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 ผลการวิจัยพบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวม

และรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการ
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From the result of Ordinary National Education Test of Suratthani 3 Primary 
Educational Service Area Office. An average of many subjects are lower than the average 
of office of the Basic Education Commission : OBEC and National – level. As from the 
result Internal Supervision of director. So the purposes of this research were to study 
the Internal Supervision of Schools as Perceived by teachers in the Small Schools under 
Suratthani 3 Primary Educational Service Area Office. The populations were 521 teachers. 
The samples were 217 teachers by simple random sampling. The data were collected 
by using questionnaires. The questionnaires were of internal supervision of schools. 
The questionnaire was reliability of 0.89. The data were analyzed by using basic statistics 
including mean, standard deviation, t - test and F - test. 
  The research results were as follows: the Internal supervision of schools as 
perceived by teachers in the small schools were at high level in overall were at high 
level overall, followed by the supervision, monitoring reports, the creation of media 
and supervision tools respectively, the supervision planning and set the choice and the 
current education problems and needs evaluation. The level of statistical significance. 05. 
  The comparison of the Internal Supervision of Schools as Perceived by teachers 
in the Small Schools under Suratthani 3 Primary Educational Service Area Office, who 
differed in their sex and educational background show no differences. Who differed in 
their work experience show the three differences titles; the creation of media and 
supervision tools respectively, the supervision and the current education problems and 
needs evaluation. So that, the small school director should have development about 
the creation of media and supervision tools respectively, supervision process and 
evaluation of supervision. 
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อนุเคราะหในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใส

อยางดีย่ิง จนเปนคนควาอิสระที่เสร็จสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว 

ณ โอกาสน้ี 
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จนเสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะห รับเปนผูเช่ียวชาญ และใหแนวคิด 

คําปรึกษา และขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบเครือ่งมอื รวมถึงผูบริหารโรงเรยีน และคณะครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ทุกทานที่ใหความรวมมือชวยเหลือ

ในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี  

 สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พีน่อง ครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคน

และผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมสามารถเอยนาม มา ณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชนอันเกิดจากคนควาอิสระ

เลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนคุณความดีของทานที่มีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยน้ีสําเร็จอยางสมบูรณ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 โลกในสังคมยุคปจจุบันเปนสังคมที่มีการแขงขัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ที่เกิดข้ึนอยางรวดเรว็ ไมวาจะเปนการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคา การติดตอสื่อสาร 

หรือการคมนาคม ลวนแลวแตมีการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วซึ่งทําใหเกิดความเจริญกาวหนา

ทางดานสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเทศที่เปนสังคมแหงภูมิปญญาและสังคมแหงการเรียนรู  

ประเทศน้ันก็จะมีความเจรญิกาวหนา มีความมั่นคงและไดเปรียบทางการแขงขันเน่ืองจากเปนประเทศ

ที่ทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพและมีการพฒันา จึงสะทอนใหเหน็ถึงความสาํคัญของระบบการศึกษาในยุค

ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของประเทศไทย

ยังมีปญหาใน ดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางตํ่า 

การพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะของแรงงานไมตรงกับความตองการ ในขณะที่คนไทยจํานวน

ไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรบัวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยมทศันคติ 

และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐาน

การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะ

ที่ดีข้ึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง

และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2559 : 11 - 12) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลง

วิทยาการการเรียนรูประเภทตาง ๆ และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสม

กับผูเรียนในการศึกษาแตละระดับ การวิจัยในช้ันเรียนเกี่ยวของกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ซึ่งถาปญหาตาง ๆ  ถูกแกไขไป ผูสอนก็สามารถสอนไดอยางเต็มที่ผูเรียนก็เรียนรูไดอยางมีความสุข

กระบวนการเรียนรูทั้งผูสอน และผูเรียนก็เกิดการเรียนรูที่ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถที่จะนํา
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ผลการวิจัยไปชวยในการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน

ครูก็จะเกิดความรู และความคิดสรางสรรค ใหม ๆ เปนการพัฒนาวิชาชีพควบคูกันไปดวย  

 ดังจะเหน็ไดวา การจัดการศึกษาหรอืการจดัการเรียนรู จะมุงใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขาสูระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาและการยกระดับโรงเรียน

ช้ันนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพรอมสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World - Class Standard School) ซึ่งบุคลากรทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

เพื่อใหเปนโรงเรียนที่มรีะบบการพัฒนาผูเรยีน สถานศึกษา แหลงเรยีนรู สภาพแวดลอม หลักสูตร และ

การจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองกาวไกลตามความตองการ

จนถึงระดับสากล 

 ภารกิจที่สําคัญประการหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะ

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะชวยแกไขปรับปรุง

สิ่งที่บกพรองดานวิชาการใหมีการพัฒนา และสงเสริมใหการเรยีนการสอนบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหาร

สถานศึกษาและผูรวมบริหาร เปนผูที่อยูใกลชิดกับคุณครูและนักเรียน จึงยอมทราบถึงปญหาตาง ๆ 

ไดดีกวาบุคลากรภายนอก เมื่อเปนเชนน้ีแลว การนิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบความตองการ

ของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาถือวา

มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษาสามารถนับวาเปนประโยชนตอครู เพราะวาการ

นิเทศชวยใหครูมีความเช่ือมนัในตนเอง ถาครูยังมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในหองเรียน ครูก็จะเปน

บุคคลที่ทําหนาทีไ่ดสมบูรณแบบ และจะมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานทุกดาน สนับสนุนใหครูสามารถ

ประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง ครูสามารถมองเห็นดวยตนเองวา ตนเองประสบผลสําเร็จในการสอน

ไดมากนอยเพียงใด ชวยครูใหไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ครูผูสอนแตละคนสามารถ

สังเกตการณทํางานหรือการสอนของครูคนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตน นอกจากน้ีจะมีการ

แลกเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณการสอน และรับเอาวิธีการใหม ๆ จากครูคนอื่นไปทดลองใช รวมทั้งเรียนรู

วิธีการชวยเหลอืใหการ สนับสนุนแกครูคนอืน่ ๆ  ดวย ชวยกระตุนครูใหมีการวางแผนจัดทําจุดมุงหมาย

และแนวปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน ครูแตละคนสามารถใหความชวยเหลือเพื่อนครูดวยกัน เพื่อตัดสินใจ

เกีย่วกับปญหาการสอนอยางกวาง ๆ  ภายในโรงเรียน การวางแผนฝกหรือใหบริการเสริมวิชาการ การพัฒนา

หลักสูตร และการกระตุนใหครูผูสอนทํางานวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

ของครูกับกลุม และช้ีใหเห็นความสามารถในการควบคุมและจดัการความนาเช่ือถือ และความเปนวิชาการ

ของครูคนน้ันไดเปนอยางดี และการนิเทศจะเปนกระบวนการทีท่าทายความสามารถของครูใหมีความคิด

เชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะปฏิบัติงาน ครูผูสอนจะไดรับขอมูลยอนกลับซึง่เปนผลมาจากผลการประเมิน 
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ขอมูลเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นขอดีและขอเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางทีจ่ะใช

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึง่วิธีการดังกลาวจะเปนวิธีการหน่ึงที่ทาทาย และ

ชวยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูใหสูงข้ึนดวย (วัชรา เลาเรียนดี, 2550) ดังน้ัน การจัดการศึกษา

ดวยกระบวนการบรหิารจัดการ กระบวนการเรยีนการสอน และกระบวนการนิเทศน้ัน เปนกระบวนการ

หรือวิธีการที่บุคลากรภายในสถานศึกษาจัดข้ึนเปนระบบที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให

ผูปฏิบัติงานไดลงมือปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสมจนบรรลุตามแผนที่วางไว เพื่อปรับปรุงสงเสริม

คุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาไดดีย่ิงข้ึน เพราะปจจุบันการนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศก

จากภายนอกน้ันไมสามารถจะทําไดอยางทัว่ถึง เน่ืองจากจาํนวนศึกษานิเทศกมนีอย ไมเพียงพอเมื่อเปรียบ

กับความตองการของครูผูสอนในสถานศึกษา ตลอดจนความรูของศึกษานิเทศกก็ไมสามารถครอบคลุม

ไปทุกสาขาวิชา เพื่อแกไขปญหาในเรื่องน้ีจึงจําเปนตองมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 จะเห็นไดวาสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทาทายผูบริหารการศึกษา

ในทุกยุคทุกสมัย กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กต้ังแตอดีตที่ผานมา

อยางตอเน่ือง เมื่อพบอัตราการเกิดของประชากรไดลดลงตามลําดับ ไดสงผลใหจํานวนประชากรในวัย

ประถมศึกษา (6 - 12 ป) ลดลง ประกอบกับอัตราการยายของประชากรจากชนบทเขาสูเมืองเปนจํานวนมาก 

ดังน้ัน จึงทําใหนักเรียนที่เปนตัวปอนใหแกโรงเรียนประถมศึกษาที่กระจายอยูทั่วประเทศถึง 30,000 

กวาแหง จึงลดลงตามลาํดับ ดวยความตระหนักวาการที่มีสถานศึกษาขนาดเลก็เปนจํานวนมาก ยอมสงผล

ถึงประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการบรหิารอัตรากําลงัครู กระทรวงศึกษาธิการ

ไดดําเนินการมาตรการที่ยุบรวม และรวมสถานศึกษาขนาดเล็กอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดีมาตรการยุบ

และรวมสถานศึกษามิใชเปนแนวทางแกไขปญหาที่จะประสบความสําเร็จในทุกกรณี ชุมชนสวนใหญ

จะตอตานไมยอมใหยุบสถานศึกษา ดวยเกรงวาลกูหลานจะตองเดินทางไกลจากบาน จึงมีสถานศึกษา

บางสวนจะไมยุบจาํเปนตองดํารงอยูแมจะมีนักเรียนไมมากนัก (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน, 2550) ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดพยายามดําเนินการบริหาร

จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กในหลาย ๆ  รูปแบบ ใหเปนไปตามความสมัครใจในระดับพืน้ที่สถานศึกษา

ขนาดเล็กที่ไมสามารถยุบรวมได ก็ไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการศึกษาหลากหลาย

รูปแบบ เชน หองเรียนเคลื่อนที ่การเรียนทางไกลผานดาวเทียม เปนตน แตอยางไรก็ตามยังพบปญหา

และอุปสรรคบางประการ เชน นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กไมชัดเจน เปลี่ยนแปลงบอยไมตอเน่ือง 

การใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียนยังไมคอยดีนัก และจากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ผานมาพบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาคลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ ดาน

การบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียนและดานการมีสวนรวม

ในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในการสอนน้ัน พบวา ครูสวนใหญขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ในสภาพที่ครไูมครบช้ันและนักเรยีนมจีํานวนนอยในแตละช้ัน ครูสอนไมเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 



4 
 

เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ครูจําเปนตองปฏิบัติทั้งจากสังกัดเดียวกัน และ

จากตางสงักัด หลักสูตรและแผนการจดัการเรียนรูไมคอยสอดคลองกับบรบิทของโรงเรียน สื่อการเรียน

การสอนและแหลงการเรียนรูมีจํานวนจํากัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรงเรียนไดรับงบประมาณนอย สื่อเทคโนโลยี

และการสือ่สารมีใชจํากัด และที่โรงเรยีนมอียูก็ไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทายที่สุดก็สงผล

ทําใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าไปดวย สวนในดานการบรหิารจดัการที่ผานมา ผูบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กสวนใหญยังขาด ทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งมีบริบทที่ตางไปจากโรงเรียนขนาด

อื่น ๆ การใชขอมูลสารสนเทศ และนําผลของการประเมนิงาน/โครงการมาใชวางแผน ปรับปรุง พัฒนางาน 

ยังมีนอย โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และโรงเรียนไดทําวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนสาํหรับโรงเรียน

ขนาดเล็กตามบริบทของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการและการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550)  

 จากสภาพการจัดการศึกษาปที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2558 และไดสรุปผลการ

ดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษา จากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทยีบกับคาคะแนนเฉลีย่ระดับ สพฐ. พบวา คาคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร สังคม สุขศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับ สพฐ. และคาคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร อังกฤษ ตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับ สพฐ. 

และเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา คาคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพฯ สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สวนคาคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาและศิลปะ ตํ่ากวาคาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

(สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3, 2559 : 9) จะเห็นไดวาผลการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมสาระการเรียนรูหลักรายวิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา

รอยละ 50  

 จากขอมูลดังกลาว การนิเทศภายในสถานศึกษาถือเปนปจจัยที่สาํคัญของผูบริหารภายใต

ระบบและกลไกที่หลากหลายที่มีผลคุณภาพภายในของโรงเรียน อีกทั้งยังมีสวนชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการทําแบบทดสอบระดับชาติ (O - NET) ใน 5 กลุม

สาระการเรียนรูหลักอีกดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรบัรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึง

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจดัการศึกษาของโรงเรียนได นําไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายในการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการกาํหนดยุทธศาสตรและกลวิธีที่จะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงาน

คุณภาพภายในของโรงเรียนและการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป 

  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการณในการสอน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยเฉพาะตอผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใช

เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในบรรลุ

เปาหมาย สรางความเช่ือมั่นแกผูปกครองและชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน เปนขอมลูสารสนเทศ

สําหรับผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อกําหนดนโยบาย วางแผน สงเสริมสนับสนุน 

ปรับปรุง พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยกําหนด

ขอบเขตการวิจัยไว ดังน้ี 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

ขนาดเล็กตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไดกําหนด

ประเด็นเน้ือหาที่จะทําการวิจัย ดังน้ี การนิเทศภายในของสถานศึกษา ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศงานและกําหนดทางเลอืก 3) การสรางสือ่และเครื่องมือ

ในการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน และ 5) การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 
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  2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอของ

จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก โรงเรียนในเขตอําเภอเวียงสระ โรงเรียนในเขตอําเภอบานนาสาร โรงเรียน

ในเขตอําเภอบานนาเดิม โรงเรียนในเขตอําเภอพระแสง โรงเรียนในเขตอําเภอเคียนซา และโรงเรียน

ในเขตอําเภอชัยบุรี จํานวน 75 แหง รวม 521 คน 

   กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 217 คน ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 

108 - 109) แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

  3. ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา  

   3.1 ตัวแปรตน คือ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน 

   3.2 ตัวแปรตาม คือ การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยกําหนดขอบเขต

การวิจัยไว ดังน้ี 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศงาน 

และกําหนดทางเลือก 3) การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน และ 

5) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี หลักการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทํา

การสังเคราะหตัวแปรที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน จาก ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick, 2012); 

แฮริส (Harris, 1985); ลุสซิเออร (Lussier, 2007); กรองทอง จิรเดชากุล (2550); เอกนรินทร  บุญยะโพธ์ิ 

(2557); ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557); อรรถพร เกตุแกว (2558) ซึ่งผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎี และผลวิจัย

ที่เช่ือมโยงกันน้ี มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
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 ตัวแปรตน               ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 

 1. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 อยูในระดับมาก 

 2. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณในการสอนแตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็กตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดกําหนดคํานิยามศัพทที่ใชในการศึกษา

ดังน้ี 

สถานะภาพ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

2.1 ปริญญาตร ี

2.2 สูงกวาปรญิญาตร ี

3. ประสบการณในการสอน 

3.1 นอยกวา 5 ป 

3.2 5 - 10 ป 

3.3 มากกวา 10 ป 

การนิเทศภายในโรงเรียน 

1. การศึกษาสภาพปจจบุันปญหาและความตองการ  

2. การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก  

3. การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ  

4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน  

5. การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 
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  1. การนิเทศการศึกษา หมายถึง คือ กระบวนการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศ

กับผูรับการนิเทศในการที่จะชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํากับครูผูรับการนิเทศ และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มคุณภาพการเรียน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหเปนไป

ตามเปาหมายของการศึกษาและประสบผลสําเร็จไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

  2. การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการใหความชวยเหลอื 

ใหคําปรึกษา สนับสนุนแนะนําซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของครู

เพื่อใหเกิดผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สูงข้ึน 

   2.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ หมายถึง กระบวนการในการ

วิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกปญหาทําการสํารวจความตองการของครู 

ดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพหองเรียน สภาพแวดลอม

ทั่วไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําแฟมขอมลู ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ประชุม วิเคราะห 

ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน

พัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน        

   2.2 การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก หมายถึง กระบวนการในการเตรียม

ขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ โดยคณะครู

และผูที่เกี่ยวของในการสรางสื่อเครื่องมือสาํหรบัการนิเทศ การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผนการกระจายทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศ แตงต้ังคณะกรรมการ

การนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน การประสานงาน

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด 

   2.3 การสรางสื่อ และเครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ หมายถึง กระบวนการในการพิจารณา

ขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพ

การศึกษา มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะจุดดี จุดเดน ดําเนินการสราง

เครื่องมือตามวัตถุประสงคและรูปแบบที่กําหนดไว จัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ 

เครื่องมือ มีการทดลองใชสื่อ เครื่องมือกอนนําไปใชทุกครั้ง ปรับปรุงใหมีความบกพรองนอยที่สุด 

จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อตาง ๆ ใหพรอม ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือ แผนการสอน บัตรภาพ บัตรคํา 

ชุดการเรียนแบบเรียน และประเมินผลการใชสื่อ เพื่อการเรียนการสอน ผูรับการนิเทศตองพัฒนาสื่อ

ใหดีย่ิงข้ึน เพราะจะชวยใหการนิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนการเรียนการสอน 

ดําเนินไปอยางเรียบรอย 
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   2.4 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการช้ีแจงใหคณะครูเขาใจ

บทบาทของผูนิเทศและรับการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง

และโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน

สรางขวัญกําลังใจ ใหครูกํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 

   2.5 การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง กระบวนการดําเนินการ

จัดเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน การประเมินผล 

การนิเทศอยางตอเน่ือง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรงุกิจกรรม เตรียมการ ตรวจสอบ

ความพรอมของผูประเมิน สรุปและรายงานผล เพื่อสรางและใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม รวบรวม

ขอมูลไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ

เปนรูปเลม เพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป 

  3. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ขาราชการครูในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา

รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงรองผูอํานวยการหรอืรกัษาราชการแทน

ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

  4. ครูผูสอน หมายถึง ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

  5. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 120 คน ลงมาเปดสอน

ชวงช้ันที่ 1 และชวงช้ันที่ 2 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

  6. ระดับการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาที่ไดรับของครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ในที่น้ี ไดแก การศึกษา

ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

  7. ประสบการณในการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนของครูผูสอน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกเปนนอยกวา 

5 ป 5 -10 ป และ มากกวา 10 ป 

 

 



 
 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรบัรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 เพื่อเปนพื้นฐานความคิดนําไปสูกรอบแนวความคิดของการวิจัย และเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห

อภิปรายผลการวิจัย จึงขอเสนอเปนลําดับดังตอไปน้ี 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

  3. กระบวนการนิเทศภายใน 

   3.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

   3.2 การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 

   3.3 การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ 

   3.4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน 

   3.5. การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

 

 การจัดการศึกษาจะใหบรรลวัุตถุประสงค จะตองมีผูปฏิบัติหนาที่ที่ใหคําแนะนําชวยสงเสริม

และสนับสนุนแกครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษากิจกรรมที่ทําเรียกวาการนิเทศการศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาครูไปสูคุณภาพผูเรยีน เพื่อใหบรรลุ

ตามเปาหมายของหลักสูตร นักการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศไดกลาวถึงความหมายของการนิเทศ

การศึกษาไวอยางหลากหลายและแตกตางตามแนวคิด ความเช่ือและจุดมุงหมายของแตละทาน ดังน้ี 

 คําวา “นิเทศ” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “ช้ีแจง” “แสดง” 

“จําแนก” และตามรูปศัพท หมายถึง การใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และปรับปรุง 

ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Supervise” (หมายถึง) “Watch Over” (เฝาดู) ”Control” (ควบคุม กํากับดูแล) 
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 กัมภณฑ จุนโท (2551: 49) สรุปวา การนิเทศการสอน เปนการดําเนินการของผูอื่นที่จัดกระทํา

กับครู เพื่อปรุงพฤติกรรมการจัดเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย อันสงผลโดยตรงตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเนนการชวยเหลือปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 204) ไดใหความหมายของ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรม 

หน่ึงในหลาย ๆ  กิจกรรมของการบริหารการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรงุเงื่อนไขการเรยีนรู

และความเจริญงอกงามของผูเรียน มุงใหผูสอนปรับปรุงวิธีการสอน และจัดกิจกรรมอื่นควบคูไปดวย   

 ชาริณี สุขสันติดิลก (2552 : 9) กลาวถึง การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่อาศัย 

ความรวมมือระหวางผูบริหาร และบุคลากรครูภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ         

การจัดการเรยีนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีข้ึน  

 ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2553 : 223) ใหความหมายไวอีกวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูผูสอนและบุคลากร

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนเพิ่มคุณภาพของบทเรียน

ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา  

 มาดส และสทูปส (Marks and Stoops, 1978 อางถึงใน ชาญชัย อาจิณสมาจาร, 2557) 

ไดกลาวถึง การนิเทศการศึกษาวา คุณคาของการนิเทศการศึกษาอยูที่การพัฒนา และปรับปรงุการเรยีน

การสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ และสงผลสะทอนไปถึงการพัฒนานักเรียนดวย 

 แฮริส (Harris, 1985) ไดกลาวถึง ความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง สิ่งที่บุคลากร

ในโรงเรียนกระทําตอบคุคลหรือสิง่หน่ึงสิง่ใดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะคงไว หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

การดําเนินการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ และสงผลสะทอนไปถึงการพัฒนานักเรยีนดวย 

 กลิคแมน, การดอน, และรอส - การดอน (Glickman, Gordon and Ross - Gordon ,2007 : 6) 

ใหความหมายของการนิเทศไววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง หนาที่ของทางโรงเรียนที่จะตองปรับปรุง

การสอน โดยการใหความชวยเหลือโดยตรงกับครูการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการทํางานรวมกัน 

การพัฒนาการทํางานเปนกลุม และการสนับสนุนใหครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง

การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 : 143) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการ

บริหารการศึกษา เพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกบัคร ูและบุคคลทีเ่กีย่วของกับการจดั

การศึกษา เพื่อปรังปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมาย

ของการศึกษา  

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 2) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทํางานรวมกับ

ครูและบุคลากรอื่นทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิอันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
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 ฉวีวรรณ พันวัน (2552 : 9) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวมกันทาง

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 292) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง สวนหน่ึงของการบริหาร

การศึกษาที่ผูบริหารการศึกษาไดมอบหมายใหผูทําหนาที่การศึกษา คือ ผูนิเทศไดชวยครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูบรรลุไปตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรสอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติโดยรวม  

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 5) กลาวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาวา การนิเทศการศึกษา

เปนกิจกรรมและที่ไมใชการใหบังคับ เพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหครูปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ที่สรางความกาวหนาใหกับนักเรียนเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ โดยเนนความเปนประชาธิปไตย ความรวมมือ 

การสรางขวัญกําลังใจ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมกัน  

 สเปยร (Spears, 1967) ไดใหคําจํากัดความไววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการทีท่าํ

ใหเกิดการปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของคร ูโดยการทาํงานรวมกับบคุคลที่เกีย่วของกับ

การน้ีเปนกระบวนการกระตุนความเจรญิกาวหนาของคร ูและมุงหวังที่จะชวยเหลือครูเพื่อใหครูไดชวย

ตนเองได 

 จากความหมายการนิเทศการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

ในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ในการที่จะชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํากับ

ครูผูรับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษา ใหพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มคุณภาพการเรียน

ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษา และประสบผลสําเร็จไดดวย

ตนเองอยางตอเน่ือง 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศการศึกษา  

 มีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ไวดังน้ี  

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 238 - 239) กลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอ

การนิเทศภายใน ดังน้ี  

  1. การชวยใหผูสอนแตละคนทําหนาที่การสอนใหไดผลดี แกปญหาของผูสอนแตละคน      

ทางดานการสอน ชวยใหผูสอนมีความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง  

  2. การเปนผูประสานงานและบริการแกผูสอนทุกคนในดานการสอน เชน ชวยจัดหาหนังสือ 

วิเคราะหเน้ือหา วิธีสอน อุปกรณ รวมทั้งอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

  3. การเปนวิทยากรที่ดีที่สุดของผูสอนในทุกโอกาสคือสามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง

ช้ีแหลงวิทยาการที่เหมาะสมใหแกผูสอน  
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  4. การเปนผูประเมินผลการเรียนการสอน และโปรแกรมตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน  

  5. การเปนผูนําที่ดีของสถานศึกษาและชุมชน สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชนเพื่อรวมมือในดานการนิเทศภายใน  

  6. การชวยเหลือผูสอนดานวิชาการ ไดแก ปฐมนิเทศผูสอนเขาใหม การจัดประชุมกอน

เปดเรียน การเย่ียมช้ันเรยีนหรอืหมวดวิชา การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุม การอบรม บรรยาย 

อภิปราย การสัมมนาในโอกาสตาง ๆ การจัดหนังสือ คูมือตาง ๆ ใหการปรับปรงุหองสมุดใหใชไดอยาง

สะดวกทั้งผูสอนและผูเรียน การจัดอุปกรณโสตทัศนศึกษาใหใชไดอยางทั่วถึง และการแนะนําใหเปน

สมาชิกชมรมหรือสมาคมตาง ๆ  

  7. สงเสรมิขวัญและกําลังใจในการทาํงาน เชน จัดสวัสดิการให สรางความสามคัคีภายใน

ถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอื้อตอบรรยากาศภายในสถานศึกษาแกผูรวมงาน  
 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5 - 6) กลาวถึง บทบาทและภารกิจของผูบรหิารเกี่ยวกับการ

นิเทศ ดังน้ี  

  1. บทบาทในการสงเสริมและจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง สามารถดําเนินงานตามนโยบายไดถูกตอง ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนไดอยางสมบูรณ  

  2. บทบาทในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโดยเฉพาะ

การจัดการเรียนรูใหดีข้ึน สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนํามาปรับใชใหเหมาะสม

กับครูในโรงเรียน  

  3. บทบาทในการจดัประชุมอบรม มีการจดัประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุม

ปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุม เปนตน นอกจากน้ี ยังสงเสริมใหครูมีโอกาสเขารับการอบรมในการ

พัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  4. บทบาทในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะชวยใหครูพัฒนาศักยภาพไดดีย่ิงข้ึน การประเมิน

เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ใหเกิดการพัฒนาอยางสรางสรรค  

  5. บทบาทในการใชกลุมโรงเรียน สมาคมวิชาชีพ หรือเครือขายเปนแนวทางเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนแกครูในโรงเรียน โดยใชกลุมหรือเครือขายชวยเหลือ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดประชุม

ทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ  

  6. บทบาทในการสรางครตูนแบบในสาขาวิชาตาง ๆ  ซึ่งกอใหเกิดผลการพัฒนาและเปน

แบบอยางแกครูทั่วไป  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 225) กลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายใน

วาผูบริหารสถานศึกษาตองมีหนาที่หลักอีกประการหน่ึง คือ หนาที่ในการนิเทศการศึกษา เน่ืองจาก

การนิเทศการศึกษา เปนงานที่แนะนําปรับปรุงใหคณะผูสอนไดทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ หาก
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คณะผูสอนคนใดไมไดปรบัปรุงวิธีการสอนของตนเอง ผูบริหาร ซึ่งมีพระเดชก็สามารถทีจ่ะลงโทษผูสอน

