตการสอน (Post-observation Conference) เปนข้ันตอน

การใหขอมูลยอนกลับที่เกี่ยวกับผลการสังเกตและบันทึกขอมูล จากการสังเกตในช้ันเรียนของครู          

ในขณะเดียวกันควรกระตุนใหครูมองเห็นยอมรับผลที่ไดจากการสังเกตการสอนและผูนิเทศกับครู

รวมกันพิจารณายุทธวิธีในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาพฤติกรรมการสอนเพื่อสงผลถึงพัฒนา                 

การเรียนรูของนักเรียน  

Hoy & Forsyth (1986 : 4) ไดเสนอกระบวนการนิเทศแบบที่เรียกวา วงจรคลินิก (Clinical 

cycle) ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ัน คือ 1) ชวงกอนการสังเกต ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 

3 ข้ัน คือ สรางความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูนิเทศ การวางแผนรวมกันและวางแผนการสังเกต    

2)ชวงการสังเกต เปนการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว สภาพหองเรียน ผูสอน ผูเรียนและผูนิเทศ 

พรอมที่จะดําเนินการตามแผนและกลยุทธที่กําหนดไวทั้งในดานการสอนและการรวบรวมขอมูล     

ซึ่งโดยทั่วไป ผูนิเทศจะใชเกณฑและเครื่องมือที่ไดพัฒนารวมกันเปนเครื่องรวบรวมขอมูล 3) ชวงหลัง

การสังเกต ประกอบดวยวงจรใหม 4 ข้ันตอน คือ วิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน วางแผนกลยุทธ 

และการปรับแผน 

Acheson & Gall (2003 : 9) ไดเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอนไว 3 ข้ันตอน คือ 

จัดประชุมเพื่อวางแผน (Planning Conference) โดยผูนิเทศกับครูผูรับการนิเทศ การสังเกตการสอน 

(Observation) และการประชุมใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Conference) เพื่อวิเคราะหผลการ

สังเกตการสอนและรวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 14) กลาวไววา กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย การศึกษาสภาพปญหาความตองการของโรงเรียน การวางแผนและกําหนด

ทางเลือกในการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การสรางสื่อและ

เครื่องมือตลอดจนการพัฒนาวิธีการตาง ๆ ที่จะใชในการนิเทศ การปฏิบัติงานตามแผน การควบคุม

และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

ประมวล โตโคกสูง (2554 : 16) ไดสรุปวากระบวนการนิเทศการศึกษา เปนลําดับข้ันตอน

ของการปฏิบัติเพื่อใหการนิเทศการศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ข้ันตอนการปฏิบัติ
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อาจจะสามารถแบงออกไดหลายวิธี โดยมีข้ันตอนหลักคือ การวางแผน การใหความรู การลงมือปฏิบติั 

การใหกําลังใจ และการประเมินผลการนิเทศ 

สรุปไดวา กระบวนการนิเทศการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย

กระบวนการ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ

นิเทศ ซึ่งสอดรับอยางเปนระบบ การดําเนินงานมีข้ันตอนการปฏิบัติ และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการ การสรางสื่อและเครื่องมือตลอดจนการพัฒนาวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศ 

การปฏิบัติ การควบคุมและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 

การนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการนิเทศภายในไวหลายประการ 

ความหมายที่ใหอาจจะคลายคลึงกันหรือแตกตางกันตามความเช่ือและแนวคิดของแตละบุคคล ดังน้ี 

เถกิงศักด์ิ จอกถม (2548 : 15) กลาวสรุปวา การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ของครู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนใหสูง และตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว 

และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตอผูเรียน 

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 8) กลาวไววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ 

ทํางานรวมกันของผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่โดยมีการดําเนินการเปนข้ันตอนเพื่อการพัฒนา 

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กําพล วิลยาลัย (2549 : 18) กลาวไววา การนิเทศภายใน เปนการปฏิบัติงานรวมกัน     

ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขกระบวนการ

จัดการเรียนของครู ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

เพื่อมุงใหนักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรูทุกดานทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม         

ตามความมุงหมายของมาตรฐานการศึกษา 

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดสรุปความหมายการนิเทศภายในไวอยางนาสนใจ ดังน้ี 

การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในสถานศึกษา

ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ไดแก การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
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หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และ

สติปญญา ใหเต็มตามวัยและศักยภาพ 

สุริยะ พุทธารักษ (2550 : 14) กลาวไววา การนิเทศภายโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินงานรวมกัน ระหวางบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ของครู ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนใหสูงและตรงตามเปาหมายที่กําหนด บุคลากร

ทุกคนภายในโรงเรียนรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และ

เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตอผูเรียน 

วิบูลย ปยกิตติไพบูลย (2550 : 10) กลาวไววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่บุคลากรภายในโรงเรียนรวมมือชวยเหลือกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพสูงข้ึน 

รัตนาภรณ วามะสุรีย (2550 : 8) ไดสรุปวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความ

รวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียนในอันที่จะปรับปรุงแกไขและพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน  

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 18) ไดสรุปวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ

ทํางานรวมกันของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือและแนะนํา

ครูผูสอนใหปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพครูผูสอนมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

สงผลใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรและเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหสูงข้ึน 

สันติ บุญภิรมย (2552 : 292) ไดสรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง สวนหน่ึง

ของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารการศึกษาไดมอบหมายใหผูทําหนาที่การศึกษา คือ ศึกษานิเทศก

ไดชวยครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหผูเรียนมีพฤติกรรมการ

เรียนรูบรรลุไปตามความมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติโดยสวนรวม 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 223) สรุปวาการนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการ

จัดการบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะ ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของการศึกษาภายในสถานศึกษา 

วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 113) ไดใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การพัฒนา 

คุณภาพผูเรียนโดยการชวยเหลือปฏิบัติงานรวมกับครูในโรงเรียนดวยวิธีการชวยเหลือสนับสนุน แนะนํา

ใหครูสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนน่ันเอง การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนความรวมมือรวมใจกันเพื่อการ

แกไขปรับปรุงและพัฒนางานในวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กมลเทพ ลําเหลือ (2552 : 10) ไดสรุปไววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความรวมมือ

ระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การปรับปรุง พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน 

สวัสด์ิ เตชะเมา (2552 : 10) ไดสรุปไววา การนิเทศภายในโรงเรียน คือกระบวนการทํางาน

ภายในโรงเรียนเพื่อชวยเหลือครูผูสอนใหสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามหลักการ 

จุดหมายและโครงสรางของหลักสูตรโดยความรวมมือของบุคลการภายในโรงเรียน 

โสภณ ทองจิตร (2554 : 17) ไดสรุปไววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางเปนข้ันตอนระหวางผูบริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน ในการแนะนําชวยเหลือ สงเสริม

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอันสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 

ประมวล โตโคกสูง (2554 : 23) ไดสรุปไววา การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการ

สงเสริม แนะนํา ช้ีนํา ปรึกษาหารือ ประสานมอบหมายความรับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนา โดยการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน เพื่อใหครูปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน

ในโรงเรียนที่มีประสทิธิภาพและสงผลตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียน มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกผูเรียน  

สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครู

และบุคลากรภายในโรงเรียน การสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือแนะนําครูผูสอนใหปฏิบัติหนาที่ได      

อยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหผูเรียนพัฒนา

พฤติกรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

และสงผลใหคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสูงข้ึน 

จุดมุงหมายของการนิเทศภายใน 

การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรยีน เปนภารกิจหลักที่สาํคัญจําเปนตองมจีุดมุงหมายในการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนกระบวนการซึ่งจะชวยใหการนิเทศการศึกษาบรรลุผล ไดมีนักการศึกษา

หลายทานไดใหทัศนะและแสดงความคิดเห็นถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวคลายคลึงกัน

หรือแตกตางกัน ดังน้ี 

เถกิงศักด์ิ จอกถม. (2548 : 17) ไดสรุปวา ความมุงหมายหลักของการนิเทศภายในโรงเรียน 

คือ มุงที่จะชวยเหลือและประสานงานในดานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรชวยปรับปรุง

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

เพื่อชวยปรับปรุงและประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพครู  

กําพล วิลยาลัย (2549 : 22) ไดสรุปวา จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อมุงใหครู

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไดเกิดการพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจน

พัฒนาเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มตาม
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ศักยภาพ เพื่อชวยใหนักเรยีนไดเกิดการเรยีนรู มีทักษะในการดํารงชีพ อีกทั้งยังมีคุณลักษณะที่พงึประสงค

ตรงตามจุดหมายของหลักสูตร อันเปนเปาหมายที่สําคัญของการศึกษา 

สุริยะ พุทธารักษ (2550 : 15 - 16) ไดสรุปวา ความมุงหมายหลักของการนนิเทศภายใน

โรงเรียน คือ มุงที่จะชวยเหลือและประสานงานในดานวิชาการภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตร ชวย

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ชวยปรับปรุงและประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพครู  

รัตนาภรณ วามะสุรีย (2550 : 13) ไดสรุปวา การนิเทศเปนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

ใหมีความรูความสามารถ จะชวยใหครูสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

ใหประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยมุงเนนใหพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผูเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งยัง

เปนการสรางขวัญและกําลังใจและชวยใหครูไดมีความเจริญกาวหนาในอาชีพอีกดวย 

วิบูลย ปยกิตติไพบูลย (2550 : 14) ไดสรุปวาการนิเทศภายในของโรงเรียน มีจุดมุงหมาย

เพื่อชวยปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของครู รักษาคุณภาพ         

ของการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนประสานการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน     

อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลคุณภาพของนักเรียนตอไป  

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 21) สรุปไดวา ความมุงหมายเพื่อสนับสนุนสงเสริมกระตุนใหครู

และผูมีสวนไดเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝายเปนรายบุคคลหรือหลายคน รวมมือรวมใจปฏิรูปวิธีจัด

กิจกรรมการเรียนรู วิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มุงสูความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

หรือหนวยงานที่กําหนดไวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

โสภณ ทองจิตร (2554 : 21) ไดสรุปวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

บุคลากรภายในโรงเรียนใหปรับปรุงพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ สรางขวัญกําลังใจและความพึงพอใจ         

ในการทํางานซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

สรุปไดวา จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร

ภายในโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน ตามจุดมุงหมายของการศึกษา เขาใจถึงบทบาท

ภาระหนาที่ในการพัฒนาตนเอง มีความเจริญกาวหนาในอาชีพ รักษาคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียน 

ตลอดจนประสานสัมพันธการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพ มุงสูความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหรือหนวยงาน 

ที่กําหนดไวใหประสิทธิภาพสูงข้ึน 

หลักการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในสถานศึกษามีหลักการนิเทศเชนเดียวกับการนิเทศการศึกษา เพียงแตการ

นิเทศภายในสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรที่มีอยูในโรงเรียนเดียวกัน สวนการนิเทศการศึกษา   

เปนการกระทําที่บุคคลภายนอก คือศึกษานิเทศกเขามามีสวนรวมดวย ดังน้ัน ผูที่มีหนาที่ในการนิเทศ
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ภายในสถานศึกษา จําเปนตองมีหลักการ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ในเรื่องน้ี นักการศึกษา

ไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในสถานศึกษาไวมากมายดังตอไปน้ี 

กําพล วิลยาลัย (2549 : 24) ไดสรุปวา หลักการนิเทศภายในโรงเรียนจะตองดําเนินการ

อยางเปนระบบข้ันตอนตามหลักวิชาการ มีความเปนประชาธิปไตย สามารถตอบสนองกับสภาพปญหา

และความตองการของครูและบคุลากรของโรงเรียน โดยใชความรวมมือรวมใจของฝายบริหาร คณะครู 

และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนรูของครูและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนใหสูงข้ึน ตลอดจนตอง

สอดคลองกับทิศทางและจุดหมายของหลักสูตร 

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) ไดกําหนดหลักการนิเทศภายใน ดังน้ี 

 1.  การดําเนินการนิเทศจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ืองตามข้ันตอน            

ที่หรือกระบวนการนิเทศภายใน 

 2.  บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายใน คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา 

 3.  การนิเทศภายในจะตองสอดคลองกับความตองการหรือความจําเปนในการพัฒนา

ครูและนักเรียน 

ดังน้ัน หลักการสําคัญของการนิเทศภายใน จึงควรเปนกระบวนการ (การทํางานเปนข้ันตอน

ที่/มีความตอเน่ือง/เปนระบบ/ไมหยุดน่ิง/มีปฏิสัมพันธ) ทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา       

ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของนักเรียน

และเนนบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย 

จากหลักการนิเทศภายในดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนควรยึดหลักการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 8 ประการ คือ 1) การนิเทศเริ่มจากสภาพปจจุบันที่โรงเรียนกําลังเผชิญอยู 2) การ

นิเทศควรมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 3) การนิเทศควรเปนวิทยาศาสตร มีข้ันตอนที่ในการปฏิบัติ 

4) การนิเทศควรเปนประชาธิปไตย 5) การนิเทศควรเปนการเสริมสรางและสรางสรรค 6) การนิเทศ

ควรเปนการพัฒนางาน 7) การนิเทศควรใชกลวิธี และเครื่องมือใหม ๆ 8) การนิเทศตองมีจุดมุงหมาย

ที่แนนอนสามารถประเมินผลได 

รัตนาภรณ วามะสุรีย (2550 : 14 - 15) ไดสรุปวา หลักการนิเทศภายในโรงเรียน คือ          

การทํางานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งผูบริหาร ผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศและ

ผูสนับสนุนการนิเทศ ที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย 

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) ไดสรุปวา หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 1) การ

ดําเนินการนิเทศ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ตามข้ันตอนกระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียน 2) บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ 
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ผูบริหารสถานศึกษา 3) การนิเทศภายในโรงเรียน จะตองสอดคลองกับความตองการจําเปนในการ

พัฒนาครูและนักเรียน 

สันติ บุญภิรมย (2552 : 311) ไดสรุปหลักการนิเทศภายในสถานศึกษาวา การนิเทศภายใน

ไมใชทําไดตามอําเภอใจของผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอนแตเพียงอยางเดียว แตการนิเทศภายใน

เปนการทํางานที่เปนระบบและเปนการปฏิบัติงานในเชิงการบริหารดวย พรอมทั้งมีการกําหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติ หากผูมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสามารถผลักดันใหการนิเทศภายในสถานศึกษา

ประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพแลวทําใหเช่ือมั่นไดวาการศึกษาโดยภาพรวมสามารถบรรลุตาม

ความมุงหมายไดอยางแนนอน 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 26) ไดสรุปวา การนิเทศภายในมีหลักการนิเทศ ดังน้ี 1) เปน

กิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจและมีความรูความสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด รักษาไว

และยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนอยูเสมอ 2) เปนกิจกรรมที่ดําเนินไปอยางเปนระบบและรองรับขอมูล

สารเทศ 3) เปนกิจกรรมที่สรางความรวมมือรวมใจ มีปฏิสัมพันธอันดีตอกันระหวางผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศ 4) เปนกิจกรรมที่เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น และความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับ

การนิเทศ 5) เปนกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผูรับการนิเทศมาใชและใหการยกยอง สรางความมั่นใจ 

และสรางขวัญกําลังใจที่ดีใหแกผูรับการนิเทศ 6) เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองให

อยูในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาใหสูงข้ึนและรักษาไวได 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 227) กําหนดหลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

 1.  การนิเทศควรมีการบรหิารงานเปนระบบและมกีารวางแผนการดําเนินงานเปนโครงการ 

 2.  การนิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางาน คือ มีความเปนประชาธิปไตย 

เคารพความคิดเห็นของผูอื่น เห็นความแตกตางระหวางบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกันในการ

ดําเนินงาน และใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานน้ันไปสูเปาหมายที่ตองการ 

 3.  การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล

ไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลาน้ันไดอยางเต็มที ่

 4.  การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน โดยใหครูอาจารยได

เรียนรูวาปญหาของตนเองเปนอยางไร จะหาวิธีแกไขปญหาน้ันไดอยางไร 

 5.  การนิเทศเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึน สรางความเขาใจ

ระหวางกัน สรางมนุษยสัมพันธมีวิธีการทํางานที่ดี และความสามารถที่จะอยูรวมกันได 

 6.  การนิเทศเปนการสรางความผูกพันและความมั่นคงตองานอาชีพรวมทั้งความเช่ือมั่น

ในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

 7.  การนิเทศเปนการพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครู ใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในอาจารย 

เปนอาชีพที่ตองใชวิชาความรูและความสามารถ และสามารถที่จะพัฒนาได 
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วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 117) ไดใหหลักการนิเทศภายในโรงเรียน มี 7 ประการคือ 1) การให

ความรวมมือรวมใจ 2) การสรางความผูกพันตอภาระหนาที่ ดวยความเต็มใจของบุคลากรในโรงเรียน 

3) การประสานสัมพันธที่ดีตอกัน 4) การประสานกันทุกฝาย 5) เปนประชาธิปไตย 6) การยึดหลัก

ความแตกตางของมนุษยและพัฒนาการของมนุษยแตละวัย 7) การมีเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพ

การศึกษาของผูเรียน 

จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ทานถึงหลักการนิเทศภายใน

โรงเรียน สรุปไดวา หลักการสําคัญในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ผูบริหารตองถือวาการนิเทศ

การศึกษาเปนงานในความรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือกันทั้ง 3 ฝาย คือ ฝายผูบริหาร 

ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ตองรวมมือรวมใจประสานงานและใชศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่         

ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษาน้ัน ๆ โดยสวนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการสงผลในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายใน มีความจําเปนตองอาศัยกระบวนการเพื่อใหงานไดมีระบบข้ันตอนกอนหลัง

ในการปฏิบัติงาน งายในการปฏิบัติงาน และติดตามผล สําหรับกระบวนการนิเทศภายใน มีนักศึกษา

กลาวไวดังน้ี 

Gulick & Urwick (1973 : 23) นํากระบวนการบริหารมาประยุกตใชในการศึกษา ซึ่งไดรับ

ความนิยมยกยองมากที่สุด โดยมีช่ือวา POSDCoRB และมีข้ันตอนที่จะกลาวถึง ดังน้ี  

 1.  Planning (P) หมายถึง การวางแผนหรอืวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงานอะไรบาง

ที่ตองปฏิบัติตามลาดับ วางแผนวิธีปฏิบัติ พรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ กอนลงมือ

ปฏิบัติการ  

 2.  Organizing (O) หมายถึง การจัดรูปโครงการหรือเคาโครงการหรือเคาโครงของการ

บริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน 

พรอมดวยกําหนดลักษณะและวิธีการติดตองาน สัมพันธกันตามลาดับข้ันแหงอํานาจหนาที่สูงตํ่า

ลดหลั่นกันไป  

 3.  Staffing (S) หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือเจาหนาที่ทุกประเภท

ของหนวยงาน การบริหารงานบุคคลดังกลาว รวมต้ังแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุแตงต้ังการ

ฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลที่บรรจุแตงต้ังไวแลว การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ันและการลดข้ัน

ตลอดจนการพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพการทางานที่ดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูลอดไป  

 4.  Directing (D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณาโดย

รอบคอบแลว รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ๆ ในฐานะผูบริหารเปนผูบังคับบัญชา

ของหนวยงาน  
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 5.  Coordinating (Co) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอยหรือ

ตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการหรือสํานักงานใหญ เพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพไมมีการ

ซ้ําซอนหรอืขัดแยงกัน แตทุกหนวยงานทางานประสานกลมกลืนกัน เพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ

หรือหนวยงานใหญรวมกัน  

 6.  Reporting (R) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง การเสนอรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของงาน 

ทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานกับหนวยอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันควรเสนอรายงานหรือผูใตบงัคับบัญชา

ทราบดวย จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวย  

 7.  Budgeting (B) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการ

ในการจายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงินหรอืตรวจสอบบญัชีโดยรอบคอบและรัดกุม 

ชารี มณีศรี (2548 : 202 - 203) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไววา 

เปนกิจกรรมสําคัญมีข้ันตอนปฏิบัติการทั้งดานกระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และ

กระบวนการเรียนการสอนควบคูกันไปอยางเปนระบบตอเน่ือง ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  

ข้ันที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ประกอบดวย การวิเคราะห ขอมูล

เกี่ยวกับคุณภาพ เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การซ้ําช้ัน คุณลักษณะตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน       

การสํารวจความตองการของครู การจัดลําดับความสําคัญของปญหาการจัดอันดับกําหนดทางเลือก 

การแกปญหา และดําเนินการตามความตองการ  

ข้ันที่ 2 การวางแผน นําเอาทางเลือกในข้ันที่ 1 มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดยเขียน

เปนโครงการนิเทศ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบ

โครงการ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินและผลที่คาดวาจะไดรับ  

ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ เปนข้ันลงมือตามแผนหรือโครงการนิเทศที่กําหนด โดยคํานึงถึง

หลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ และเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพรอมสรางความเขาใจรวมถึง

การเสริมแรงใจใหกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน  

ข้ันที่ 4 การประเมินผล ตรวจผลการดําเนินการนิเทศตามโครงการที่กําหนดผลสัมฤทธ์ิตาม

วัตถุประสงค การประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษารวมผลการประเมิน

ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงตอไป 

บุญเลิศ ชัยเดช (2548 : 21) ไดสรุปวา กระบวนการนิเทศมี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การวางแผน 

การนิเทศ 2) การเตรียมการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ 4) การสรางขวัญกําลังใจ 5) การประเมิน 