ไดตามความเหมาะสม เพื่อมิใหบุคคลใดกระทําเปนแบบอยางตอไป 

 ไวลส (Wiles, 1983) กลาวถึง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนิเทศ ดังน้ี 

 1. บทบาทดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารโรงเรียนมหีนาที่ทาํใหเกิดความเขาใจอันดีภายใน

กลุมและพยายามขจัดขอขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในกลุม 

 2. บทบาทในฐานะผูนํา ผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่ดังตอไปน้ี คือ พัฒนาความเปนผูนํา

ใหเกิดข้ึนแกตัวผูอื่น ชวยใหผูอื่นมีความรับผิดชอบ มีสวนรวมในการตัดสินใจรวมในการใชอํานาจและ

มีสวนรวมรับผิดชอบ 

 3. บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานในหนวยงาน ผูบริหารโรงเรียนมหีนาที่ดังน้ี คือ

พัฒนาการจัดองคการของหนวยงานในโรงเรียน ชวยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตาง ๆ ดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามตองดําเนินตอไปตามข้ันตอน และกระบวนการตัดสินใจ 

เมื่อกลุมตัดสินใจเรือ่งใดไปแลวจะตองไมคัดคาน พยายามทําใหทุกคนในกลุมมีเปาหมายเดียวกัน เพื่อใหเกิด

มีวินัยในกลุม และสงเสริมใหทุกคนมีวินัยในตัวเอง 

  4. บทบาทในการคัดเลือกและใชประโยชนจากบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการ โดยใหครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการคัดเลือกดวย 

ชวยใหบุคลากรที่เขามาทํางานใหมรูสกึวา เขาเปนที่ตองการของโรงเรียน มีความอบอุนใจ และมีความ

เช่ือใจในตนเอง 

  5. บทบาทในการสรางขวัญของครู ผูบริหารโรงเรียนมหีนาที ่คือ ชวยใหครูพอใจในการ

ทํางานที่ทํา มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหครูมีสวนรวมในการวางโครงการและ

นโยบายตาง ๆ  ของโรงเรียน ชวยใหครูเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ใหครูรูสึกตัววาตนเองมีความสําคัญ

และเปนที่ตองการของบุคคลอื่น จัดใหมีการบริการตาง ๆ เชน คูมือครู การศึกษาตอ การอบรมตามที่ครู

ตองการ 

  6. บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารโรงเรยีนมหีนาที ่คือ จัดใหมีการอบรมในหนวยงาน

จัดใหตรงตามความตองการของครู การประชุมครูที่จัดใหมีข้ึน ชวยใหครมูีความกาวหนา ใชวิธีสังเกต

การสอน แตตองมีความเขาใจกันทั้ง 2 ฝาย ใชวิธีวัดผลเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพในดาน

การเรียนการสอน 

 อับเบน, ฮิวจ และนอรริส (Ubben, Hughes and Norris, 2001) ใหทัศนะวา ผูบริหารจะตอง

ทําความเขาใจในความตองการของทั้งระดับตัวบคุคลและกลุมบุคคล เน่ืองจากครจูะมรีะดับความพรอม

หรือความมีวุฒิภาวะ และประสบการณที่แตกตางกัน นอกจากน้ันการมีทัศนะตอกลุมครูวาเปน “ผูเรียนรู

ที่เปนผูใหญ” (Adult Learners) การพัฒนาครูเหลาน้ัน จึงจะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับหลัก

จิตวิทยาการเรียนรูบางประการดวย เชน 1) ผูใหญตองการโอกาสในการกําหนดแผนงาน และรูปแบบ
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ในการพัฒนาการเรียนรูของพวกเขาดวยตนเอง 2) สิ่งที่พัฒนาควรสอดคลองกับประสบการณการเรียนรู

ของพวกเขา 3) ควรเนนปญหาเปนศูนยกลางมากกวาเนนเน้ือหาเปนศูนยกลาง และ 4) ประสบการณ

ในอดีตอาจนํามาใชรวมกันกับประสบการณการเรียนรูที่จะเสริมสรางข้ึนใหมได เปนตน ก็จะทําใหการ

พัฒนาครูน้ันเปนไปอยางไดผล 

 นอกจากน้ัน สปารค และลุกส - ฮอรสเลย (Sparks and Loucks - Horsley, 1989) กลาวถึง 

ทักษะภาวะผูนําทางการเรียนการสอนที่จําเปน 4 ประการ สําหรับผูบริหารในฐานะผูทําหนาที่หลายดาน 

ในบางครั้งตองเปนผูบรหิาร บางครั้งเปนผูจดัการ เปนนักวิชาการ เปนครูผูสอน และเปนผูนําหลักสูตร 

ในบางครั้งก็เปนทุก ๆ  อยางในวันหน่ึง ๆ  ซึ่งตองบริหารความสมดุล และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

จากบทบาทหน่ึงไปสูอีกบทบาทหน่ึง ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงการกํากับ 

ติดตาม แผนการสอน การจัดสรรสรรทรัพยากร การประเมินและการนิเทศ ติดตาม เพื่อนําไปสูการเรียนรู

และพัฒนาการของนักเรียน โดยใชทักษะที่สําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 1) ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล 

รูถึงจุดออน จุดแข็ง 2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถถายทอดความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน 

เพื่อสรางแรงบันดาลใจ ความไววางใจ จูงใจ และทําใหครูและนักเรียนรับรู และมั่นใจในศักยภาพของ

ตนเอง 3) ทําตนเปนผูเช่ียวชาญทางการเรียนการสอน ทั้งสถานการณ หลักสูตร การประเมินผล และ

ยุทธศาสตรการสอน 4) จับตองไดและเขาถึงได แสดงพฤติกรรมในทางบวก เปนตน แบบพฤติกรรม

การเรียนรู มุงมั่นในวัตถุประสงค เรียนรูจากประสบการณ มีทักษะในการวางแผนและสังเกต รวมทั้ง 

ทักษะในการวิจัยและการประเมินครูและนักเรียน 

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา บทบาทดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการ และการจัดการ

เรียนรูภายในสถานศึกษา ใหความรู คําแนะนําแกบุคลากรดานวิชาการ การจัดประชุมอบรมในรูปแบบ

ตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหครูมโีอกาสพัฒนางานการเรยีนการสอน การดูแล สงเสริม นิเทศ ติดตาม การจัด 

การเรียนการสอนของผูสอนอยางใกลชิด เปนตน  

 จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา มุงเนนที่จะใหครูพัฒนางานสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน            

แมวาการสอนของครูที่มีผลสัมฤทธ์ิเปนที่นาพอใจอยูแลว ก็ควรที่จําไดรับการสงเสริมใหดีย่ิงข้ึนไปอีก

ทั้งน้ีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนนโยบาย

ในการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ครูผูสอนบางคนไมมีเวลาที่จะศึกษาคนควาหาความรูใหม 

เพื่อนําแนวคิดมาปรบัปรงุการเรียนการสอนของตน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนของนักเรียน

ตํ่ากวามาตรฐาน ดังน้ัน การนิเทศการศึกษา จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางย่ิง 

ซึ่งมีนักการพัฒนาหลายทานไดเสนอจุดมุงหมายการนิเทศไวดังน้ี อาทิเชน  
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 เซอรจิโอแวนนี และสตารแรทท (Sergiovanni and Starratt, 2007 : 3) กลาวถึง จุดมุงหมาย

ของการนิเทศการศึกษาวาเปนการชวยเหลือสถานศึกษา โดยเพิ่มโอกาสและความสามารถของสถานศึกษา 

เพื่อใหมีการดําเนินการที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึนในการสงเสรมิความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังน้ี          

1) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน 2) เพื่อใหบุคลากรภายใน

สถานศึกษามีความรู ความสามารถ มีความคุนเคย และใกลชิดปญหามากที่สุด 3) เพื่อใหบรรยากาศ

ในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเน่ือง  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4 ประการ 

ดังน้ี 1) พัฒนาคน คือ เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี 2) พัฒนางาน คือ 

เนนภารกิจหลัก ไดแก การสอน เทคนิควิธีการสอน 3) ประสานสัมพันธ คือ เนนความรวมมือ ความเขาใจ 

ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 4) สรางขวัญและกําลงัใจ คือ เนนการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

ใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน  

 เสรี ลาชโรจน (2550 : 103) กลาววา การนิเทศการศึกษามีวัตถุประสงคหลักที่ไมเปลี่ยนแปลง

อยู 3 ประการ ดังน้ี 1) พัฒนาผูสอนและผูเรยีนใหมคีวามรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพมากข้ึน 2) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล กลุมบุคคล

และองคกรในดานการเรียนการสอน และดานการงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) สรางขวัญ

และความมั่งคงใหกับผูเรียน ผูสอน และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหสูงข้ึนทั้งในระดับบุคคลและองคกร  

 จิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไดวาเพื่อ

พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

ที่สูงข้ึน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ดีข้ึนตามไปดวย   

 จากแนวคิดขางตนจะสรุปไดวา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายสูงสุด คือ           

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยผานกระบวนการนิเทศเพื่อพฒันาครูในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน และความมัน่คงในความกาวหนาในวิชาชีพ สรางสรรค สรางกําลงัใจใหแกคร ูประสานสมัพันธ 

เพื่อจะไดรวมมือ รวมแรง รวมใจ รวมกันพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการตามความมุงหมาย การวัดและ 

ประเมินผล ชวยประสานความรวมมือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ความจําเปนในการนิเทศการศึกษา  

 การศึกษาข้ันพื้นฐานในการที่จะพัฒนาคนใหไดผลดีมีคุณภาพข้ึนอยูกับ 3 กระบวนการคิด

กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งทั้ง 

3 กระบวนการจะตองมีความสอดคลองรอยรัดกันจึงทําใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จกระบวนการ

นิเทศการศึกษา เปนกระบวนการที่มีความสาํคัญตอการจัดการเรยีนการสอนเมื่อบุคลากรที่มีหนาที่จัด
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กิจกรรมการเรยีนการสอนไดรบัความรู ไดรับการแนะนําสงเสริมสนับสนุน ไดรับความชวยเหลือในสวน

ที่มีปญหา มีการนิเทศ ติดตาม รวมทั้งใหกําลังใจจากผูนิเทศ แลวก็สามารถที่จะพัฒนางานพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ น่ันก็ยอมหมายถึงนักเรียนก็จะมีคุณภาพตามไปดวยและ

มีนักการศึกษา ไดกลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี ประกอบดวย 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 1) การนิเทศการศึกษา มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครู

ใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหบรรลผุลตามจดุมุงหมายของหลักสูตรไดแตในสภาพ

ปจจุบัน มีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไดครบถวน เน่ืองจาก

ขาดปจจัยสนับสนุนหลายดาน  

 พิมพกา ธรรมสิทธ์ิ (2554 : 307) ในการจัดการการนิเทศการศึกษาใหประสบผลสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุประสงคที่ต้ังไว ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 

ตลอดจนผลที่เกดิข้ึนกับตัวผูรบัการนิเทศตองมีความมั่นใจเปนอิสระในการคิด และสามารถปฏิบัติงาน

ไดดวยตนเอง โดยยึดหลักประชาธิปไตยเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร มีความถูกตองตามหลัก วิชาการ

ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตางมีเปาหมายรวมกัน คือ ผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 

 สันติ บุญภิรมณ (2552 : 205) ไดกลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศการศึกษาวา เปนการ

ชวยเหลือและแนะนําสงเสริมผูสอนใหไดปฏิบัติงานในหนาที่ตามวิชาชีพของตนเอง ไดประสบความสําเร็จ

เน่ืองดวยการนิเทศการศึกษาน้ัน เปนการทํางานของผูนิเทศในเชิงลึกและตองใชสติปญญา เพื่อใหเกิด

ความศรัทธาที่ผูสอนมีตอผูนิเทศ และยินดีปฏิบัติดวยความศรัทธาเพื่อเปาหมายอยางเดียวกัน คือ 

การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและทักษะครบถวน ตามหลักสูตรที่ไดกําหนดไวแตละระดับ  

 สงคราม มังคะละ (2552 : 29) ไดกลาวถึง ความสําคัญและความจาํเปนของการนิเทศการศึกษา

มีผูวิจัยขอนําเสนอดังน้ี 1) การนิเทศการศึกษามีความจําเปนในการใหบริการทางวิชาการ การศึกษา

เปนกิจกรรมทีเ่กีย่วของกับบุคคล การนิเทศการศึกษาเปนการใหบรกิารแกครจูํานวนมากที่มีความสามารถ

ตางกัน และการศึกษาไดขยายตัวอยางมาก ดังน้ันจึงตองอาศัยความชวยเหลือกันมากข้ึน 2) การนิเทศ

การศึกษามีความจําเปนตอการเจริญงอกงามของคร ูแมวาครจูะไดรับการฝกฝนมาแลวเปนอยางดี แตครู

จะตองปรับปรุงการฝกฝนอยูเสมอในขณะทํางานในสถานการณจริง 3) การนิเทศการศึกษามีความจําเปน

ตอการชวยเหลือครใูนการเตรียมการสอน เน่ืองจากครูตองปฏิบัติงานในกิจกรรมตาง ๆ กัน และจะตอง

เผชิญกับภาวะที่คอนขางหนัก ครูจึงไมอาจสละเวลาไดมากเพียงพอตอการเตรียมการเรียนการสอน

การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาวะของครูได 4) การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหครู

เปนบุคคลที่ทนัสมัยอยูเสมอจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ ทําใหเกิดพัฒนาการทางการศึกษา

ทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติ ดังน้ัน การนิเทศการศึกษาสามารถใหบริการได 5) การนิเทศการศึกษา

มีความจําเปนตอภาวะผูนาทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาสามารถใหประโยชนทาง

สรางสรรค นอกจากน้ียังสามารถรวมพลังของทุกคนที่รวมอยูในกระบวนการทางการศึกษาดวย 



18 
 

 แนงนอย เพ็งพันธ (2551 : 2) ไดกลาวถึง ความจําเปนที่ตองมีการนิเทศการศึกษา เน่ืองจาก

ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด เพื่อจะใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร และบุคลากรภายในสถานศึกษา

เปนผูที่เขาใจปญหาการเรียนการสอนไดดี รวมทั้ง การสรางความรวมมือและแกไขปญหาการทํางาน

รวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่สามารถนิเทศได นอกจากผูบริหารแลว ครูที่มีประสบการณ

ความรู ความชํานาญก็สามารถทําหนาที่นิเทศได 

 บรรหาญ บุญจันทร (2550 : 22) ไดกลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 

เน่ืองจากบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน ความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและทองถ่ิน สงผลถึงความตองการของนักเรียนและชุมชน ซึ่งครูผูสอน

จะตองศึกษาใหถองแทจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงกับสภาพ และความตองการ

ของนักเรียนและทองถ่ิน เพราะฉะน้ันในการดําเนินการดังกลาวใหประสบผลสําเร็จน้ัน จะตองอาศัย

ความรวมมือ ความเขาใจ การประสานสัมพันธกันของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการนิเทศ

การศึกษา 

 ประกอบ เนือนสกุล (2551 : 30) กลาวถึง การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน เพราะเปนการนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียนเอง ซึ่งเขาใจปญหาของเพื่อนรวมงาน

ดวยกันเปนอยางดี สามารถแกปญหาไดตรงจุดดวยบรรยากาศแหงความคุนเคย ฉันทมิตร ผูบริหาร

โรงเรยีนจะตองจัดดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนใหครชูวยเหลือคร ูพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน ทําใหครูมีวิสัยทัศน กาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 ไมเนอร (Miner, 1974 : 27 - 31) ไดกลาวถึง ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศ

การศึกษามีผูวิจัยขอนําเสนอ ดังน้ี 1) เพื่อชวยใหครูเขาใจเด็กดีข้ึน 2) เพื่อพัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวา

ตนเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3) เพื่อชวยเหลือครู

ในการจัดหาและเลือกวัสดุทีจ่ะนํามาใชประกอบการเรยีนการสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการสอน 

4) เพื่อใชปรับปรุงการเรยีนการสอน 5) เพื่อสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกครู โดยการนําเอาความรู

ความสามารถพิเศษและประสบการณเขามาใชประโยชน สามารถแนะนําใหคําปรึกษาแกผูบริหารได 

 สรุปไดวา ความจําเปนที่ตองมีการนิเทศการศึกษาก็เพือ่ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงการขยายตัว

ทางการศึกษาที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา รับรูถึงสภาพปญหาอยางแจมชัด การนิเทศการศึกษายังชวยรักษา

มาตรฐานของการศึกษาทาํใหผูเกีย่วของมีกําลงัใจที่จะปฏิบติังานใหเกิดประสทิธิภาพสงู ๆ  ข้ึนไป ดังน้ัน

ผูมีหนาที่นิเทศจงึควรจะตองดําเนินการ เพื่อชวยเหลอืครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

หรือสามารถชวยเหลือตัวเองในการสอน การนิเทศที่ถูกตองผลสมัฤทธ์ิก็จะเกิดกบันักเรยีน และยังทําให

ครูสามารถกาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และกอประโยชนตอผูเรียนอยางเต็มที่ 
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 หลักการนิเทศการศึกษา  

 การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอนและมุงสงเสริมความเจรญิ

งอกงามในทุกดานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการใหการศึกษา ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีหลักการ

ในการปฏิบัติเกี่ยวกับนิเทศการศึกษา นักการศึกษาไดใหหลักการนิเทศการศึกษาไว อาทิเชน  

 เสรี ลาชโรจน (2550 : 107 - 108) กลาววา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่นํามาใชในการนิเทศ

การศึกษา มีดังน้ี 1) หลักการของกระบวนการวิทยาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบและ

มีระเบียบวิธีที่รัดกุมชัดเจน ต้ังแตการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการวางแผนการนิเทศ 

การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศซึ่งอาศัยข้ันตอนตามวิทยาศาสตร คือ การกําหนด

ปญหา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การต้ังสมมุติฐาน และสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพเช่ือถือได 

2) หลักการของความเปนประชาธิปไตย คือ เคารพในความแตกตางระหวางบุคคลแตกตางกัน มีความถนัด 

ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน มีการรวมมือกันในกระบวนการนิเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

เพื่อที่จะกําหนดความตองการจําเปน จุดมุงหมายรูปแบบ และกิจกรรมที่จะใชในการนิเทศ จัดทําขอตกลง

ที่แตละฝายจะตองปฏิบัติ วิเคราะหและประเมินผลการนิเทศรวมกันดวย 3) หลักการนิเทศเพื่อพัฒนา

และสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพเิศษของผูปฏิบัติงาน ครูและผูมีสวนรวม โดยเปดโอกาส

ใหมีการแสดงออกถึงทกัษะ และความสามารถที่แตละคนมีอยางเต็มที่ ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาคนและงานไมใช

การเนนยํ้าจุดบกพรองของคนและงาน 4) หลักการปฏิบัติงานของกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม 

โดยเนนความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานที่ยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน ชวยเหลือ และแบงปน

ประสบการณซึ่งกันและกัน รวมคิด รวมพัฒนา ทั้งน้ีเพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 5) หลักการ

ปฏิบัติงานเพือ่คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่และความรับผดิชอบ

และขอตกลงที่ไดทํากันไว มีการควบคุม ติดตาม ผลการดําเนินงานตามข้ันตอนที่ไดกําหนด ตรวจสอบ

ผลการนิเทศทุกข้ันตอน ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลการนิเทศ

ตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของงานที่มีอยู

ในปจจุบัน 6) หลักการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคของงาน โดยกระบวนการนิเทศ

ไมเพียงแตจะตองสอดคลองกับนโยบายการศึกษาที่กําหนดเทาน้ัน หนวยงานมีความจําเปนตองเหลือบดู 

นโยบายของหนวยเหนือดวย และที่สําคัญคือการนิเทศทกุครั้งจะตองใหเกดิผลตามวัตถุประสงคที่วางไว  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) ไดนําเสนอหลักการนิเทศการศึกษา ดังน้ี 1) ดําเนินการตาม

กระบวนการอยางเปนระบบและตอเน่ือง 2) สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรบัผดิชอบ 3) กิจกรรม

การนิเทศตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 4) จัดสภาพแวดลอมและแหลงวิทยากร

ใหเอื้อตอการดําเนินงาน 5) สรางมนุษยสัมพันธที่ดีและเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู 
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 บรรหาญ บุญจันทร (2550 : 24) ไดสรุปหลักการนิเทศไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนตอง

อาศัยความรวมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยความสมัครใจในการที่จะสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ

ใหงานจัดการเรียนการสอนประสบผลสาํเรจ็ โดยอาศัยหลักการและกระบวนการในการนิเทศที่ถูกตอง

มีความเปนวิทยาศาสตร และมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของนักเรียนที่พึงประสงค 

 ประกอบ เนือนสกุล (2551 : 28) ไดกลาวถึง การบริหารโรงเรียนตองในลักษณะภาพรวม

ทั้งหมดของโรงเรียน หลักการนิเทศภายในโรงเรียนจึงตองใชยุทธศาสตรการมีสวนรวมอาศัยความรวมมือ

และประสานงานที่ดี ผูบริหารโรงเรียนจะรวมกันทํางานกับคนอื่นบนพื้นฐานของความตองการ และ

ความพึงพอใจตอทุกฝายเพือ่จะไดพัฒนาบุคลากรครูใหกาวหนาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจน

ความเปนประชาธิปไตยเพื่อสงผลใหเกิดความสําเร็จมีประสิทธิภาพสูง 

 สงคราม มังคะละ (2552 : 3) ไดกลาวถึง หลักการนิเทศภายใน ดังน้ี 1) การทํางานเปนทีม 

รวมกับผูบริหารโรงเรียน คณะคร ูและชุมชนในการทํางาน 2) การใชโรงเรียนเปนฐานใหโรงเรียนเปน

ศูนยกลางของการบริหารจัดการในการพัฒนาแบบองครวม สูการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3) พัฒนาโรงเรียนแบบมีสวนรวม มุงเนนใหโรงเรียนพัฒนาอยางเปนระบบ 

 เบอรตัน และบลคุเนอร (Burton and Brueckner, 1955 : 71 - 72) ไดเสนอหลักการนิเทศ

การศึกษาไว 4 ประการคือ 1) การนิเทศการศึกษาควรถูกตองตามหลักวิชา (Theoretically Sound) 

การนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายที่วางไว และควรเปนไปตามความจริง

และกฎเกณฑที่แนนอน 2) การนิเทศการศึกษาควรเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) 

คือ ควรจะเปนไปอยางมีลําดับ และวิธีการในการศึกษามีการปรับปรงุและประเมินผลสิ่งตาง ๆ ภายใน

ขอบเขตของงานน้ัน การนิเทศ การศึกษาควรมาจากการรวบรวมขอมูล และการสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพ

เปนที่นาเช่ือถือได 3) การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (Democratic) คือ จะตองเคารพในตัว

บุคคลและความแตกตาง ของแตละบุคล เนนความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน และใชความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานน้ันไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) การนิเทศการศึกษาควรจะเปน

การสรางสรรค (Creative) คือ ควรจะแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล แลวเปดโอกาส

ใหไดแสดงออกเพื่อพัฒนาความสามารถน้ันอยางเต็มที่ และควรมีสวนรวมในการปรับปรงุเปลีย่นแปลง

สภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมากที่สุด 

 โกลด แฮมเมอร, แอนเดอรสัน, และคราจิวสกี้ (Gold hammer, Anderson, and Krajewski, 

1993) ไดกําหนดหลักการสําคัญในการนิเทศ ภายในสถานศึกษาไวดังน้ี 1) เปนเทคโนโลยีในการปรับปรุง

การเรียนการสอน 2) เปนสวนสําคัญที่แทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอน 3) เปนกระบวนการที่มี

เปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน โดยสามารถ เช่ือมระหวางความตองการของสถานศึกษา และความ

ตองการความงอกงามในวิชาชีพครู 4) เปนกระบวนการที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางวิชาชีพครู

และผูนิเทศ 5) เปนกระบวนการที่ตองมีความเช่ือถือซึ่งกันและกัน และสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจ 
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การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และความผูกพันในการพัฒนาตนเองใหกาวหนา 6) เปนกระบวนการ

ที่เปนระบบ แมวาการดําเนินการอาจตองยืดหยุน ปรับเปลีย่นวิธีการอยางตอเน่ือง 7) เปนกระบวนการ

ที่สรางสรรค เช่ือมโยงระหวางความจริงกับอุดมการณ 8) เปนกระบวนการที่อยูบนพื้นฐานความเช่ือ

ที่วา ผูนิเทศคือผูที่มีความรูอยางแทจริงเกี่ยวกับการวิเคราะห การสอนและการเรียนรู รวมทั้งมีทักษะ

ในการสรางความสมัพันธที่ดีตอกนัระหวางเพือ่นมนุษย 9) เปนกระบวนการที่ตองมีการใหการฝกอบรม 

สําหรับผูที่จะทําหนาที่นิเทศกอนที่จะนําการนิเทศไปใช โดยเฉพาะเรื่องการสังเกตการสอน และการ

ดําเนินการนิเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 โคแกน (Cogan, 1973 : 10 - 12) ไดกําหนดหลักการสําคัญในการนิเทศการศึกษา โดยแบง

ออกเปน 8 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1) การสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ เปนการชวยใหครูเขาใจ

เกี่ยวกับความสําคัญและลําดับข้ันของการนิเทศ และเปนการแนะนํา ใหครูเขาใจถึงบทบาทและหนาที่

ของผูนิเทศ ข้ันตอนน้ีตองเกิดข้ึนกอนทีผู่นิเทศจะเขาไปสังเกตการสอน ข้ันที่ 2) การวางแผนรวมกับคร ู

ครูและผูนิเทศจะรวมกันวางแผนการจัดการเรียนรู แผนโดยทั่วไปจะประกอบดวย ผลลัพธของการสอน 

การคาดการณปญหาการสอน วัสดุอุปกรณ และกลยุทธการสอน กระบวนการเรียนรู การใหขอมูล

ยอนกลับและการประเมิน ข้ันที่ 3) การกําหนดกลยุทธในการสังเกต ผูนิเทศจะตองกําหนดเปาหมาย 

กระบวนการเรียนรู การจัดการดานกายภาพ และจัดการทางเทคนิคตาง ๆ  สําหรับการสังเกต และ

การเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันตอนน้ีควรใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนด ซึ่งจะชวยใหครูไดคุนเคย

กับกระบวนการนิเทศมากข้ึน ข้ันที ่4) การสังเกตการสอน ผูนิเทศสังเกตการสอนโดยตนเอง หรือมีผูสังเกต

คนอื่น ๆ และอาจใชเทคนิคอื่นในการบันทึกเหตุการณในช้ันเรียน ข้ันที่ 5) การวิเคราะหกระบวนการ

เรียนการสอน หลังจากการสังเกต ครูและผูนิเทศจะวิเคราะหเหตุการณที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนรวมกัน 

ในช้ันแรกทั้ง 2 ฝายอาจแยกกันวิเคราะห แลวจะนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกันอีกครั้ง ข้ันตอนน้ีตอง

ดําเนินการอยางระมัดระวังโดยตองพิจารณาความสามารถในการพัฒนาของคร ูและความตองการของครู

ในสถานการณน้ัน ข้ันที ่6) การวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธ เปนการดําเนินการรวมกันของทั้งครูและผูนิเทศ 

หากสามารถวางแผนรวมกันไดก็จะทําใหเกิดความรวมมือในการดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ ข้ันที่ 7) 