ผลการนิเทศ 

วีระศักด์ิ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) กลาวถึง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน         

ของประเทศไทย โดยปจจุบันการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของประเทศไทยเราน้ัน ก็ยังมีอยู 

โดยทั่วไปทั้งน้ีข้ึนอยูกับบริบทและศักยภาพของโรงเรียนแตละโรงเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนโรงเรียน
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ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ และจะเปนโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล เปนตน สําหรับข้ันตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสรุปได ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ เปนข้ันเริ่มตนที่จะไดขอมูลจาก

การศึกษา เพื่อไปประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และกําหนดทางเลือกตอไป ในการพัฒนาครู

จะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของครูข้ันตอนการพัฒนาการเรียนการสอน จึงควรเริ่มที่การหา

ความตองการจําเปนของครูโดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก สัมภาษณครูผูสอน สัมภาษณนักเรียน ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สํารวจความตองการ และการเย่ียมเยียนและดูการจัดการเรียนการสอน           

ในโรงเรียน เปนตน 

การใชวิธีการตาง ๆ เหลาน้ีอาจจะใชเพียงวิธีเดียวหรือหลาย ๆ วิธีรวมกันก็ได สิ่งที่คํานึงถึง 

ในข้ันตอนน้ีคือ การจัดทําขอมูลใหเห็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อโรงเรียนหรือครูเกิดความตระหนักถึงความ

ตองการจาํเปนในอันทีจ่ะตองมีการปรับปรงุหรือพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

หรือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

ข้ันที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก การวางแผนคือการพิจารณาและตัดสินใจอยางมี

เหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรในการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายที่พึงประสงค ซึ่งรวมถึงการ

กําหนดการเลือก การปฏิบัติรายละเอียด ข้ันตอนการทํางานอยางมีระบบ ที่สะดวกแกการปฏิบัติและ

เปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยโรงเรียนจะตองรวมกันวางแผน จัดทําเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน

อยางชัดเจน 

ข้ันที่ 3 การสรางและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ หรือวิธีการนิเทศ ข้ันน้ีเปนการกําหนดหลักสูตร

หรือเน้ือหาสาระในการนิเทศ โดยนําผลที่ไดจากการสํารวจความตองการจาํเปน การจัดเตรียมเอกสาร

ที่ใชในการนิเทศ สื่อตาง ๆ เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี กําหนดรายละเอียดของวิธีการนิเทศ และวิธี

ติดตามผลและการรายงาน 

ข้ันที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศในข้ันน้ีสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ นิเทศเพื่อตรวจสอบและ

เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดวิธีการนิเทศออกเปน 2 วิธี คือ การนิเทศทางตรง หมายถึง 

การออกนิเทศดวยตนเอง และนิเทศทางออม หมายถึง การนิเทศดวยการใชสื่อและเครื่องมือนิเทศ 

การนิเทศทําไดหลายวิธีทั้งวิธีนิเทศรายบุคคล นิเทศภายนอกประสานการนิเทศภายใน นิเทศเปนกลุม

ต้ังแตใหคําปรึกษา สาธิต อภิปราย ประชุมกลุมยอย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอบรม สัมมนา การฝกงาน 

ดูงาน ทัศนศึกษา จัดนิทรรศการ การสังเกตการสอน แตละวิธีมีขอดี ขอจํากัดของตนเองและมีความ

เหมาะสมที่ใชตางสถานการณกัน ในข้ันตอนการวางแผนไดมีการเลือกสรรและกําหนดวิธีการนิเทศไว

เปนข้ันตอนแลว จึงปฏิบัติงานนิเทศไปตามแผนที่วางไว โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับ

เวลาที่กําหนด 
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ข้ันที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานรวบรวม

ปญหาที่ปฏิบัติแตละข้ันตอน เพื่อหาทางแกไข การประเมินข้ันสุดทายเปนการเปรียบเทียบผลงาน  

เมื่อไดมีการปฏิบัติการนิเทศแลวจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถามีการกําหนดกิจกรรมปฏิบัติ 

การนิเทศไวเปนข้ันตอนก็อาจจะประเมินผลเมื่อจบทีละข้ันตอนเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถายังไมดีก็จะไดนํามาพิจารณาหาเหตุผลแลวนําไปปรับปรุงแกไขใหมอีก 

การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ใหมีผลการเรยีนการสอนดีข้ึนก็คือ การพัฒนาการเรียนการสอนน่ันเอง เมื่อ

ผลการเรียนการสอนในข้ันตอนแรกดีแลวก็ปฏิบัติ และประเมินข้ันตอนตอ ๆ ไป จนถึงข้ันตอนสุดทาย

จึงประเมินผลรวมอีกครั้งเมื่อเปนที่พอใจ ก็นํามาขยายผลตอไป เมื่อนําไปขยายผลก็ตองนิเทศติดตาม

ผลตอไปอีก 

การประเมินผลทําไดหลายวิธี เชน การสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน การสัมภาษณ 

การรวมอภิปราย การใชแผนการเรียนรู ตลอดจนพิจารณาจากผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ

นักเรียน ผลจากการนิเทศที่เกิดข้ึนในโรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนจัดวิชาการไดดีย่ิงข้ึน 2) ครูเปลี่ยน

พฤติกรรม 3) ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 4) นักเรียนที่จบแลวไปเรียนตอ หรือประกอบอาชีพได

ตามความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรยีนและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง มีความสุข มีอาชีพ 

ที่พอใจ 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ตามแผนที่วางไวแลวจะตองมีการสรุปจัด

รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนไวอยางชัดเจน สําหรับนําเสนอผูเกี่ยวของและนําไปเปนขอมูล

สารสนเทศในการนําไปเปนแบบอยางหรือพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนตอไป 

สุริยะ พุทธารักษ (2550 : 18) ไดสรุปวา กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนหมายถึง 

การดําเนินงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศภายในโรงเรียนทําการนิเทศเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนระบบข้ันตอนและตอเน่ือง 

วิบูลย ปยกิตติไพบูลย (2550 : 27) ไดสรุปวา กระบวนการนิเทศเปนการปฏิบัติงานการนิเทศ

การศึกษาที่ตองมีการจัดลาํดับข้ันตอนการปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

และใหงานมีคุณภาพบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว ซึ่งจะประกอบดวยข้ันตอนที่เริ่มจากการศึกษาสภาพ

ปจจุบันปญหาและความตองการ การวางแผนการนิเทศการปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผล         

การปฏิบัติ อีกทั้งมีการปรับปรุงแกไขในแตละข้ันตอนดวย 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 30) ไดสรุปวา กระบวนการนิเทศ มีข้ันตอนสูความสําเร็จไดอยู 

5 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 3) การสรางสื่อและเครื่องมือ ที่จําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียน 4) การปฏิบัติงาน

ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 5) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

จากการศึกษาขอเสนอข้ันตอนของกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายใน 

จากนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน สรุปไดวา กระบวนการนิเทศภายในจึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ      
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ที่ทําใหการทํางานเปนไปตามข้ันตอน ไมสับสน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งมีข้ันตอนใน

การดําเนินงานนิเทศสูความสําเร็จไดน้ันผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการนิเทศภายในมีข้ันตอนหลัก ๆ 

อยู 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน 3) การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

กิจกรรมการนเทศภายในโรงเรียน มีหลากหลายวิธีใหเลือกใชใหเหมาะสมกับปญหาความ

ตองการและความจําเปนในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน มีนักการศึกษาไดใหหัวขอกิจกรรม

เกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 52 - 70) สรุปไดวา กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง 

การใหคําปรึกษาแนะนํา การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ การสนทนาทางวิชาการ การเย่ียมช้ันเรียน 

การศึกษาดูงาน การสังเกตการณ การสอน การประชุมนิเทศ 

สุภาวดี เหลี่ยวเจริญ (2551) กลาวไววา กิจกรรมการนิเทศภายใน ในที่น้ีหมายถึงหัวขอ

กิจกรรมที่จะนําไปเปนแนวทางในการออกแบบวิธีการนิเทศภายในตามวัตถุประสงคหรือพิจารณา 

กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการนิเทศแตละครั้งหรือแตละรายการใหเปนไปตามหลักการและ

กระบวนการนิเทศ เชน 1) เชิญวิทยากรใหความรู 2) จัดประชุมช้ีแจงเรื่องใหมๆ 3) สาธิตการสอน 

โดยครูในโรงเรียนหรือเชิญวิทยากรมาสาธิต 4) การสัมมนาเสนอแนวทางประจําภาคเรียน/ประจําป

การศึกษา 5) การนําเสนอผลงานของแตละหนวยงาน 6) การศึกษาดูงาน/นิทรรศการ 7) การจัด

ประกวดหรือนิทรรศการผลงานครู 8) สงครูไปฝกปฏิบัติงาน 9) สังเกตการณสอน/เย่ียมช้ันเรียน       

10) การใหคําปรึกษาแนะนํา 11) การปรับปรุงปฏิบัติการในเรื่องตาง ๆ รวมกัน 12) การรวมกันวิจัย 

ในช้ันเรียนหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

ประยูรศรี วงศศรี (2551) ไดเสนอแนะกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือ

กิจกรรมตอไปน้ีตามความเหมาะไดแก การปฐมนิเทศ การสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู การประชุม 

การอบรม  

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 35) ไดสรุปวา กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง       

การประชุมกอนเปดภาคเรียน การใหคําแนะนําและปรึกษา การเย่ียมช้ันเรียนการสาธิตการสอน        

การวิจัยในช้ันเรียน การใหศึกษาเอกสารวิชาการและการศึกษาดูงาน ตลอดจนการจัดนิทรรศการ 

จากการศึกษากิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนจากนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน สรุปไดวา 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการนิเทศที่มีความเหมาะสมกับปญหา ความตองการ

และความจําเปนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยผูบริหารและบุคลากรทุกคน ตองตระหนัก

ถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน และเปนกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย           

ที่สามารถเลือกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับโรงเรียน 
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เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

การสรางสื่อและการสรางเครื่องมือ 

สื่อและเครื่องมือเปนสิง่จําเปนและมีความสําคัญตอการนิเทศภายในมากเพราะเปนการชวย

ใหโรงเรียนมีการพัฒนาวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและยังชวยให

ดานการจัดกิจกรรมนักเรียนบุคลากรอาคารสถานที่งานธุรการและการเงิน งานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา ไดให

ความหมายของสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังน้ี  

 1.  สื่อการนิเทศภายใน หมายถึง สิ่งที่ชวยในการปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อแกปญหา

และการพัฒนาการทํางานของครู 

 2.  เครื่องมือการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ใชในการนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับ 