การประชุมปรกึษาหารือ โดยทั่วไปการประชุมปรึกษาหารอืจะดําเนินการระหวางผูนิเทศและคร ูแตถาเปน

ความตองการของครูและสถานการณเหมาะสมอาจเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมอื่น ๆ  เขารวมประชุมปรึกษา 

หารือได นอกจากน้ันการประชุมปรึกษาหารือในบางครั้งอาจจัดข้ึนเองโดยครู และเพื่อนครูโดยไมตอง

มีผูนิเทศก็ได ข้ันที่ 8) การปรับปรุงแผน หากการประชุมปรึกษาหารือมีความเหมาะสม และสามารถ

ใหขอเสนอแนะ และทําใหครเูปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในช้ันเรียนได ครูและผูนิเทศอาจหยุดกระบวนการ

วิเคราะห และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทเรียนที่ผานมา และเริ่มตนวางแผนสําหรับบทเรียนตอไป 

 เซอรจิโอแวนนี และสตาแรทท (Sergiovanni and Starratt, 1983) ไดกําหนดหลักการสําคัญ

ของหลักการที่มีสวนครอบคลุมการนิเทศการศึกษา ไวดังน้ี  
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  1. การบริหารโดยปกติแลวตองคํานึงถึงการจัดใหมีความสะดวกสบายทางวัตถุตาง ๆ และ

รวมไปถึงการดําเนินการโดยทั่วไป  

  2. การนิเทศโดยปกติแลว ตองคํานึงถึงการปรับปรุงแนวทางการเรียนโดยทั่วไป  

  3. การบริหารและนิเทศโดยหนาที่แลว ไมสามารถแยกออกจากกันไดทั้งสองอยาง จะตอง

มีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด มีสวนชวยซึ่งกันและกันในการดําเนินงานดานระบบการศึกษา  

  4. การนิเทศที่ดีน้ันจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาและวิทยาศาสตร  

  5. การนิเทศที่ดีน้ันจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาและประชาธิปไตย  

  6. การนิเทศที่ดีน้ันจะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร  

  7. การนิเทศที่ดี ในสถานที่ที่ไมสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรได ก็จะตองใชกระบวนการ

แกปญหาในการศึกษาการปรับปรุง และการประเมินผลทั้งสวนที่เปนกระบวนการและผลที่เกิดข้ึน  

  8. การนิเทศที่ดีน้ันก็จะตองสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไมใชการเขียนใบสั่งใหทํา (Presription) 

  9. การนิเทศที่ดีน้ันจะตองมีการวางแผนอยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือ                 

(Co - Operatively) และจัดใหมีกิจกรรมตอเน่ืองกัน  

  10. การนิเทศที่ดีน้ันจะตองถูกตัดสินโดยผลที่มุงใหเกิดข้ึน  

  11. การนิเทศที่ดีน้ันจะตองเปนวิชาชีพ จะตองสงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากร

วิธีการ และผลจะตองไปสูมาตรฐานที่ต้ังไว  

 มารคส และสทูปส (Marks and Stoops, 1978) ไดกําหนดหลักการสําคัญของการนิเทศ

เบื้องตนไว ดังตอไปน้ี 1) การนิเทศเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจะเปนบริการที่จะทําเปนทีม

และอาศัยความรวมมือซึ่งกันและกัน 2) ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ

บริการ อันน้ีจะตองอยูในความรับผิดชอบของครูใหญ 3) การนิเทศการศึกษาถูกปรับใหตรงกับความ

ตองการของแตละบุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน 4) การนิเทศชวยจําแนกและประกาศความตองการ

ของบุคลากร และตองใหเกิดผลดี 5) การนิเทศจะชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัด

ย่ิงข้ึน 6) การนิเทศการศึกษาจะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะ

บุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนในดานดี 7) การนิเทศจะตองชวยในการจัด

และบริหารกิจกรรมรวมดานหลักสูตร ซึ่งจัดสําหรับนักเรียน 8) ความรับผิดชอบในการปรับโครงการ

ของการนิเทศในโรงเรียนน้ันจะตองเปนหนาที่ของคร ูซึ่งทําเพื่อช้ันเรียนและเปนความรับผิดชอบของครูใหญ

ในการทําเพื่อโรงเรียน 9) จะตองมีการจัดใหมีงบประมาณดานการนิเทศไวในงบประมาณประจําป 

10) การวางแผนดานการนิเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว จะตองใหผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม 

11) จะตองจัดใหมีคณะบุคคลเปนผูบริหารโครงการพิเศษ 12) การนิเทศการศึกษาควรจะชวยใหการแปล

และนําเอกสารคนพบทางการวิจัยทางการศึกษาใหม ๆ มาใช 13) การวัดประสิทธิผลของโครงการนิเทศ

ควรจะกระทําโดยผูที่รวมในโครงการและผูที่มีสวนชวยเหลือ  
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 อดัมส และดิคกี้ (Adams and Dickey, 1953) ไดกําหนดหลักการสําคัญของการนิเทศ

โดยเสนอแนวความคิดหลักสําคัญในการนิเทศการศึกษา ไวดังน้ี 1) ชวยใหครูเปนผูรูจักคิดคนวิธีการ

ทํางานดวยตนเอง มีความสามารถในการนําตนเองและสามารถตัดสินปญหาของตนเองได 2) ใหครูได

เรียนรูวาอะไรคือปญหาทีก่ําลังเผชิญหนาอยูและจะหาวิธีแกไขปญหาเหลาน้ันได อยางไร 3) ชวยใหครู

รูสึกมั่นคง และมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มพูนประสทิธิภาพในการ

ทํางานของครใูหสูงข้ึน 4) ชวยใหครูมีความคุนเคยกับแหลงวิทยาการและสามารถนํามาใชดานการเรียน

การสอนได 5) มุงเผยแพรใหชุมชนเขาถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อกอใหเกิดความรวมมือกัน

ระหวางครูและผูปกครอง และการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู 6) มุงชวยใหครู

เขาใจถึงปญหาการศึกษาที่ถูกตอง 

 สรุปไดวา หลักการนิเทศการศึกษาจะตองอยูบนพื้นฐานของความถูกตองตามหลักวิชาการ

โดยนําทฤษฎีมาใช ซึ่งอาจจะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย

การสรางสรรคมีวัตถุประสงคและแผนงานที่ชัดเจน เนนกระบวนการประชาธิปไตยในการเสริมสราง

สัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ สามารถปฏิบัติไดเกิดประโยชนตอชุมชนมีการประเมินผลทั้งน้ีเพื่อสงเสรมิ

ใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในที่สุด 

 

แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยผูบริหารและ

บุคลากรทุกคนในโรงเรยีนรวมมือกัน โดยใชเทคนิควิธีการและกจิกรรมการนิเทศแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล มีการประสานสัมพันธและเสริมสราง

ขวัญกําลงัใจโดยมีเปาหมายรวมกัน คือ คุณภาพของคน คุณภาพของงาน คุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน และคุณภาพของนักเรียน (โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2553 : 5) 

 ความหมายของการนิเทศภายใน 

 มีนักการศึกษาและผูรูหลายทานใหความหมายของการนิเทศภายใน หรือการนิเทศภายใน

โรงเรียนหรือการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี  

 กลิคแมน, การดอน, และรอส - การดอน (Glickman, Gordon, and Ross - Gordon, 2007 : 

299 - 300) ไดกลาวถึงวา การนิเทศภายในโรงเรยีนวาจะคํานึงถึงทกุองคประกอบทางการศึกษาที่จะทําให

การสอนของครมูีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งองคประกอบดังกลาว ไดแก การใหความชวยเหลือ

แกครูโดยตรง ใหมีการปรับปรุงการสอนดวยตัวครูเองอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
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การพัฒนาผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู 

ทําใหนักเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักของการเรียนการสอนไดรับผลประโยชนจากการสอนของครู 

 เกรียงศักด์ิ เรืองแสง (2550) กลาววา การนิเทศภายใน คือ กระบวนการสงเสริมแนะนํา ช้ีนํา

ปรึกษาหารอื ประสาน มอบหมายความรับผดิชอบ และปรับปรุงพัฒนาครใูหเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม

สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครใูนโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

คือ การสอนหรอืการสรางเสรมิพัฒนาการของนักเรยีนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 

และสังคมใหเต็มตามวัยและตามศักยภาพ โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน 

 พัชรี ศานติอาวรณ (2552 : 12) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการทํางาน

รวมกันของบุคลากรทางการศึกษา โดยการระดมสรรพกําลัง สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหครูสามารถ

ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนทีต่รงกับความตองการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และตอเน่ืองสงผล

ใหนักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย 

 ยุพิน ยืนยง (2553 : 2) ไดกลาววา เปนกระบวนการที่อาศัยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรยีน 

ภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนถึงบุคลากรทุกฝาย

ใหสามารถนําตนเองในการปฏิบัติงานไดกอใหเกิดผลข้ันสุดทาย คือ การศึกษาของเด็กกาวหนาไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 205) กลาววา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการที่อาศัย

ความรวมมือของบุคลากรสถานศึกษาภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน จนบุคลากรทุกฝายสามารถนําตนเองในการปฏิบัติงานได และกอใหเกิดผลข้ันสุดทาย คือ

การศึกษาของผูเรียนที่มีความกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 49) ไดนิยามการนิเทศภายใน (Internal 

Supervision) คือ การนิเทศที่ดาเนินการภายในสถานศึกษา ซึ่งมีครูผูบรหิาร และบุคคลภายในสถานศึกษา

รวมมือกันเพื่อปรับปรุงงานดานตาง ๆ  เพื่อเปนการสงเสรมิและเพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และความสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนด บุคลากร         

ในโรงเรียนเปนผูใกลชิดกับนักเรียนจึงยอมทราบปญหาตาง ๆ ไดดี กวาคนภายนอก เพราะฉะน้ันการ

นิเทศภายในโรงเรียนจะสอดคลองกับปญหาและความตองการของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางดี  

 วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 130) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการบรหิาร

ที่จัดดําเนินการภายในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน

คณะคร ู- อาจารย และบุคลากรอื่นทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนโดยตรง  
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 สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการสนับสนุน ชวยเหลือ โดยมีข้ันตอน

และกระบวนการสงเสรมิ แนะนํา ปรึกษา หารือ ระหวางผูบริหารสถานศึกษา กับครูในสถานศึกษาภายใต

การประสานสัมพันธอันดี รวมมือตอกนัโดยบคุลากรในโรงเรียนเปนหลกั ทั้งน้ีเพื่อปรบัปรุงพัฒนาการเรยีน

การสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตอการเรียนของนักเรียน

ทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญาใหเต็มตามวัย และศักยภาพอันจะ

นํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด  

 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรยีนจําเปนอยางย่ิงตองมจีุดมุงหมายในการดําเนินงาน เพราะ

เปนการชวยใหผูนิเทศมองเหน็แนวทาง และสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่นจนบรรลผุลสําเร็จซึ่ง

เรื่องน้ีไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 121) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนการมุงพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง เพื่อใหครูพัฒนาตนเองทางดานการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาข้ึน 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 226) ยังไดกลาวถึง ความมุงหมายของการนิเทศภายใน

สถานศึกษาไว 5 ประการ ดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา         

2) เพื่อบริการงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 3) เพื่อสํารวจ วิเคราะห วิจัยและ

ประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน

และเอกสารทางวิชาการใหมปีระสทิธิภาพ สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา

และผูสอน 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผูสอนใหมีความรู ทักษะ และประสบการณ อันจําเปน

ที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ทั้งสามารถใชแกปญหาเหลาน้ันได  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 206) กลาวถึง ความมุงหมายของการนิเทศวาไมเพียงแตมุงเฉพาะ

การแกปญหาการสอนของครูหรือปญหาการเรียนเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการแกปญหาอื่น ๆ ซึ่งเปน

ปจจัยที่ทําใหผูสอนหรือผูเรียนในระดับตาง ๆ ที่มีปญหาการเรียนการสอนรวมกันดวย  

 กรองทอง จิรเดชกุล (2550 : 3) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว

ดังตอไปน้ี  

  1. จุดมุงหมายทั่วไป ใหผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรูความเขาใจ

และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได พัฒนาความสามารถของคร ูและชวยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ 

สื่อการเรียนรู ตลอดจนชวยเหลือและปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู ใหครูเกิดความงอกงามทางวิชาชีพ  

  2. จุดมุงหมายเฉพาะ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหสถานศึกษา

มีแผนการนิเทศภายในโรงเรยีน เนนใหมีการวิเคราะห ปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา และในกลุมสาระ

การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย ใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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การบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการคิด เปนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรู

ของคร ูใหมีการจัดกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม พัฒนาการใชสือ่และแหลงการเรียนรู ใหมี

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4 ประการ

ดังน้ี  

  1. พัฒนาคน คือ เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี  

  2. พัฒนางาน คือ เนนภารกิจหลัก ไดแก การสอน เทคนิควิธีการสอน  

  3. ประสานสัมพันธ คือ เนนความรวมมือ ความเขาใจ ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  

  4. สรางขวัญและกาํลงัใจ คือ เนนการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเกือ้กลูกัน เพื่อใหเกิด

ความมุงมั่นในในการทํางาน 

 จิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนา

บุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครใูหมีความรูความสามารถ และทักษะในการจดัการศึกษา เพื่อเพิม่

ศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน

รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ดีข้ึนตามไปดวย  

 กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการพัฒนาครูใหมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานความรู ทักษะ และประสบการณ เปนการเพิม่

ศักยภาพใหเกิดข้ึนกับครแูละนักเรียน อันจําเปนที่จะนําไปใชในการจัดการศึกษาศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยอาศัยการประสานความรวมมือ การชวยเหลือแนะนําของผูบริหารและเพื่อนครูเปนสําคัญ เพื่อสราง