การนิเทศเพื่อใหผูนิเทศไดทราบถึงที่มาของปญหา ความตองการและการวางแผนแกปญหาไดถูกตอง 

สื่อและเครือ่งมือในการนิเทศการศึกษาจําแนกตามลักษณะการใชงานได 2 ชนิด คือ  

 1.  สื่อและเครื่องมือสําหรับตรวจสอบคุณภาพ อาจแบงไดดังน้ี 1) แบบทดสอบ      

เปนเครื่องมือที่จัดทําข้ึนเพื่อตรวจสอบความพรอม ความรูพื้นฐาน ทักษะ ความคลองแคลวหรือความ

สนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ เพื่อหาทางสนับสนุน 2) แบบสอบถามแบบสํารวจแบบประเมิน      

เปนเครื่องมือที่ใชแบบรวบรวมขอมูล รายละเอียดเรื่องที่ตองการ 3) แบบสังเกตการณสอน เปนเครื่องมือ

สังเกตการณการสอนของครูที่นิยมใชกันมากในขณะน้ีคือแบบสังเกตความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

เครื่องมือน้ีสามารถนําไปใชไดตลอดเวลา 4) แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เปนเครื่องมือ         

ที่หนวยศึกษานิเทศกไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือใชประเมินผลการสอนของครู 5) แฟมทะเบียน

นักเรียน อาจเปนสมุดประจําตัวนักเรียน เปนเครื่องมือที่ใชในการเปนขอมูลรายบุคคลในการใหความ

ชวยเหลือตอไป 

 2.  สื่อและเครื่องมือสาํหรับสงเสริมคุณภาพการศึกษา มีลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 1) สื่อและ

เครื่องมือการนิเทศเพื่อปองกัน (preventive) เปนสื่อและเครื่องมือที่ใชในกรณีที่ผูนิเทศสังเกตเห็น

สัญญาณภัยวาปญหายุงยากกําลังกอตัวข้ึน 2) สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพื่อแกปญหา (Correction) 

ปกติการแกไขปญหาเปนเรื่องที่ใชในชีวิตประจาํวันอยูแลว งานนิเทศการศึกษาเปนงานพัฒนาดานการ

เรียนการสอนผูนิเทศจําเปนตองใชสื่อและเครือ่งมอื เพื่อใหผูรับการนิเทศมองเห็นทางเลอืกที่เหมาะสม

กับตนเพื่อแกไขปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพื่อกอ

หรือสราง (Construction) เปนสื่อที่สรางข้ึนในการนําสูความสําเร็จในอนาคต การสรางสื่อประเภทน้ี

ควรยึดหลักดังน้ี ชวยใหใชระเบียบวิธีสอนที่ดีเปนประจํา/ ชวยเรงเราครูใหทํางานดวยความกระตือรือรน 

กระฉับกระเฉง/ชวยใหกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่การงาน/ชวยช้ีชองทางที่เจริญกาวหนาในอาชีพครู

อยางแทจริง 4) สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพื่อสรางสรรค (Creative) เปนสื่อที่แตกตางจากการนิเทศ

เพื่อสรางสรรคเพงเล็งดานความรู จิตใจและกําลังกายของผูรับการนิเทศ 
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จากการศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานนิเทศภายในจากแนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน 

สรุปไดวา สื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน หมายถึง สิ่งที่ใชในการตรวจสอบการปฏิบัติการงาน   

ของผูรับการนิเทศ เพื่อใหผูนิเทศไดทราบถึงที่มาของปญหา ความตองการและการวางแผนแกปญหา

ไดถูกตอง 

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

เปนตัวบงช้ีใหทราบวาการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไดผลเปนอยางไร มีจุดเดน

จุดดอยอะไรบาง เพื่อที่ไดหาทางแกไขปรับปรุง หรือสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

ของโรงเรียนโดยมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางและกลาวไวดังน้ี 

เถกิงศักด์ิ จอกถม (2548 : 28) ไดสรุปวา การประเมินผลการนิเทศเปนการจัดหารวบรวม

ขอมูลโดยใชเครื่องมือ และสื่อแลวนํามาวิเคราะหตัดสินคุณคาตามเกณฑที่กําหนดการรายงานผลเปน

การสรุปผลการดําเนินงานในแตละข้ันตอนและเมื่อสิ้นสุดแผนงานหรือโครงการเสนอตอผูเกี่ยวของ

ตลอดจนผูบังคับบัญชาไดรับทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อความชวยเหลือและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตอไป 

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 23) ไดสรุปวา การประเมินผลการนิเทศการศึกษาเปนสิ่งจําเปน

สําหรับการนิเทศการศึกษาเพื่อไดทราบถึงความกาวหนาของโครงการหรือวัดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน

การนิเทศ ซึ่งสามารถทําไดโดยการประเมินผลเปนระยะ ต้ังแตกอนเริ่มโครงการ ระหวางการดําเนินงาน

และหลังดําเนินการวาผลการประเมินปฏิบัติงานตรงกับจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไม โดยใชเครื่องมือ             

ในการประเมิน เชน แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบทดสอบ เปนตน 

รัตนาภรณ วามะสุรีย (2550 : 33) ไดกลาววา การประเมินผลการนิเทศการศึกษาหมายถึง 

การติดตามผลการดําเนินงานในทุกกระบวนการ โดยการรวบรวมขอมูลมาจากหลาย ๆ ดาน และใช

วิธีการเก็บขอมูลที่เปนระบบสรางเครื่องมือที่เที่ยงตรง มีมาตรฐานและนําขอมูลมาตีคาการดําเนินงาน

วามีปญหาอุปสรรคและสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดหรือไม มีจุดที่ควรปรับปรุงแกไขหรือจุดที่ดี      

อยูแลวเพื่อนํามาหาแนวทางแกไขและหรือพัฒนากระบวนการนิเทศใหดีย่ิงข้ึน 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 45) ไดสรุปวา การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินคาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมีการกระทําอยางตอเน่ือง

โดยการกระทําอยางพินิจพิเคราะห สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมิน เพื่อรับทราบปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานและเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

จากการศึกษาเอกสารและขอสรุปที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวเกี่ยวกับแนวทางการ

ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปไดวา การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง 

วิธีการจัดหา จัดเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินคา การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมีการดําเนินการ
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อยางตอเน่ืองเปนระบบโดยครูมีสวนรวมในการประเมินเพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 

การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  

 

จากการศึกษางานวิจัยพบวาเอกสารที่เรียกวาคูมือ ประกอบดวย 1) ความหมายของคูมือ  

2) ประเภทของคูมือ 3) ลักษณะของคูมือ 4) องคประกอบของคูมือ 5) การเขียนและพัฒนาคูมือ ดังน้ี 

ความหมายของคูมือ  

มีนักการศึกษาหลาย ๆ ทานทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมายของคําวา 

คูมือไวในลักษณะที่คลาย ๆ กัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554 : 256) ไดให

ความหมายของคูมือวาเปนสมุดหรือหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ตองการรับรู เพื่อใช

ประกอบตําราเพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหน่ึง  หรือ       

เพื่อแนะนําวิธีใชอุปกรณอยางใดอยางหน่ึง 

Shores (1960 : 50) ไดสรุปความหมายของคูมือการปฏิบัติงานวา ใชสื่อความหมายซึ่งกัน

และกัน และเปนแหลงรวบรวมเน้ือหาความรู กิจกรรม และวัสดุประกอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

Good (1973 : 349) ไดใหความหมายของคําวาคูมือ คือ หนังสือทีใ่หแนวทางและคําแนะนําแก

ครูเกี่ยวกบัวิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ และแหลงขอมูลหรือแหลงอางองิตาง ๆ 

ระเบียบ ภูผา (2547 : 46) ใหความหมายของคําวา คูมือ หมายถึง หนังสือที่สรางข้ึนเพื่อ

นําเสนอขอเท็จจริง ใหความรู ความเขาใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 

แกผูอาน ซึ่งมีความถูกตอง สมบูรณ อานงาย และสะดวกในการนํามาใช 

ปทุมทิพย ดีบุกคํา (2548 : 28) ไดใหความหมายของคูมือ (Handbook หรือ Manual) 

หมายถึง เอกสารที่รวบรวมเน้ือหาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดแนะนําวิธีการ

ปฏิบัติกิจกรรมเปนการใหคําอธิบาย และเฉลยปญหา หรือขอสงสัยเพื่อใหไดความรูและคําตอบ          

อยางรวดเร็วดวยตนเอง 

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 28) ไดสรุปวา คูมือหมายถึง หนังสือหรือเอกสารแนะนําที่ใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติควบคูไปกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีเน้ือหาสาระสั้น ๆ ทั้งทฤษฎีและแบบฝกปฏิบัติ          

ที่ผูอานสามารถนําไปใชปฏิบัติไดทันทีจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

มหาวิทยาลัยบูรพา (2550 : 25) คูมือ เปนหนังสือที่ใหสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีทําหรือปฏิบัติ

สิ่งตาง ๆ อยางไร โดยสรุปเน้ือหาของเรือ่งหรือสาขาวิชาน้ันไว โดยมีเน้ือหาเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ ได

ทุกเรื่อง แตเน้ือหาสาระเจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเทาน้ัน 

วนิดา ฤทธ์ิเจริญ (2550 : 21) กลาววาคูมือ (Manual) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพหรือหนังสือ 

ที่แตงข้ึนอยางเปนระบบ มีภาพประกอบและแผนภูมิลักษณะตางๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 
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อํานวยความสะดวกและเปนแนวทางใหผูที่ศึกษาเกิดความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพื่อใหงายตอการทํา

ความเขาใจ 

สุทัศน วิเศษสมบัติ (2550 : 18) ไดใหความหมายของคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสาร

ที่สรางข้ึนตามหลักวิชา มีการทดลองและตรวจสอบคุณภาพของคูมือ เพื่อนําเสนอขอเท็จจริงหรือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง ทําใหการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมเปนไปดวย

ความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ 

ปรีชา ชางขวัญยืน (2551 : 170) ไดกลาวถึงคูมือครู วา ก็คือหนังสือที่ใหแนวทางและ

คําแนะนําแกครู เกี่ยวกับสาระวิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ และแหลงขอมูลหรือแหลงอางอิง

ตาง ๆ ปกติมักใชควบคูกับตําราเรียนหรือหนังสือเรียน  

อันเดร ไชยเผือก (2551 : 31) ที่ไดอธิบายเกี่ยวกบัความหมายของคูมือไววา คูมือเปนหนังสือ

ที่เขียนข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติตามเพื่อทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหน่ึงใหมมาตรฐานใกลเคียงกันมากที่สุด และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดวยตนเอง 

ดํารงศักด์ิ สุขโคนา (2552 : 56) ไดสรุปวา คูมือ หมายถึง หนังสือตํารา เอกสารการแนะนํา

หรือเปนสื่อทําความเขาใจที่จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาเตรียมการ ทําความเขาใจ

เรื่องที่จะทําไดงายและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สําเร็จผล ตามวัตถุประสงค 

นิรัญ เรืองดํา (2552 : 11) ไดใหหมายของคูมือ สรุปไดวา หนังสือตํารา เอกสารแนะนําหรอื