ลักษณะความเปนผูนําใหแกคร ูและเพื่อพัฒนาครูใหมีการปรับปรุงตนเองดานการสอน ซึ่งจะสงผลให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของคณะครูในโรงเรยีนอันจะสงผลถึงประสิทธิภาพ และประสทิธิผลตามอดุมการณและหลกัการจัดการ 

ศึกษาของชาติ 

 ขอบขายงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การนิเทศภายในสถานศึกษา ถือเปนภารกิจหลกัของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตอง

รับผิดชอบในงานทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ 

งานบริหารงานทั่วไป และงานสัมพันธชุมชน 

 กลิคแมน, การดอน, และรอส - การดอน (Glickman, Gordon, and Ross - Gordon, 2007) 

ไดกําหนดขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไววาเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการ

เรียนการสอนในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดครู

เขาสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนาครูในการดําเนินงานดังกลาว ประกอบดวย 5 งาน คือ  
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  1. การใหการชวยเหลือโดยตรง (Direct Assistance) ผูนิเทศจะติดตอสัมพันธกับผูรับ

การนิเทศอยางตอเน่ืองเปนการสวนตัว โดยอาจเขาไปสังเกตการสอน และใหการชวยเหลือแนะนําครู

เปนรายบุคคล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาศัยการนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อน

สอนเพื่อน การสาธิตการสอน และการใหการสนับสนุนชวยเหลือใหคําแนะนําเกี่ยวกับสื่อการเรียน

การสอน และทรัพยากรในการนิเทศอื่น ๆ  

  2. การพัฒนาโดยกลุม (Group Development) ผูนิเทศมีการจัดประชุมครูเพื่อแกปญหา 

การดําเนินการกลุมที่มีประสิทธิภาพตองมีผูนํากลุมที่มีทักษะระหวางบุคคลที่ดี กลุมที่มีประสิทธิภาพ

จะม ี2 มิติ โดย มิติแรก คือ มิติดานภาระงาน (Task Dimension) กลุมจะตองมีแนวทางและเปาประสงค

ของกลุม เชน กลุมเพื่อพฒันาตํารา แผนการสอนใหม หลักสูตรใหม หรือแผนพัฒนาวิชาชีพ และมิติที่สอง 

คือ มิติดานบุคคล (Person Dimension) กลุมที่มีประสิทธิภาพ และมีการใชทักษะระหวางบุคคลอยางดี 

สมาชิกกลุมจะมีความพงึพอใจ ซึ่งจะเปนพลังขับเคลื่อนในการทํางานรวมกัน การที่กลุมน้ันมีลักษณะ

ละเอียดออนและใหความสําคัญกับความรูสึกของสมาชิก ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศในการพบปะกัน

และชวยใหกลุมบรรลุภารกิจที่ต้ังไว 

  3. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development) มีการดําเนินการ 2 ระดับ 

ระดับแรก คือ ครูแตละคนตองมีโอกาสในการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ

ของตน และการทําใหบรรลุเปาหมายของวิชาชีพ ระดับที่สอง คือ ครูในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของโรงเรียน

หรือหนวยงาน ตองทําความเขาใจเรียนรู ใชทักษะความรู และโปรแกรมการพฒันารวมกันที่จะใหบรรลุ

เปาหมายของหนวยงาน การพัฒนาทางวิชาชีพอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนระยะยาว การประชุม

เพื่อการแกปญหา การทดลอง การสนับสนุนทางการบริหารกิจกรรมกลุมยอยการใหขอมูลยอนกลับ

การสาธิตการสอน และการสอนแนะ 

  4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ

ครูตองเขาไปเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร โดยตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้ังแต

จุดมุงหมายของหลักสูตรเน้ือหาของหลักสูตร การจัดการหลักสูตรและสามารถนําหลักสูตรไปสูกระบวนการ

เรียนการสอนในช้ันเรียน และสอดคลองกับสภาพการณตาง ๆ ของสถานศึกษา ผูนิเทศและครูตองทํางาน

รวมกันในการพิจารณาวัตถุประสงคของหลกัสูตรศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกบัเน้ือหาหลกัสูตรและ

รูปแบบของหลกัสตูรทีม่ีความเหมาะสมกับผูเรยีน เพิ่มทางเลือกและขอตกลงของครูในการนําหลักสูตร

ไปปฏิบัติ  

  5. การวิจัยปฏิบติัการ (Action Research) เปนการศึกษาอยางเปนระบบเกี่ยวกับสภาพ

ที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน และสถานศึกษา และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศ

จะมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือใหครูมีความสามารถในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เมื่อครูขาดความพรอม

ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความรูความสามารถและการตระหนักถึงความสําคัญในระดับตํ่า ผูนิเทศ
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อาจเลือกวิธีการนิเทศแบบสั่งการ เพื่อใหครูไดศึกษาอานบทความเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

และเมื่อครูมีความพรอมในระดับหน่ึง ผูนิเทศอาจเลือกใชวิธีการนิเทศแบบ สั่งการและใหขอมูล โดย

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเปาหมายของการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการจัดทํา

แผนปฏิบัติการแลวจึงใชการนิเทศแบบรวมมือ และหากครูสามารถพัฒนาเองจนสามารถยกระดับความรู 

ความสามารถได แลวจึงสามารถใชการนิเทศแบบไมช้ีนํา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ถือเปนแกนหลักของ

ภารกิจการนิเทศ โดยสวนใหญเมื่อกลาวถึงภารกิจการนิเทศ จะเปนการกลาวถึงโดยแยกออกจากกัน 

ซึ่งความเปนจรงิแลวในการพฒันาการเรยีนการสอนตามภาระงานที่กลาวถึงมีความสัมพันธกัน การวิจัย

เชิงปฏิบัติการจึงสามารถเปนแกนหลักและเปนกลไกที่จะชวยผสมผสานงานตาง ๆ ใหมีความสัมพันธกัน 

ภารกิจการนิเทศทั้ง 5 ลักษณะขางตนเปนสิ่งสาํคัญในการสนับสนุน และการจัดสภาพแวดลอมเพื่อ

พัฒนาคร ูผูนิเทศตองวางแผนในการดําเนินการตามภารกิจทั้งหมด โดยการรวมเปาหมายของสถานศึกษา

และความตองการของครูใหเปนหน่ึงเดียว เพื่อจะนําไปสูพลังในการพัฒนาและปรับปรุงการเรยีนการสอน 

 แฮริส (Harris, 1985 : 10 - 13) ไดแบงขอบขายงานนิเทศออกเปน 10 ประการดังน้ี  

  1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) เปนงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ

พัฒนาหลักสูตร จัดทําแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กําหนดมาตรฐานหลักสูตร จัดทําหนวยการเรียน

การสอนและสรางรายวิชาใหม ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพการณของสถานศึกษา  

  2. งานจัดการเรียนการสอน (Organizing for Instruction) เปนงานที่ตองมีการจัดเตรียม

ทั้งผูเรียนครูและบุคลากร พื้นที่ และวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับเวลาและวัตถุประสงคการสอน  

  3. การจัดเตรียมบุคลากร (Providing Staff) เปนการจัดใหมีบุคลากรที่เพียงพอ และมี

ความสามารถเหมาะสมกับในการเรียนการเรียนการสอน โดยดําเนินการคัดเลือก บรรจุ ทดสอบ และ

การพัฒนาบุคลากร  

  4. การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing Facilities) เปนการออกแบบและ

จัดเตรียมเครื่องมือ สื่อ อุปกรณเพื่อการเรยีนการสอนและมีการพัฒนาปรับปรุงหองเรียนและเครื่องมือ

อุปกรณการสอน  

  5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ (Providing Materials) เปนการคัดเลือกและจัดหาอุปกรณ

การสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  

  6. การจัดอบรมบคุลากรประจาํการ (Arranging for In - Service Education) เปนการ

วางแผนและจัดประสบการณการเรียนรูที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อาจจัดเปนการ

ประชุมปฏิบัติการ การประชุมหารือ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม รวมทั้งการจัดการศึกษาที่เปนทางการ

อื่น ๆ  
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  7. การปฐมนิเทศ (Orientation Staff Members) เปนการใหขอมูลที่มีความจําเปน

ที่จะใหบุคลากรปฏิบัติตามหนาที่ทีร่ับผิดชอบ และเปนการชวยเหลอืบคุลากรบรรจุใหมใหสามารถปรับตัว

และมีความคุนเคยกับสิง่อํานวยความสะดวกบุคลากรอื่น ๆ และชุมชน  

  8. งานประสานบรกิารพิเศษสําหรบันักเรียน (Relating Special Pupil Services) เปนการ

จัดบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน เปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบาย

การจัดลําดับความสําคัญของงานและการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริการบุคคล และการบริการ

ที่จัดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคทางการสอนของสถานศึกษา  

  9. การพัฒนาการประชาสัมพันธ (Developing Public Relation) เปนการเชื่อม

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ใหมีความเขาใจอันดีตอกันเปนงานที่จัดข้ึน เพื่อใหขอมูล

สารสนเทศแกชุมชนและรับขอมูลจากชุมชน เพื่อประโยชนในการสนับสนุนการเรียนการสอน  

  10. การประเมินการเรยีนการสอน (Evaluating Instruction) เปนการวางแผน การจัด

องคการและการปฏิบัติตามกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห และการตีความขอมูล 

เพื่อนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 กรองทอง จิรเดชากลุ (2550 : 7 - 9) ไดกลาวถึง ขอบขายของงานการนิเทศวา ประกอบดวย

งาน 4 งาน ไดแก  

  1. งานดานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดแก  

   1.1 การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน 

   1.2 การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช และการออกแบบการจัดการเรียนรู 

   1.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทํา และใชแผนการจัดการเรียนรู 

   1.4 การจัดการเรยีนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูแบบบูรณาการและเนนทักษะ 

   1.5 การจัดหา พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   1.6 การสนับสนุนใหครูผลิตและใชสื่อการเรียนรู 

   1.7 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   1.8 การจัดมุมหนังสือ หองสมุด และแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

   1.9 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

   1.10 การสอนซอมเสริม 

   1.11 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

   1.12 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

   1.13 การนิเทศภายในโรงเรียน 

   1.14 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
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   1.15 การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

   1.16 การจัดศูนยโสตทัศนูปกรณ  

   1.17 การจัดบริการแนะแนว 

  2. งานดานบริหารบุคคล เปนการจัดดําเนินงานเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรูและ

เขาใจหนาที่และความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแล ชวยเหลือใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายให

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานใหผูรวมงานทุกคนเกิดความสํานึก

ในหนาที่ที่รับผดิชอบ สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนา

ตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน ไดแก 

   2.1 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

   2.2 การกําหนดความตองการ หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากร 

   2.3 การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ 

   2.4 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

   2.5 การจัดสวัสดิการ 

   2.6 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน 

   2.7 การพัฒนาบุคลากร 

   2.8 การสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอ 

   2.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   2.10 การพิจารณาความดีความชอบ 

   2.11 การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   2.12 งานวินัยและนิติกร 

  3. งานดานบริหารทั่วไป เปนงานที่เกีย่วของกับระบบสํานักงาน ซึ่งมีขอกําหนดกฎเกณฑ

และวิธีการที่แนนอน ไดแก 

   3.1 งานธุรการและงานสารบรรณ 

   3.2 งานทะเบียนและรายงาน 

   3.3 งานขอมูลและสารสนเทศ 

   3.4 งานจัดทํา แผนปฏิบัติการและการจัดระบบการศึกษา 

   3.5 งานอาคารสถานที ่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

   3.6 งานประชาสัมพันธ 

   3.7 งานสวัสดิการ 

   3.8 งาน พ.ร.บ. การศึกษา 

   3.9 งานระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวงและขอปฏิบัติตาง ๆ  
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   3.10 กิจกรรม 5 ส 

  4. งานดานงบประมาณ เปนงานที่เกี่ยวของกับระบบการเงินและพัสดุ ไดแก 

   4.1 งานงบประมาณ 

   4.2 งานจัดทํา แผนปฏิบัติการประจําป 

   4.3 งานจัดต้ังและการของบประมาณประจําป 

   4.4 งานเบิกจายงบประมาณ 

   4.5 งานรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

   4.6 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

   4.7 การบริหารการเงิน 

   4.8 การบริหารการบัญชี 

   4.9 การบริหารงานพัสดุ  

   4.10 ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 ยุพิน ยืนยง (2553 : 51) ไดสรุปขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังน้ี งานนิเทศภายใน

โรงเรียน หมายถึง งานที่อยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารยจะตอง

จัดการดูแล ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุภารกิจตอไปน้ี  

  1. งานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุ

ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา 

งานวางแผน งานสงเสริมการสอน งานประชุม อบรมวิชาการ และผลที่ไดรับ คือ ตัวนักเรียนมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

  2. งานบุคลากร เปนการดําเนินการเพื่อใหบคุลากรในโรงเรยีนไดรับรูและเขาใจบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบของตน การติดตาม ดูแล ชวยเหลือใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายประสบ

ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานใหผูรวมงานเกิดความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบ 

สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบติังาน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน  

  3. งานกิจการนักเรียนเปนงานเกี่ยวกับนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียน การสงเสริมใหนักเรียน

มีความพรอมที่จะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ตามขอกําหนดของหลักสูตร และวิธีการจัด

การศึกษา  

  4. งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการศึกษา 

เปนงานที่เสริมสรางบรรยากาศและสิ่งที่ดีในโรงเรียน กอใหเกิดการสรางบุคลิกภาพและนิสัยที่ดีใหกับ

นักเรียน  
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  5. งานบริหารงานทั่วไป มีงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ เปนงานเกี่ยวกับการตอบ

หนังสือ จัดทํา จัดซื้อ จัดจาง ประชาสัมพันธ งบประมาณและการประสานงาน เพื่อใหเกิดประโยชน

ตอโรงเรียน โดยมีระเบียบ กฎเกณฑ และวิธีการที่แนนอน  

  6. งานสัมพันธชุมชน เปนงานที่สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง 