เปนสื่อทําความเขาใจที่จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ใหผูใชคูมือไดศึกษาเตรียมการ ทําความเขาใจ

เรื่องที่จะทํางายข้ึน และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสําเร็จผลตามวัตถุประสงค 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 46) ไดสรุปวา คูมือ หมายถึง หนังสือหรือตําราที่เขียนเพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง มีเน้ือหาสาระรายะเอียดชัดเจนที่สามารถทําความ

เขาใจและงายตอการปฏิบัติตามใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดโดยเนนการใหคําอธิบายเน้ือหาเพื่อให

ไดความรูและคําตอบอยางรวดเร็วดวยตนเอง 

จิตรตรี บุญกรวย (2555 : 33) สรุปวา คูมือ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ตําราที่ผูเขียนต้ังใจ

เขียนข้ึน เพื่อเปนแนวทางใหแกผูใชคูมือสะดวกตอการการปฏิบัติตาม เพื่อทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเนนการอธิบายเน้ือหา

สาระตาง ๆ และวิธีการที่ปฏิบัติไดงายเหมาะแกผูอานที่สนใจ 

วิชิต วงศลีลากรณ (2555 : 30) สรุปวา คูมือ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ใหความรู

เกี่ยวกับการทําสิ่งใด สิ่งหน่ึงแกผูอาน โดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใชมีความรู ความเขาใจ สามารถ

ดําเนินการในเรื่องน้ันดวยตนเองไดอยางเหมาะสม เปนเอกสารที่ประกอบควบคูใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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พิชาพัชญ เครือสิทธินนท (2556 : 10) สรุปวา คูมือเปนเอกสารที่จัดทําข้ึนเพื่อใหผูใชไดใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติการ สามารถดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน

มากที่สุด และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายของนักการศึกษาที่ไดกลาวมาสรุปไดวา คูมือ หมายถึง เอกสาร หนังสือ 

ตําราที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนในการนําไปเปน

แนวทางในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเภทของคูมือ  

มีนักการศึกษาไดจัดประเภทของคูมือไว ดังน้ี 

 1.  คูมือครู ใชเปนแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2.  คูมือผูเรียน ใชควบคูกับตําราเรียนปกติ 

 3.  คูมือการอบรม ใชในการจัดอบรม แนะแนวนักเรียน 

 4.  คูมือทั่วไป ใชในการแนะนําความรูใหผูอานเขาใจและนําไปขยายผลหรือปฏิบัติได 

มหาวิทยาลัยบูรพา (2550 : 27) ไดแบงประเภทของคูมือแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  คูมือปฏิบัติกิจกรรมทั่ว ๆ ไป เปนคูมือที่ชวยใหทราบเรื่องการดําเนินกิจกรรม             

ในชีวิตประจําวัน เชน การออกแบบและบํารุงซอมแซมที่อยูอาศัย งานอดิเรก นันทนาการ การสังคม 

และสมาคม เปนตน 

 2.  คูมือปฏิบัติการกิจกรรมเฉพาะสาขาวิชา ใชประกอบในการศึกษาคนควาปฏิบัติการ

ตาง ๆ ในแตละสาขาที่ไมใชตํารา ลักษณะสารสนเทศจะเปนสรุปยอความรูที่ไดศึกษาเสร็จสิ้นแลว

มากกวาจะเปนความรูที่เปนความกาวหนาในปจจุบัน 

กาญจนา จํานงศักด์ิ (2551 : 30) ไดสรุปประเภทของคูมือออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 1) คูมือ

การสอนของครู เพื่อเปนแนวทางหรือคูมือทั่วไปมีไวเพื่อใหผูดําเนินการจัดกิจกรรมได มีหลักการแนวทาง

ในการดําเนินงานในเรื่องกิจกรรมทุกประเภท มีขอเสนอแนะใหครูไดศึกษากอนการเรียนการสอน    

ในเรื่องหลักการสอน วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ไมหลงทาง ไมทําใหเสียเงินเสียเวลา เชน คูมือการใชหลักสูตร คูมือ

รายวิชา คูมือการใชสื่อ 2) คูมือนักเรียนใหนักเรียนไวเพื่อจะไดมีแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

เชน คูมือนักเรียนของโรงเรียนหรือเปนคูมือตําราเรียน เพื่อจะไดใชตําราเรียนไดถูกตองรวดเร็วและ

เกิดประโยชนสูงสุด 3) คูมือการจัดกิจกรรมจัดทําไวเพื่อใหผูดําเนินการจัดกิจกรรมไดมีหลักการ

แนวทางในการดําเนินงานเรื่องของกิจกรรมทุกประเภทสะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิผล กิจกรรม       

ที่จัดมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค 

กาญจนา ย้ิมพัฒน (2552 : 67) ไดสรุปประเภทของคูมือออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 1) คูมือ

การสอนหรือคูมือการจัดกิจกรรมเสริม เปนคูมือที่ใหความรูและขอเสนอแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร

การเรียนการสอน และการจัดกิจรรม เชน คูมือการสอนรายวิชาตาง ๆ คูมือการจัดกิจกรรมตาง ๆ        
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2) คูมือหนังสือเรียน เปนคูมือที่จัดทําข้ึนควบคูไปกับหนังสือตําราเรียน เพื่อเปนแนวทาง วิธีการใช

หนังสือไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจหนังสือเรียนมากข้ึน ดําเนินการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ไดสอดคลองกับเน้ือหาของตําราเรียน ทําใหรูและและเขาใจไดดีข้ึน 

กรรณิภา เมืองแกว (2553) คูมือแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1.  คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค 

วิธีการสอน การใชสื่อหรือนวัตกรรมที่สัมพันธกับรายวิชาหน่ึง ซึ่งระดับช้ันเรียนตาง ๆ ที่กําหนดไว

หลักสูตรน้ัน ๆ เชน คูมือรายวิชา คูมือระดับช้ันเรียน คูมือการใชสื่อนวัตกรรม การเรียนการสอน เปนตน 

 2.  คูมือการจัดกิจกรรมการสอนทั่วไป เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิควิธีการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อสงเสริมใหการจัดการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรบรรลุจุดประสงคที่กําหนด

ไวและเปนคูมือที่มิไดเกี่ยวของสัมพันธกับเน้ือหาหรือคําอธิบายรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยตรง เชน คูมือ

การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูมือกิจกรรมสรางนิสัยสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาคูมือจัด

กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาสําหรับอาจารย เปนตน 

จิตรตรี บุญกรวย (2555 : 34) สรุปวา ประเภทของคูมือน้ัน แบงออกเปน 3 ประเภท 

ประกอบดวย คูมือครู คูมือนักเรียน และคูมือทั่วไป คูมือทุกประเภทเปนหนังสือที่ใหแนวทางและ

อธิบายรายละเอียดในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงแกผูอานหรือผูใชคูมือ ซึ่งสามารถดําเนินการตามคําแนะนํา

ของคูมือไดดวยตนเอง สงผลใหการดําเนินการไปในทศิทางเดียวกัน และบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ  

พิชาพัชญ เครือสิทธินนท (2556 : 11) สรุปวาประเภทของคูมือข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและ

ความตองการของผูจัดทํา เพื่อใหผูใชคูมือมีความสะดวก เขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงค

ของคูมือแตละประเภท ภายใตมาตรฐานใกลเคียงกันอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สมเกียรติ ศิลปวิศาล (2556 : 43) ไดสรุปวาคูมือ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) คูมือ

เกี่ยวกับการสอน เปนคูมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุมตางๆ ที่เสนอแนะแนวทาง

หรือเทคนิค วิธีการสอน การใชสื่อ หรือนวัตกรรมที่สัมพันธกัน เชน คูมือรายวิชา คูมือจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน คูมือการจัดกิจรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและการเรียนรู 2) คูมือการปฏิบัติกิจกรรม 

เปนเอกสารที่เสนอแนวทางการปฏิบัติการฝกงานของผูเรียนทั้งสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ 

รวมทั้งใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการฝกงานไดมีแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน         

เปนคูมือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว             

3) คูมือทั่วไป เปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงแกผูอานโดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใช

เขาใจ สามารถดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ดวยตนเองไดอยางถูกตอง  

จากที่กลาวขางตน สรุปไดวา ประเภทของคูมือแบงออกเปน 3 ประเภท คือ คูมือครู คูมือ

นักเรียน และคูมือทั่วไป สวนคูมือการอบรมสามารถใชไดกับครู นักเรียน และทั่วไป คูมือทุกประเภท
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เปนหนังสือ หรือเอกสารที่ใหแนวทางและคําแนะนําเกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยมุงหวังใหผูอาน 

อานแลวสามารถนําไปปฏิบัติไดทันท ี

ลักษณะของคูมือ 

มีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของคูมือที่ดีไว ดังน้ี 

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 30) ไดสรุปไววา ลักษณะของคูมือที่ดี ประกอบดวย ผูใชขอมูล

เปนใคร มีวัตถุประสงคชัดเจน มีขนาดรูปเลมที่เหมาะสม ตัวอักษรอานงายและชัดเจน เน้ือหาตรงตาม

วัตถุประสงคของคูมือ เน้ือหาสาระจัดลําดับจากงายไปหายาก มีหลักการหรือความรูที่จําเปนแกผูใชคูมือ  

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 53) ทําการสังเคราะหลักษณะของคูมือที่ดีออกเปน 6 ดาน คือ  

 1.  มีเน้ือหาเหมาะสม ตรงกับเรื่องที่ศึกษา ถูกตองและครอบคลุมเน้ือหาสาระของคูมือน้ัน 

 2.  การจัดขอมูลเรียงลําดับ นําเสนอเปนข้ันตอนที่เขาใจงาย 

 3.  รายละเอียดของคูมอืชัดเจนไมยากเกินไป 

 4.  ผูใชขอมูลอานแลวสามารถปฏิบัติดวยตนเอง 

 5.  มีกรณีตัวอยางประกอบในบางเรื่อง เพื่อจะไดทําความเขาใจงาย 

 6.  รูปเลม เปนรูปเลมที่สวยงาม ชัดเจนและทนตอการใชงาน 

กาญจนา ย้ิมพัฒน (2552 : 73) ไดกลาวไววา คูมือที่ดีควรมีลักษณะดังน้ีคือ จะตองมีเน้ือหา 

รัดกุม ครอบคลุม อานแลวเขาใจงาย มีรูปแบบที่ดึงดูดใจสะดวกในการหยิบไปใช ทนตอการใชงาน 

ดํารงศักด์ิ สุขโคนา (2552 : 57) ไดสรุปวา ลักษณะของคูมือที่ดีจะตองมีเน้ือหาที่รัดกุม 

ครอบคลุมเขาใจงาย มีความสะดวกในการดําเนินการใชและเมื่อใชแลวมีผลสัมฤทธ์ิในการใชคูมือ 

นพพร แทนนิล (2555 : 59) สรุปวาคูมือที่ดีน้ันควรเปนหนังสือหรือเอกสารเพื่อชวยใหครู

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไดจริง ตองระบุใหชัดเจนวาครูจะไดรับ