โรงเรียนกับชุมชน หรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการจัดการศึกษา  

 ลักษมี สุนทรจันทร (2550 : 52) ไดใหความหมายของกระบวนการวางแผนสําหรับการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษาน้ัน เวลาในการวางแผนการนิเทศจะตรงกัน เน่ืองจากผูทําการนิเทศ (หัวหนากลุม

สาระ หัวหนาชวงช้ัน) มีคาบสอนตรงกับคาบสอนของครูผูรับการนิเทศ ทําใหการจัดแผนตารางการนิเทศ 

คอนขางยาก ไมสามารถทําการนิเทศไดครบทุกคน และทําอยางสม่ําเสมอ  

 สุนันทา สบายวรรณ (2556) ไดใหความหมายของกระบวนการวางแผนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา โดยมีบทบาทและหนาที่ของผูนิเทศการศึกษามี 2 ประเด็น คือ  

  1. บทบาทในฐานะที่ปรึกษาหรือผูชวยคิดของผูบริหารการศึกษา หมายถึง เปนผูชวย

ในการวางแผนดําเนินการตาง ๆ รวมทั้ง ชวยเหลือในการตัดสินใจของผูบริหาร  

  2. บทบาทในฐานะที่เปนผูทาํใหสถานการณการเรยีนการสอนที่คร ูจัดอยูเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูนิเทศการศึกษาในบทบาทน้ีจะพยายามมีกิจกรรมใหครูไดเรียนรู และปฏิบัติในดาน

การเรียนการสอนใหบังเกิดผลดีย่ิงข้ึนเหมือนเปนครูของครู   

 สรุปวา ขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 6 งาน เปนงานนิเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งสงผล

ตอคุณภาพของงานและประสิทธิผลของผูเรียน 

 หลักสําคัญการนิเทศภายในโรงเรียน 

 หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีนักการศึกษาหลายทานได

ทําการศึกษา ไวดังน้ี ประกอบดวย  

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 245 - 247) กลาวถึง ความสําคัญของการนิเทศภายในวา การศึกษา

ทั้งในอดีตและปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และเคลื่อนไหวตลอดเวลา ลักษณะน้ีกอใหเกิดปญหา

ภายในระบบการศึกษา เชน เจตคติของครูตอวิชาชีพ ครูไมเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตร และวิธีการ

สอน ครูไมกลาแสดงออกหรอืเสนอความคิดเห็นในทางสรางสรรค และปญหาภายนอกระบบการศึกษา 

เชน ปญหาเกีย่วกบัพฤติกรรมของเยาวชน ปญหาเกี่ยวกับสิง่แวดลอมในชุมชนและสังคม ปญหาหน่ึง ๆ 

เหลาน้ีจําเปนตองหาทางแกไขโดยเร็ว วิธีการแกไขประการหน่ึง คือ การพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียน

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาการศึกษา ไดแก กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้ง 3 กระบวนการเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ัน

ผูบริหารโรงเรยีนจะตองเนนกระบวนการน้ัน ๆ  อยางเทาเทียมกัน จะเนนกระบวนการหน่ึงกระบวนการใด
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เพียงกระบวนการเดียวไมได กระบวนการนิเทศการศึกษาจะชวยใหกระบวนการบริหารและกระบวนการ

เรียนการสอนดําเนินการไปไดโดยสะดวกมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีหนาที่ในการนิเทศการศึกษา

ในโรงเรียนดวย ความจําเปนหลายประการที่จะตองมีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน คือ  

  ประการที่ 1 ภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียน คือ การบริหารงานที่รับผิดชอบหรือหนาที ่

6 ประการ ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานอาคาร

สถานที่ และสิ่งแวดลอม และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารจําเปนตองนิเทศครู 

เพื่อใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเรียนรู และสัมฤทธ์ิผล

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

  ประการที่ 2 ภายในโรงเรียนยอมมีครูที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการการเรยีนการสอนที่แตกตางกัน การที่จะลดชองวางดังกลาว ผูบริหารจะตองนิเทศภายใน

โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะทําใหลดชองวางดังกลาวแลว ยังทําใหเกิดการปฏิบัติงานน้ันมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน  

  ประการที ่3 การปฏิบัติงานใดๆก็ตามโดยธรรมชาติมักมีปญหาเกิดข้ึน ถาเปนหนวยงาน

ใหญ ๆ ปญหายอมจะเกิดมากข้ึนและแตกตางกัน โรงเรียนซึ่งประกอบดวยครู นักเรียน ซึ่งมีพื้นฐาน

ตางกัน การที่จะปองกันและลดปญหาตาง ๆ ใหนอยลงทางหน่ึง ไดแก การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่ง

ผูบริหารมักใชยุทธศาสตรสําหรับปองกันและแกปญหาดังกลาว 

  ประการที่ 4 สภาพปญหาและความตองการของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน จึงเปนการยาก

ที่ศึกษานิเทศกจากภายนอกจะรูปญหา และความตองการของโรงเรียนที่แทจริง การสนองความตองการ

จึงเปนไปไดยาก  

  ประการที่ 5 ในสภาพปจจุบันบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถเพียงพอ 

บางคนมีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงสมควรใชทรัพยากรเหลาน้ีใหเกิดประโยชนมากที่สุด  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) ไดนําเสนอ หลักการสําคัญของการนิเทศภายใน ดังน้ี  

  1. ดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบ และตอเน่ือง 

  2. สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ  

  3. กิจกรรมการนิเทศตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนาครู  

  4. จัดสภาพแวดลอม และแหลงวิทยาการใหเอื้อตอการดําเนินงาน  

  5. สรางมนุษยสัมพันธที่ดี และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู  

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) กลาววา หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกิจกรรม

ที่สําคัญอยางหน่ึงในการสนับสนุนการเรยีนการสอนภายในสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางมีประสทิธิภาพ 

คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวนหน่ึงข้ึนอยูกับการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ซึ่งหลักสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดังน้ี  
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  1. การดําเนินการนิเทศ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ตามข้ันตอน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  

  2. บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา  

  3. การนิเทศภายในโรงเรียน จะตองสอดคลองกับความตองการ/จําเปนในการพัฒนา

ครูและนักเรียน  

  4. บรรยากาศในการนิเทศมคีวามเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเน่ือง 

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 218 - 223) ไดกลาววา การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา

ในปจจุบัน จึงเปนหนาทีข่องผูบริหารของแตละสถานศึกษาที่รวมมือกับคณะผูสอนดําเนินการในขอบขาย

งานแลวปรับปรงุงานใหบรรลุเปาหมายข้ึนตามนโยบายของการจัดการศึกษา และเนนความเปนประชาธิปไตย

มากกวาการใชอํานาจหรือเผด็จการและมีหลักการตาง ๆ ดังน้ี  

  1. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปนประชาธิปไตย หมายถึง ผูบริหาร

และผูนิเทศเปนผูนําประชาธิปไตย คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนไมยับย้ังความคิดสรางสรรค  

  2. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยพฤติกรรมหรือนิสัยการรวมมือ

ประสาน หมายถึง การประสานความคิดโดยกระบวนการกลุมรวมมือหาทางแกปญหา  

  3. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนวิทยาศาสตร หมายถึง การ 

แกปญหาโดยใชหลักเหตุผล ความจริง การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อไดขอเท็จจริง  

  4. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยหลักปรัชญาการศึกษา หมายถึง

การยึดแนวคิด ทฤษฎีเปนหลักในการดําเนินงาน  

  5. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองสรางสรรค หมายถึง การสงเสริมใหมี

ความคิด รูจักคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ และการนํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน  

  6. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยหลักการประเมินผลใหทราบ

ผลที่ชัดเจน หมายถึง การประเมิน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  7. ความรับผิดชอบและการควบคุมของการบริหาร และการนิเทศภายในสถานศึกษา

ตองควบคูไปกับระบบ หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากรเปนไปตามระบบ  

  8. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองยึดความเจริญเติบโต และพัฒนาการ

ของผูเรียนเปนศูนยกลาง จุดมุงหมายสําคัญคือสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน  

  9. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองมีความยึดหยุนพอที่จะปรับใหสอดคลอง

กับความตองการการจัดการเรยีนการสอน ต้ังแตดานอาคาร หลักสูตร กระบวนการสอน อุปกรณ และ

การกําหนดมาตรฐาน ตองปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
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 ยุพิน ยืนยง (2553 : 53) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนสําหรับครู เพราะ

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนําเอาความเปลีย่นแปลงจากภายนอกสูภายในโรงเรียนใหครูเกิดการ

พัฒนาการทํางานของตนเอง แตการนิเทศจากภายนอกโรงเรียนไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของโรงเรียนได เน่ืองจากจํานวนศึกษานิเทศกก็มีนอย เวลาออกเย่ียมเยียนแนะนําและติดตามผลในเรื่อง

ตาง ๆ มีจํากัด จึงมีหลักสําคัญที่ตองมีการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนได คือ  

  1. การใหการบริการของผูนิเทศจากภายนอกโรงเรียนมีขอจํากัด  

  2. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนิเทศที่ตรงตามความตองการที่สุด เพราะผูนิเทศ

อยูภายในโรงเรียน รูปญหาของตนเองอยางแทจริง  

  3. บุคลากรภายในโรงเรียน มีความรูความสามารถมากกวาเดิม ซึ่งถือเปนประโยชนตอ

กระบวนการนิเทศเปนอยางดี  

  4. เปนการสงเสริมใหครู อาจารยเกิดการทํางาน โดยรูจักคิดและแกปญหากันเองแทน

การชวยเหลือจากบุคลากรที่อยูภายนอกโรงเรียน  

  5. สามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา  

 สรุปไดวา หลักสําคัญการนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง ตรงกับความตองการของคร ูเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสราง

บรรยากาศอยางเปนกันเองตามหลักประชาธิปไตย สรางสรรคยืดหยุนและเช่ือในความสามารถ และ

ศักยภาพของแตละบุคคลเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน  

 การนิเทศการศึกษาเปนงานที่เกี่ยวของกับคร ูและผูบริหาร บทบาทหนาที่การนิเทศการศึกษา

ไมใชผูสอนหรือผูบรหิารโดยตรง แตเปนการชวยเหลือแนะนําใหความรวมมือตอกจิกรรมของครใูนการ

ปรับปรุงการเรยีนการสอน เพื่อใหไดผลตามความมุงหมายทีว่างไว การนิเทศการศึกษาจะประสบผลสําเร็จ

หรือไมเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับผูบริหาร ครู และศึกษานิเทศกที่จะรวมมือใหความชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม

เกี่ยวกับการเรยีนการสอน การบริหารใหเอื้อตอการปฏิบติังานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน

ใหกาวหนาตอไป อีกทั้งการนิเทศการศึกษาจากบุคคลภายนอกไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง การนิเทศ

การศึกษาจึงควรอาศัยบุคลากรภายในโรงเรียนเปนผูนิเทศ โดยผูบริหารโรงเรียนถือเปนภาระหนาที่

รับผิดชอบที่สําคัญ และใหการสนับสนุน มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องน้ี 

ดังน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 130) การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการทํางานรวมกัน

ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนใหดีข้ึน บุคลากรดังกลาวสามารถแบง

ได 3 ฝาย คือ  
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  1. ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ 

ครูหัวหนาสายช้ัน ครูหัวหนากลุมประสบการณ ครูวิชาการสถานศึกษา ตลอดจนถึงครูผูสอนที่มีความรู

ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ทางสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ชวยเหลือ

ครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

  2. ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในสถานศึกษาที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศ ทั้งทางตรง

และทางออม ซึ่งทําใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

  3. ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูที่จะชวยใหการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา

บรรลุเปาหมาย ไดแก ผูบริหารในระดับที่สูงข้ึนไปจากสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และอาจรวมไปถึง

บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 วงศกร ดําแกว (2557) ไดกลาววา บทบาทของผูนิเทศ คือ  

  1. กําหนดนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน สงเสริมใหใชกระบวนการกลุม

ในการทํางาน เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมู คณะ เปนตน  

  2. สงเสริมใหครูมคีวามรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและเรื่องอื่น ๆ ที่ครูสวนใหญน้ันมี

ความตองการในการพัฒนา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ครู ตลอดจนมี

เจตคติที่ดีตอการนิเทศภายในโรงเรียน  

  3. ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ตามแผนการนิเทศของสถานศึกษา 

  4. เปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน และมีการประเมิน

ตนเอง 

  5. สรุปและเผยแพรงานที่ประสบความสําเร็จ สวนบทบาทของผูรับนิเทศ ไดแก  

   5.1 รวมกิจกรรมในการเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดทําแผนการนิเทภายในโรงเรียน  

   5.2 นําแนวทางที่ไดรับจากการนิเทศไปแกปญหาหรือพัฒนางาน  

   5.3 เสนอปญหาตอผูนิเทศ เมื่อพบปญหาระหวางการปฏิบัติงานเพื่อรวมกันหาแนว

ทางแกไข  

   5.4 ใหความรวมมือในการประเมินผลการนิเทศ    

 ผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหนา

สถานศึกษา ยอมเปนหัวใจสําคัญของการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษา 

มีบทบาท เปนทั้งผูใหการนิเทศและสนับสนุนการนิเทศ ฉะน้ันความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา 

จึงมีผลตอบรรยากาศและผลสมัฤทธ์ิของโครงการนิเทศภายในอยางย่ิง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมี

บทบาทตอการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งนักการศึกษาที่ไดใหความรูเกี่ยวกับเรื่องน้ี ไดแก  
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 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 132 - 133) ผูบริหารจะตองดําเนินการ ดังน้ี  

  1. สงเสรมิใหครมูีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาแผนการจัดการ

นิเทศภายในสถานศึกษากับผูนิเทศและคร ูโดยเปนประธานของคณะกรรมการ 

  2. พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย และแผนงาน

ของสถานศึกษา  

  3. ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา  

  4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการนิเทศภายในการนิเทศภายในสถานศึกษา