ประโยชนอะไรบาง มีการแนะนําการใชการเตรียมและเตรียมอุปกรณ หรือเครือ่งมือสาํคัญจําเปนตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติมกีารเขียนเรียงลําดับการทํากิจกรรมตาง ๆ ในเรื่องน้ัน ๆ ในรูปแบบของการ

นําเสนอคูมือ สวนใหญจะมีการใชรูปแบบภาษา การใชตัวอักษรที่ชัดเจน อานเขาใจเพื่อความสะดวก

ในการศึกษาและปฏิบัติตามไดทันท ี

จิตรตรี บุญกรวย (2555 : 36) สรุปวา ลักษณะของคูมือที่ดี ผูใชสามารถนําไปปฏิบัติโดย 

ไมยุงยาก มีเน้ือหาที่ถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค โดยเขียนข้ันตอนที่เขาใจงาย ซึ่งผูใชอานแลว            

มีความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ เปนที่ดึงดูดใจของผูอาน 

พิชาพัชญ เครือสิทธินนท (2556 : 14) ไดกลาววาในการพัฒนาคูมือข้ึนมาน้ัน จําเปน

จะตองคํานึงถึงลักษณะของคูมือที่ดี เพราะผูใชศึกษาคูมือน้ันจะใหความสนใจหรือไม อาจจะเริ่มตน

ต้ังแตหนาปกที่มีสีสันสวยงาม นาสนใจ ตัวหนังสือมีขนาดที่เหมาะสม ชัดเจน อานงาย เน้ือหาภายใน 

มีภาพประกอบ และควรระบุวาเปนคูมือสําหรับใครกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน ใหหลักการและ
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คําแนะนําผูใชเกี่ยวกับความรู การเตรียมตัว ข้ันตอนการใชควรใชภาษาที่เขาใจงาย และควรออกแบบ

คูมือใหสวยงามนาสนใจ 

สมเกียรติ ศิลปวิศาล (2556 : 47) ไดสรุปวา ลักษณะที่ดีของคูมือ จะตองมีการเรียงลําดับ

ข้ันตอนการใชใหชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ เมื่ออานตองสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตองไม

สับสน ตองเนนแนวปฏิบัติที่สําคัญ ควรแสดงแผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง เพื่อชวยใหปฏิบัติตามข้ันตอน

ตาง ๆ ไดงายและรูปแบบของคูมือควรจะมีรูปแบบที่นาสนใจ สวยงามนาอาน และทนตอการใชงาน  

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาลักษณะของคูมือที่ดีในการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในแบง

ออกเปน 5 ดาน คือ 1) มีเน้ือหาเหมาะสมตรงกับเรื่องที่ศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาของคูมือ 2) การจัด

ขอมูลเรียงลําดับเขาใจงาย 3) ผูใชอานแลวเขาใจและปฏิบัติได 4) มีตัวอยางประกอบในบางเรื่อง            

5) รูปเลมสวยงาม ดึงดูด และทนตอการใชงาน 

องคประกอบของคูมือ 

มีนักการศึกษาไดสรุปองคประกอบของคูมือไว ดังน้ี 

ปทุมทิพย ดีบุกคํา (2548 : 30) ไดกลาวถึงองคประกอบของคูมือที่ศึกษาในครั้งน้ีมี 2 สวน 

คือ 1) คําช้ีแจงการใชคูมือ ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบขายเน้ือหา และคําแนะนําการศึกษาคูมือ 

2) เน้ือหาเกี่ยวกับคูมือ และกิจกรรมเน้ือหาในคูมือ 

วิรัช พรหมฤทธ์ิ (2549 : 31) ไดสรุปวา องคประกอบของคูมือควรมี คําช้ีแจงเน้ือหาสาระ 

วิธีดําเนินการ และความรูเสริมหรือแบบฝกหัดเพื่อชวยในการฝกฝน  

สุทัศน วิเศษสมบัติ (2550 : 21) ไดกลาวถึงสวนประกอบของคูมือการบริหารโรงเรียนเพื่อ

รองรับการกระจายอํานาจโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา ดังตอไปน้ี 

 1.  บทนํา กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญ และวัตถุประสงคของคูมือการบริหาร

โรงเรียนเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และวิธีการสรางและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน 

 2.  การบริหารโรงเรียนเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 

 3.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 4.  โครงสรางการบริหารโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา 

 5.  แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา คือ        

1) ฝายอํานวยการ 2) ฝายวิชาการ 3) ฝายกิจการนักศึกษา 4) ฝายบริการและชุมชนสัมพันธ 5) กลุม

งานนโยบายและแผน 

 6.  เอกสารอางอิง 

 7.  ภาคผนวก 

พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553 : 36) ไดสรุปองคประกอบของคูมือไดวา ในการจัดทําคูมือ

ตองประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญที่สุด คือ วิธีการใชคูมือหรือคําแนะนําในการใชคูมือ เน้ือหา
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สาระ คําช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรม แหลงขอมูลอางอิง เพื่ออํานวย

ความสะดวกแกผูใชเครื่องมือ ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และ

แบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติเพื่อชวยในการฝกฝน เพื่อประโยชนในการชวยใหการปฏิบัติงานประสบ

ความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย ทั้งน้ี ยังชวยในการประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และบุคลากร 

ตลอดจนผลงานมีคุณภาพตามเปาหมาย 

วิชิต วงศลีลากรณ (2555 : 31) สรุปวา คูมือสามารถใชเปนแนวทางในการเตรียมพรอม

สําหรับครูในการรบัการประเมนิผลงานทางวิชาการ องคประกอบของคูมือจะเปนการเรียนรูที่ตองการ

ใหผูอานไดเขาใจไดงาย สามารถประยุกตใชในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

จิตรตรี บุญกรวย (2555 : 37) มีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคูมือ เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง

สําหรับการจัดทําคูมือ เพราะจะเปนแนวทางหรือเครื่ องมือ ตัวบงช้ีถึงแนวคิดหลัก ขอบขาย 

วัตถุประสงคของคูมือ ประโยชนของคูมือ เน้ือหาสาระของคูมือ คําช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ  

พิชาพัชญ เครือสทิธินนท (2556 : 13) สรุปวาองคประกอบของคูมือ ควรประกอบดวย คํา

ช้ีแจงในการใชคูมือโดยครอบคลุมถึง วัตถุประสงคของคูมือ ความรูพื้นฐานที่จําเปน วิธีการใช 

คําแนะนําเกี่ยวกับการใชคูมือ รวมถึงเน้ือหาหรือความรูภายในที่ไดมาจากการวิเคราะหหรือสังเคราะห

ที่จะชวยใหผูใชเกิดความรู ความเขาใจทีก่ระจางข้ึน 

สมเกียรติ ศิลปะวิศาล (2556 : 45) สรุปวา องคประกอบของคูมือเปนสิ่งสําคัญย่ิงสําหรับ

การจัดทําคูมือ ควรมีองคประกอบใหเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของคูมือน้ัน ๆ มีองคประกอบ 

ดังน้ี 1) ปก 2) คํานํา 3) สารบัญ 4) คําช้ีแจงในการใชคูมือ 5) กิจกรรม ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม 

วัตถุประสงค สาระสําคัญ การดําเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ การประเมินผล  

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาองคประกอบของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน ออกเปน   

3 สวน คือ 1) บทนํา คําช้ีแจง 2) เน้ือหาสาระ 3) ภาคผนวก  

การเขียนและพัฒนาคูมือ 

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงการเขียนและพัฒนาคูมือไวดังน้ี 

จิตรตรี บุญกรวย (2555 : 38) ไดสรุปวา การเขียนคูมือน้ันผูเขียนตองรูจักวิเคราะห วางแผน

ใหเปนไปตามข้ันตอนอยางละเอียดรอบคอบ ไมทําใหผูใชคูมือสับสนหรือกังวลใจตอการลงมือปฏิบัติ  

เสถียร คามีศักด์ิ (2553) ไดเสนอแนวคิดการเขียนคูมือการปฏิบัติงานไววา  

 1.  เปนงานที่อยูในความรับผิดชอบ และมีความสําคัญตอองคกร  

 2.  ครอบคลมุภาระหนาที่หรือช้ินงานไดช้ินงานหน่ึง  

 3.  เปนงานที่ตนเองมีความรูความเขาใจลกึซึ้ง 

 4.  ตองเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทัง้ไดรับการสนับสนุนจากผูบงัคับบัญชา 

 5.  ผูอื่นอานแลวสามารถปฏิบัติได 
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 6.  ลักษณะของคูมือการปฏิบัติงาน ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 1) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2) กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 3) อธิบายการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนและเทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 4) มีการยกตัวอยางของเอกสารในแตละข้ันตอน 5) ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

นพพร แทนนิล (2555 : 60) ไดกลาววาการเขียนคูมือจะตองเขียนใหอานและเขาใจงาย        

มีความกระชับ ชัดเจนในเน้ือหาและใชภาษาในการเขียนเรื่องราวใหชวนติดตาม สวนการจัด

ภาพประกอบและขอความตองเหมาะสมที่จะอธิบายเรื่องราวน้ัน ๆ ไดดี พรอมทั้งออกแบบใหดึงดูด

ความสนใจของผูอานดวย 

คูมือที่เขียนข้ึนมาใชในการนิเทศภายในโรงเรียน ถาไมมีการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับ

สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการแลว คูมือก็คือกระดาษที่เย็บรวมกันเปนรูปเลม ธรรมดา     

แตถามีการพัฒนาและปรับใชใหเขากับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการแลว คูมือก็คือคัมภีร 

ในการบริหาร  

จากที่กลาวมาสรปุไดวา การเขียนและพัฒนาคูมือน้ันควรควรประกอบไปดวยประเด็นตาง ๆ 

ดังน้ี การเขียนคูมือควรระบุเน้ือหาใหชัดเจนวาคูมือสําหรับใคร ใครเปนผูใช กําหนดวัตถุประสงคให

ชัดเจนวาตองการอะไร ควรมีสวนนําที่จูงใจ วาผูใชจะไดอะไรจากการใชคูมือหรือประโยชนของคูมือ 

ควรมีหลักการหรือความรูที่จําเปนแกผูใช ควรมีสวนที่ใหคําแนะนํา ความถูกตองชัดเจน ความเพียงพอ 

ครอบคลุมเน้ือหา ขอคําถาม แนวคําตอบ และคําเฉลย ควรมีเทคนิคตางๆ ในการชวยใหผูใชคูมือได

โดยสะดวก และตองมีการพัฒนาคูมือเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ 

 

บริบทของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

ความเปนมา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษาในสังกัด 

โดยการจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียน 

ขยายโอกาส ซึ่งประกอบดวยกันจํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก 

อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพงัน มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 125 โรงเรียน โดยแบงเปนโรงเรียน         

ที่เปดทําการสอนในระดับประถมศึกษาจํานวน 98 โรงเรียน และโรงเรยีนขยายโอกาส จํานวน 27 โรงเรียน 

ปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ  ไดใหความสําคัญตอการจดัการศึกษา เน่ืองจากการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

ตางประสบกับปญหาสําคัญ ๆ ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ไดแก ปจจัยดานคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ปญหาดานคุณภาพดานกระบวนการบริหารจัดการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สงผล

ใหผูเรียนมีระดับคุณภาพคอนขางตํ่า เมือ่เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีความพรอมและปจจัยทางการ

ศึกษา จากการประเมินผล คุณภาพการจัดการศึกษา เปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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ที่สะทอนถึงการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนนาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

มากนอยเพียงใด ทั้งน้ีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงการบริหาร

จัดการของสถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา 2556 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สถาบันทดสอบคุณภาพทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3              

ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี 

ผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาทั้งภายในและภายนอก และสังเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงเพื่อนําไปสูทิศทาง

ขององคกรในการหากลยุทธของหนวยงาน โดยปรากฏสาระที่นาสนใจคือ  

สภาพการจัดการศึกษาหากพิจารณาจากจุดแข็งและโอกาสที่สามารถสนับสนุนสงเสริมการ

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดวยปจจัยที่พรอมตอการพัฒนา

โดยเฉพาะระบบโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาที่เอื้อตอการจดัการศึกษา มีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติเปนแมบทกําหนดทิศทางการพัฒนา ประกอบกับนโยบายการกระจายอํานาจที่เพิ่มโอกาส

และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอกจากน้ันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศทางการสื่อสารและความพรอมดานดานอุปกรณเครื่องใชดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร 

อินเตอรเน็ตของสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

วิสัยทัศน  

สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนองคกรคุณภาพ บริหารจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานไดมาตรฐานการศึกษา สังคมพอใจ 

พันธกิจ 

บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกประชาชนวัยเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคล

ที่มีความรู ความสามารถและลักษณะตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงค 

 1.  นักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว 

 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพอพา (แท็บเล็ต) และ           

มีเน้ือหาที่สงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมตามหลักสูตร 

 3.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง        

ตรงตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 4.  ครูไดรับการพฒันา 

 5.  พัฒนาบริหารจัดการ 

 6.  คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย 

กลยุทธ 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลกัสตูร และสงเสริมเทคโนโลยี

เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

 กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย

อํานาจ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอ 

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา มีเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

งานวิจัยในประเทศ 

สายชอ ทองสุข (2546 : 68 - 69) ไดทําการวิจัยการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย

พบวา การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลมและดานการพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับมาก 

สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาระหวางผูบริหารกับครูโดยรวมไมแตกตางกัน แตดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม

และดานการพัฒนาหลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ีผล

การเปรียบเทียบระหวางผูเขาอบรมกับผูไมไดเขารับการอบรมโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผลการเปรียบเทียบดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

รัตนาภรณ วามะสุรีย (2550 : 119 - 120) ไดทําการวิจัย การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน

จะประสบผลสําเร็จไดน้ัน จําเปนตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะ

ผูบริหารตองถือวาการนิเทศเปนงานหรือหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง มีการจัดการนิเทศอยางเปน

ลําดับข้ันตอน ทั้งการเตรียมการการดําเนินงานตามแผนงานและการประเมินผลเพื่อนําผลไปใชพัฒนา
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ขอดีและปรับในขอที่ยังดอยโดยตองใหทุกคนในโรงเรียนไดมีสวนรวมเพื่อใหการจัดการนิเทศเปนไป

อยางมีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิสุดทายที่ผูเรียนเปนสําคัญ 

สวนขอเสนอแนะน้ันผูวิจัยไดเสนอแนะไววา ควรจัดทําคูมือและเอกสารเผยแพรการจัดการนิเทศภายใน

โรงเรียนของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรสูโรงเรียนตางๆในเขตพื้นที่ควรมีการจัดประชุมสัมมนา

ใหแกบุคคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจในการจัดการนิเทศและ

ในการทําวิจัยครั้งตอไปไดเสนอไววาควรมีการวิจัยการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีการจัดทําหลักสูตร

ของตนเองตลอดจนควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศติดตาม

ผลของโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรทั่วประเทศ 

สุริยะ พุทธารักษ (2550 : 59 - 61, 68) ไดทําการวิจัยพบวา การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสารซึ่งผลการทําวิจัยดานการสํารวจ

สภาพปญหาพบวา การดําเนินการนิเทศมีระดับปญหาในภาพรวมและรายองคประกอบ การศึกษา

สภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การประเมินผลการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติ 

การนิเทศอยูใน ระดับปานกลาง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในที่กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญ

ของการนิเทศภายในหลักการและแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในและการดําเนินการนิเทศภายใน

ทุกรายการมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามโครงสราง 

ของคูมือและจากการทดลองใชคูมือพบวาการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

นาสารกอนและหลังการใชคูมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกรายการดําเนินงาน 

สวนขอเสนอแนะในการนําไปใช ผูบริหารควรประชุมช้ีแจงเพื่อความเขาใจตรงกันในการนําคูมือไปใช 

ผูบริหารควรศึกษาคูมือใหเขาใจและกําหนดปฏิทินการนิเทศใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการและผูบริหาร

ควรดําเนินการนิเทศตามกิจกรรมทุกข้ันตอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนขอเสนอแนะในการทํา

วิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือในภารกิจงานอื่นๆดวย ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ

ความสัมพันธในการปฏิบัติงานของผูบริหาร ควรวิจัยประเมินการใชคูมือการนิเทศภายในและควรวิจัย

และพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละประเภทตอไป 

วิบูลย ปยกิตติไพบูลย (2550 : 85 - 87) ไดทําการวิจัยพบวา จากการศึกษาระดับการปฏิบัติ 

การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาพบวาระดับการปฏิบัติงานตามความเห็นของผูบริหารและ

ครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานนิเทศตามความเห็น    

ของผูบริหารกับครูผูสอนที่มีประสบการณและวุฒิภาวะตางกันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

การศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการนิเทศพบวาโรงเรียนที่จํากัดดวยภาระงานและขาด

แคลนบุคลากรมีปญหามาก ขอเสนอแนะในการแกปญหา โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุช้ีแจงใหครู

ทราบถึงความสําคัญความจําเปนของการนิเทศภายในและใหครูมีสวนรวมในการดําเนินงานนิเทศ 

วิริยา ศรีวิเชียร (2551 : 294 - 299) ไดทําการวิจัย การพัฒนาคูมือสงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 

พบวาผลการตรวจสอบคุณภาพคูมือ การประเมินคูมือ การพัฒนาคูมือสงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน 
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โดยวิธีการกระจายตามบริบทขนาดโรงเรียนและกระจายตามภูมิภาคผลปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยความ

เหมาะสม ดานรูปแบบของคูมือมีคามากกวารอยละ 80 ดานเน้ือหา การนําไปใช และภาพรวมของคูมือ 

มีความเหมาะสม ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว สวนขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชได

สรุปไววา ผูบริหารควรมีการศึกษาแนวทางการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมใหชัดเจนกอนเริ่มลงมือ

ดําเนินการใด ๆ เน่ืองจากผูบริหารเปนปจจัยความสําเร็จที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานมากที่สุด ที่สําคัญ

ผูบริหารตองระบบการกํากับ ติดตาม ดูแล ที่เปนระบบและมีคุณภาพ สวนครูผูรับผิดชอบตองมีความ

กระตือรือรนตองานของตนเอง ใหความสําคัญกับงานสงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน สงเสริมใหเกิดกับ

เด็ก เพราะสิ่งที่มีในตัวครูที่ถือวาเปนคุณลักษณะที่สําคัญในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมคือครู       

เปนผูใฝธรรมอยูเปนนิจ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตองไดรับทราบและมีความเขาใจแนวทางการ

ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมของโรงเรียนอยางครบถวนเน่ืองจากมีแนวคิดและจุดมุงหมายเดียวกัน 

ดุลสฤษด์ิ รัตนูกรณ (2551 : 51 - 52) ไดทําการวิจัยพบวา ผลการวิจัยดานในข้ันตอนการ

วางแผน พบวา การเตรียมการสอนของครูสวนใหญไมไดมีการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม       

การเรียนการสอนยึดตัวครูเปนสําคัญใชวิธีการบรรยายและอธิบายเน้ือหาใชแบบเรียนสําเร็จรูปตาม

สํานักพิมพ จากประเด็นดังกลาวไดมีการตกลงวาจะรวมกันพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกระดับช้ัน ในข้ันปฏิบัติผูวิจัยและผูรวมการวิจัยไดรวมกันจัดทําแผน          

การสอนและปรับปรุงแผนการสอนเปนอันดับแรกรวมกันวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหผูเรียนและหา

ขอสรุปรวมกัน ข้ันสังเกต พบวา พฤติกรรมการสอนโดยเนนการจัดกิจกรรมผูเรียนเปนสําคัญโดยรวม 

อยูในระดับปานกลางและพอที่จะสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะที่จะนําพัฒนา 3 ประเด็น คือ 

1) โรงเรียนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) รวมกันคิดแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิด การปฏิบัติและเรียนรูรวมกัน และ 3) โรงเรียนพัฒนา

กระบวนการนิเทศภายในใหมีประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 100 - 101) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือการนิเทศภายใน

โรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พบวา            

ผลการศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาระนอง โดยภาพรวมมีสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนอยูในระดับมากการพัฒนา

คูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนโดยการวิเคราะหเน้ือหาจากการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัย           

ที่เกี่ยวของโดยการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญโดยผูเช่ียวชาญพบวาคูมือมีความสอดคลองกันในดาน

เน้ือหาและมีการเก็บขอมูลและสารสนเทศเพื่อวางแผนไดสอดคลองกัน มีเน้ือหาครบถวนสมบูรณ

สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยช้ันเรียน โดยอาศัยตัวอยางเครื่องมือในการนิเทศและ

ดานการประเมินสามารถสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง  

สวนในดานความเหมาะสมของคูมือที่ผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 40 คน พบวาดานเน้ือหามีความ
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เหมาะสมในการนําไปใช ใชภาษามีความถูกตองตามหลักไวยากรณในการเขียนอธิบายใชภาษาที่เขาใจ

งายการออกแบบคูมือใชแบบอักษรที่อานไดชัดเจนขนาดของตัวอักษรและขนาดรูปภาพประกอบมี

ความเหมาะสมชัดเจนในดานรูปเลมมีความเหมาะสมตลอดจนการจัดการในบทเรียนมีความเหมาะสม

ในการนําไปใชมากมีคําอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและมีความตอเน่ืองในการนําเสนอเน้ือหา ขอเสนอแนะ 

ในการนําผลการวิจัยไปใช ดานเน้ือหาควรนําไปพิจารณาเพื่อปรับปรงุใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

และเพิ่มความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาใหมากข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่ของตนเอง เปนแนวทางในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และสํานักงานเขตพื้นที่       

ควรมีการประเมินการดําเนินการดานนิเทศภายในโรงเรียนมอบรางวัลเชิดชูเกียรติใหกับโรงเรียน          

ที่ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนตัวอยางใหโรงเรียนอื่นไดศึกษาแนวทางเพื่อนําไปพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตอไป 

สาย นพเทาว (2554 : 61 - 71) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศ

ภายในตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบปญหา

การนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ

ผูตอบแบบสอบถาม 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชคือผูบริหารและครูผูสอน จํานวน 364 คน ตัวแปร       

ที่ศึกษา คือ ปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนใน 4 ดาน คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานปฏิบัติการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศ 

ผลการวิจัยพบวาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ

ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน สําหรับขอเสนอแนะการนิเทศ

ภายใน ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ควรใหครูผูสอนเปนคณะทํางาน           

ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน ดานการวางแผนการนิเทศภายใน 

ควรแตงต้ังคณะทํางานจากครูอาจารยในโรงเรียนใหมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําปฏิทิน

ปฏิบัติงานจะไดเปนแผนงานรวมของโรงเรียนที่มีความชัดเจนและเปนที่ยอมรับของทุกคน ดานการ

ปฏิบัติการนิเทศ ควรใหมีการประสานงานระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในเรื่องการนิเทศ

ภายใน ดานการประเมินผลการนิเทศ ควรจัดใหมีการประเมินความกาวหนาในการสอนของครูที่เกิด

จากการนิเทศดวย การประเมินคุณภาพนักเรียนปลายภาคเรียน  

นพพร แทนนิล (2555 : 90 : 96) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน

ที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ันสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         
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สุราษฎรธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการนิเทศภายในโรงเรียน

ที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ันสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา             

สุราษฎรธานี เขต 2 2) เพื่อพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ันสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 3) เพื่อประเมิน

ความเหมาะสมของคูมอืการนิเทศภายในโรงเรียนทีจ่ัดการเรยีนรูแบบคละช้ันสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 กลุมตัวอยางคือผูบริหารและครูผูสอน 

จํานวน 87 คน ตัวแปรที่ศึกษาคือความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู

แบบคละช้ันสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการนิเทศภายในโรงเรียน   

ที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ันโดยรวมอยูในระดับปานกลางและรายดานอยูในระดับปานกลาง และความ

เหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยการนําคูมือการนิเทศไปใชมีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคือ เอกสารคูมือการนิเทศภายใน รูปเลมและ

เน้ือหาของคูมือนิเทศภายใน ตามลําดับ 

จิราพร โสตรยม (2555 : 79 - 86) ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือการนิเทศภายใน

โรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยมวัีตถุประสงค

เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 2) เพื่อพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน

โรงเรียนยุวศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยาง คือ 

หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนาสายช้ัน ครูผูสอนและผูที่ไดรับมอบหมายของโรงเรียนยุวศึกษา จํานวน 

27 คน ตัวแปรที่ศึกษาคือ ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา ผลการวิจัย

พบวา สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ความเหมาะสมของคูมือการ

นิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือ การนําคูมือนิเทศไปใช เอกสารคูมือการนิเทศภายในและรูปเลม

และเน้ือหาของคูมือการนิเทศภายใน 

สรุปงานวิจัยในประเทศที่ไดศึกษา พบวา การนิเทศภายในโรงเรียนมุงหวังเพื่อพัฒนาครู   

ใหสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียนซึ่งเปนเปาหมาย

ของหลักสูตร การดําเนินการจึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะผูที่ใหการ

นิเทศตองรวมมือกับครูในการปรึกษาหารือ ชวยเหลือ แนะนําในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาเทาที่ผานมาผูนิเทศ กับผูรับการนิเทศ ยังไมยอมรับซึ่งกันและกัน จึงมีผล

ทําใหเกิดการทํางานที่ไมประสานงานกันอยางจริงจัง มีอุปสรรคและปญหามากมาย การนิเทศภายใน

จึงตองจัดอยางเปนระบบ คือบุคลากรทุกฝายตองรวมมือกันทํางานเปนข้ันตอนโดยเริ่มจากการศึกษา
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สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ หรือการเตรียมการการวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ 

การประเมินผล และการรายงานผล ตลอดจนการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการ

ชวยใหครูสามารถปรับปรุง แกไขการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนา

การศึกษาดีข้ึนนําไปสูการพัฒนาการศึกษาตอไป 

งานวิจัยตางประเทศ 

Willams (1994 : 2425 - A) ไดวิจัยเรื่องกลยุทธการใชการนิเทศภายในโรงเรียน และ  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนโดยศึกษาจากผูบริหาร ครู ประธานสหภาพครู   

ในเขตโรงเรียน K-12 รัฐแคลิฟอเนีย ไดพบวา ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและเขาใจอันดีตอกัน

ในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารไมคอยมีการสังเกตการณสอนและ

เย่ียมชมหองเรียนอยูเปนประจํา  

Anello (1996 : 294 - A) ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติของครูและ ครูใหญที่มีตอ

ประสิทธิภาพของการนิเทศ จุดมุงหมายในการวิจัยเรื่องน้ีเพื่อตองการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติ      

ของครูและครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษาในสปริงฟลด รัฐแมสซาซูเสดต ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

โรงเรียนรับรูวาตนเองสามารถทําการนิเทศภายในโรงเรียนของตนไดเปนอยางดี สวนครูก็ตองการ       

เขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังมากข้ึนในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยครูก็รูสึก พอใจในการนิเทศภายใน

ที่ครูไดรับดวย 

Jailall (1998 : 675 - A) ไดศึกษาเรื่องความแตกตางของการนิเทศที่มีรูปแบบแตกตาง

เพื่อที่จะใหคําแนะนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการนิเทศที่มีประสิทธิภาพในอเมริกา การศึกษา

ครั้งน้ีใชแบบสํารวจการสัมภาษณและการวิเคราะหความแตกตางการนิเทศการสอน ผลการศึกษา

พบวา รอยละ 78 ของกิจกรรมนิเทศรูปแบบตางๆ เริ่มตนใชในโรงเรียนต้ังแต 1 - 6 ปมาแลว รอยละ 

96 ของหัวหนาสถานศึกษา และครูนิเทศทีห่ลากหลายจะชวยใหครูพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียน

การสอนอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก รอยละ 79 ของผูบริหารและครูนิเทศเช่ือวาการรวมมือกัน

พัฒนาการนิเทศการสอนที่มีความหลากหลายกอใหเกิดประสิทธิภาพสูง ครูที่รวมกันพัฒนาเปนปจจัย

สําคัญตอความสําเร็จของการนิเทศที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน มีการนําไปใชเพิ่มข้ึน 

Langmuir (1998 : 4324 - A) ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเน้ือหาของความสัมพันธ   

ในการทํางานรวมกันเปนกรณีศึกษากับครู 2 คน คือ May และ Sadie ซึ่งทํางานรวมกันในกลุม       

ของการนิเทศแบบคลินิก โดยมีจุดหมายหลักที่จะใหครูเขารวมในกระบวนการนิเทศเพื่อเพื่อพัฒนา

วิชาชีพและพัฒนาทักษะใหม ๆ ในการนิเทศการสอนการวิจัยครั้งน้ีมีการวิเคราะหรายละเอียดและ

ตีความหมายความรูที่ครูทั้งสองสรางข้ึนในระหวางการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิก จากการวิจัยครั้งน้ี

ช้ีใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลในการพัฒนาครูในดานความสัมพันธกัน การพัฒนาแตละครั้งข้ึนอยูกับ

การใหความรวมมือในการทํางาน และครูทั้งสองยังพบอีกวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ตองใช
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เวลา และตองไวใจในกระบวนการสังเกตการณสอนซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือเพื่ออภิปรายสาระ

เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครู 

Tilahun (1983 : 2168 - A) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  

ที่พึงประสงคของการพัฒนาประเทศเอธิโอเปยกลุมตัวอยางไดแก ครู ศึกษานิเทศก นักวิชาการ พบวา 

กลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวากิจกรรมที่ใชจัดการนิเทศภายในโรงเรียนลําดับจากมากไปหา

นอยไดดังน้ี คือการฝกอบรมแนะนํา การฝกปฏิบัติการ การสอนสาธิตโดยศึกษานิเทศก การประชุม

กลุมยอยของครู การเย่ียมช้ันเรียน และการสังเกตการณสอน การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนอยูใน

ระดับปานกลาง และมีความเห็นสอดคลองกันอีกวา การนิเทศในลักษณะรวมมือปฏิบัติงานนิเทศ

ศึกษาจะกอใหเกิดผลดีกวาการนิเทศที่ใชอํานาจ 

สรุปงานวิจัยตางประเทศทีไ่ดศึกษา พบวา ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและเขาใจอันดี

ตอกันในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารไมคอยมีการสังเกตการณสอน

และเย่ียมชมหองเรียนอยูเปนประจํา และผูบริหารโรงเรียนรับรูวาตนเองสามารถทําการนิเทศภายใน

โรงเรียนของตนไดเปนอยางดี สวนครูก็ตองการเขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังมากข้ึนในการนิเทศภายใน

โรงเรียนโดยครูก็รูสึก พอใจในการนิเทศภายในที่ครูไดรับดวย ซึ่งรอยละ 78 ของกิจกรรมนิเทศ

รูปแบบตางๆ เริ่มตนใชในโรงเรียนต้ังแต 1 - 6 ปมาแลว รอยละ 96 ของหัวหนาสถานศึกษา และครู

นิเทศที่หลากหลายจะชวยใหครูพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางถึง

ระดับมาก รอยละ 79 ของผูบริหารและครูนิเทศเช่ือวาการรวมมือกันพัฒนาการนิเทศการสอนที่มี

ความหลากหลายกอใหเกิดประสิทธิภาพสูง ครูที่รวมกันพัฒนาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ              

ของการนิเทศที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน มีการนําไปใชเพิ่มข้ึน 

สรุปไดวา การนิเทศการศึกษาจัดเปนการบริหารการศึกษาดานหน่ึงเพื่อการช้ีแนะใหความ

ชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของนักเรียน ใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษา สวนการนิเทศ

การสอนเปนกิจกรรมหน่ึงของการนิเทศ ซึ่งตองอาศัยคูมือในการนิเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

การนิเทศภายในทั้งผูนิเทศและผูรบัการนิเทศตองประสานสัมพันธใหเกดิการพัฒนาใหความสาํคัญและ

รูจักบทบาทของตัวเองทั้งผูที่ทําหนาที่เปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศโดยเฉพาะครูผูสอนตองพัฒนา

ตนเองอยูตลอดเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนซึ่งจะสอดรับกับ นโยบายปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี

สอนอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 