ปจจุบันการนิเทศการศึกษาไดรับความเอาใจใสและใหความสําคัญมากข้ึน ทั้งน้ี เพราะสภาพการเปลี่ยนแปลง

ในการดํารงชีวิตในสังคมของเราเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็วิทยาการใหม ๆ และเทคโนโลยีตาง ๆ  ได

เขามาเกี่ยวของกับชีวิตและการงานอยางมากมาย การศึกษาซึ่งมีสวนสําคัญในการพัฒนาเยาวชนและ

พลเมืองของชาติ ใหสอดคลองกบัสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซึ่งเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตในอนาคต

ไดดีน้ัน จําตองไดรับการสอนทีม่ีประสทิธิภาพสูงข้ึน จึงมีความจําเปนที่จะตองเนนหนักในงานดานการ

นิเทศการศึกษา 

 บรรหาญ บุญจันทร (2550 : 30) กลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนควรมีในการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ดังน้ี  

  1. ศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียน  

  2. สรางความตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาระบบนิเทศของ

โรงเรียน และการพัฒนาตนเองใหแกคณะครูในโรงเรียน  

  3. จัดหรือดําเนินการใหมีระบบนิเทศของโรงเรยีน โดยใหผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลหลัก

ในการดําเนินการ  

  4. ใหความรู ใหคําแนะนําแกบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูนิเทศในโรงเรียน  

  5. รวมดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียนกับคณะครูในโรงเรียน  

  6. ติดตามประเมินผลดําเนินการรวมกับคณะครูในโรงเรียน และใหขอมูลปอนกลับแก 

คณะครูในโรงเรียนใหเห็นความกาวหนาของตนเอง  

  7. เผยแพรความสําเร็จของคณะครูในโรงเรียน ใหการเสริมแรง ใหการยกยอง เพื่อใหเกิด

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

 กลาวโดยสรุป ผูบริหารมีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษา เน่ืองจากงานนิเทศการศึกษา

เปนงานของผูบริหาร เปนทั้งผูใหการนิเทศและสนับสนุนการนิเทศ เพราะในการบริหารงานน้ัน ผูบริหาร

จะตองพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนควบคูไปดวยการสนับสนุนการสอน การควบคุม และตรวจสอบ

คุณภาพการสอน สัมฤทธิผลของการสอน และการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบุคลากรเหลาน้ันสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การที่ผูบริหารมกีารนิเทศการศึกษาควบคูไปดวยจึงกลาวไดวา ผูบริหาร
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คนน้ันทํางานไดอยางสมบูรณ นอกจากน้ีการนิเทศภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จ

หรือไมข้ึนอยูกับการใหความสนใจและเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ 

ทําใหการดําเนินการนิเทศประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

 บทบาทของครูกับการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผูสอนถือวามีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะชวย

ใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด เพราะครูเปนผูปฏิบัติงาน

ยอมจะทราบถึงปญหาตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี ถาครูไมใหความรวมมือการนิเทศ

ภายในโรงเรียนก็จะไมบังเกิดผล ดังน้ัน จึงมีนักการศึกษาไดเสนอบทบาทของครูผูสอนตอการนิเทศ

ภายในโรงเรียนไว ดังน้ี 

 ชัยชนะ สระทองทา (2552 : 2) ไดกลาววา ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทเกี่ยวของโดยตรงตอ

การนิเทศภายในโรงเรียน ใครจะเปนผูนิเทศก็ตามแต ผูปฏิบัติสวนมากจะเปนครูผูสอนจึงยอมทราบ

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนไดดี บทบาทของครูในการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังน้ี  

  1. ครูยอมกอใหเกิดการนิเทศการศึกษา ครูจะทราบสภาพการเรยีนการสอนไมนอยกวา

ผูบริหารโรงเรียน  

  2. ครูจะตองใหความรวมมือในการนิเทศการศึกษา หมายถึง การเอาใจใสตอการปรับปรุง

การเรียนการสอนตามที่ไดรับการนิเทศ  

  3. ครูยอมจะมีสวนรวมการนิเทศการศึกษา ถึงแมวาครูไมมีหนาที่นิเทศการศึกษาโดยตรง

แตมิไดหมายความวาจะไมมีการเกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาก็หามิได เพราะผูนิเทศการศึกษาที่ดี

ควรจะรูวาครูคนใดมีความรูความสามารถเดนทางใด และใชประโยชนจากการนิเทศการศึกษา เชน ใหสาธิต

การสอน รวมเปนวิทยากร รวมอภิปราย เปนตน  

  4. ครูเปนผูนิเทศการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนอาจมอบหมายใหครูที่มีความสามารถสูง

ทําการนิเทศได โดยมอบหมายใหเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน  

 สรุปไดวา ครูผูสอนเปนผูมบีทบาทสาํคัญที่สดุ ที่จะทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายที่วางไว ทั้งน้ีเพราะครูผูสอนเปนผูมีบทบาททั้งฝายรับ 

และฝายใหการนิเทศภายในโรงเรียน ถาครูไมใหความรวมมือ งานนิเทศภายในโรงเรียนก็จะประสบ

ความลมเหลวอยางสิ้นเชิง 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนถือวามีความสําคัญ มีนักวิชาการไดใหความหมายของการ

นิเทศการสอนไวหลายทาน เชน 

 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) การนิเทศการศึกษา หมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา

หรือปรับปรงุทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินงานของตน

ไปไดดวยดี โดยผูนิเทศควรเอาใจใส ในการสํารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนําการจัดการเรียนการสอน
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ของบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการทํางานอยางดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญและ

จําเปนดังน้ี  

  1. สภาพสังคมเปลีย่นไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในองคการที่เกี่ยวของ

กับการศึกษา  

  2. ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไมหยุดย้ัง แมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ

เรียนรูก็เกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 

  3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้น 

จําเปนตองไดรบัการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแกไขปญหา

ไดสําเร็จลุลวง  

  4. การศึกษาของประเทศเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการ

ควบคุมดูแลดวยระบบการนิเทศการศึกษา 

  5. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอน จําเปนที่จะตองมีการนิเทศ เพื่อเปนการใหบริการ

แกครูที่มีความสามารถตาง ๆ กัน  

  6. การนิเทศการศึกษา เปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครู

จะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะที่ทํางาน

ในสถานการณจริง  

  7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม  

  8. การนิเทศการศึกษามคีวามจาํเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทนัสมัยอยูเสมอ เน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ  

 จากความสาํคัญขางตนทาํใหเราตองมกีารนิเทศซึ่งเปรียบเสมอืนกระจก ที่สะทอนการกระทํา

ของบุคลากรในสถานศึกษาวาทําไดดีมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น ๆ หรือเทียบกับเกณฑ

แลวไดมาตรฐานหรือไม จึงไมควรมองขามการนิเทศหรือทําแบบขอไปที เพราะการนิเทศที่ดีจะทําให

บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปในทศิทางที่ถูกตองเหมาะสมตามความมุงหมายที่แทจริงของการนิเทศ 

 จอมพงศ มงคลวนิช (2555 : 131) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ทํางานรวมกันของผูบริหารกบับคุลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งจะตองรวมมือกันชวยเหลือซึง่กันและกัน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงข้ึนตาม

จุดมุงหมายที่ทางสถานศึกษาคาดหวังไว  

 การนิเทศการสอนในโรงเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ

ดําเนินไดหลายวิธี โดยผูทําหนาที่นิเทศอาจจะเปนผูปกครอง เพื่อนครู ผูเช่ียวชาญศึกษานิเทศก หรือ

ผูบริหารก็ได  
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 เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน 

 เทคนิคและวิธีการนิเทศเปนแบบแผนของการดําเนินงาน มีหลายรูปแบบที่สามารถนําไปปรับใช

ในโรงเรียน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching Techniques) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2555 : 26 - 33) ไดกลาววา Coaching 

ใหความหมายเปนภาษาไทยไดหลายคํา บางคนใชทับศัพทไปเลยก็มีแตคํา ที่งาย คือ “การช้ีแนะ” เพราะ

การช้ีเปนการบอกทิศทางให การแนะก็เปนการเสนอแนวทางใหเดินไปสูทิศน้ัน สวนการจะเดินไปทิศน้ัน 

หรือจะเลือกเดินอยางใดก็ข้ึนอยูกบัการตัดสินใจเลอืกของผูรบัการช้ีแนะเปนหลัก การช้ีแนะ คือ วิธีการ

ในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปที่การทํางานใหได ตามเปาหมายของงานน้ัน 

หรือการชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับการฝกอบรมมาไปสูการปฏิบัติได 

 กระบวนการช้ีแนะ เปนกระบวนการที่ชวยใหบคุคลไดรูจกัชวยเหลือตนเอง (Coaching is a 

Process of Helping People to Help Themselves) มีนักการศึกษานําเสนอกระบวนการช้ีแนะ

ที่หลากหลาย เน่ืองจากการช้ีแนะมีกระบวนการเฉพาะ ไดแก การช้ีแนะทางปญญา (Cognitive Coaching) 

การช้ีแนะการสอน (Instructional Coaching) เพื่อนช้ีแนะ (Peer Coaching) เปนตน ตามกระบวนการ

ช้ีแนะโดยทั่วไปมีข้ันตอนของกระบวนการ ดังน้ี 1) ข้ันกอนการช้ีแนะ (Pre – Coaching) 2) ข้ันการช้ีแนะ 

(Coaching) และ 3) ข้ันสรุปผลการช้ีแนะ (Post – Coaching) 

 กลวิธีการช้ีแนะ เปนความรูเชิงปฏิบัติ (Practical Knowledge) ที่ผูช้ีแนะไดคนพบในการลงมือ

ปฏิบัติการช้ีแนะกับผูเขารับการฝกในสถานการณการทํางานจริง แลวเก็บเปนกลวิธีเฉพาะของตนไวใช

ในการดําเนินการช้ีแนะของตนเอง หากผูช้ีแนะไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ การใชกลวิธีในการช้ีแนะ

เหลาน้ีอยางตอเน่ือง ก็จะชวยขยายประสบการณการช้ีแนะใหกวางขวางเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสามารถสรุป

กลวิธีการช้ีแนะได ดังน้ี 1) กลวิธีจับถูก ไมจับผิด การช้ีแนะเนนไปที่การชวย ผูเขารับการฝกมองหาวา

ทําสิ่งใดไดดี ถูกตองเหมาะสมแลวแมจะเปนเรื่องเลก็นอยก็ตาม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเขารับการฝกไมรูสึก

อึดอัด เวลามีผูช้ีแนะมาทํางานดวยการจับถูก ทําใหผูเขารับการฝกไดเห็นคุณคาในตนเอง และฮึกเหิม

ที่จะพัฒนางานการเรียนการสอนของตนเองตอไป 2) กลวิธีปญหาของใครคนน้ันก็ตองแกผูเขารับการฝก

มีแนวโนมพึ่งพาผูช้ีแนะใหแกไขปญหาให ซึ่งหากผูช้ีแนะตกหลุมพรางอันน้ีก็ตองคอยแกปญหาใหผูเขารับ

การฝกอยูร่ําไป การช้ีแนะที่ดีจึงไมรับปญหาของผูเขารับการฝกเขามาแกไขเสยีเอง แตพยายามชวยเหลือ

ใหผูเขารับการฝกคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 3) กลวิธีชมสองอยาง ช้ีจุดบกพรองหน่ึงอยาง หาก

จําเปนตองช้ีใหเห็นจุดบกพรองในการทํางานก็ตองใชตอเมื่อผูเขารับการฝก และผูช้ีแนะคุนเคย ไววางใจกัน

พอสมควร ทั้งผูเขารับการฝกยินดีรับฟงขอบกพรองของตนเอง อยางไรก็ดีผูช้ีแนะตองยึดหลักไม “ติ” 

มากกวา “ชม” จึงตองยึดหลกัวาใหชมในประเด็นที่ทําไดดีอยางนอย 2 เรื่อง และช้ีขอบกพรอง เพื่อให

ปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเทาน้ัน 4) กลวิธีการถามไมตองหวังคําตอบ การถามคําถามของผูช้ีแนะ 
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ชวยใหผูรับการฝกพิจารณาอยางรอบดานมากข้ึน แบบอยางของคําถามเหลาน้ีชวยใหคุณผูเขารับการฝก

เก็บไวถามตนเองได ดังน้ันในบางคําถามตองอาศัยเวลาในการคิดพิจารณาก็อาจเปน “คําถามฝากใหคิด” 

ไมจําเปนตองบังคับ ใหตองตอบใหไดในขณะน้ัน 5) กลวิธีใหการบาน ตองตามมาตรวจ หลังจากเสร็จสิ้น

การช้ีแนะในแตละครั้ง จําเปนที่จะตองวางแผนรวมกันสําหรับการช้ีแนะในครั้งตอไป ผูเขารับการฝก

ตองนําบทเรียนที่ไดครั้งน้ีไปปรับปรุงการสอนของตนเอง เปนเหมือนการใหการบานไว แลวก็กลับมา

ตรวจดูวาสามารถปรับปรุงไดดีเพียงใด เพื่อหาทางช้ีแนะตอไปไมใหการบานแตใหการทํางานในช้ันเรียน/

โรงเรียน (Seatwork/Authentic Performance) ที่ผูเขารับการฝกมีโอกาสไดพบเห็นพฤติกรรมการ

ทํางานความต้ังใจมุงมั่น (AQ) ตามศักยภาพและการบริหารอารมณของนักเรียน (EQ) 6) กลวิธีถาจะบอก 

ตองมีทางเลือก การบอกวิธีการแกปญหาใหแกผูเขารบัการฝกใชในสถานการณที่มีเวลาจํากัดหรือในกรณี

ที่ผูเขารับการฝกมีความเขาใจคลาดเคลื่อนบางประการ ผูช้ีแนะอาจเลือกใชวิธีการบอกหรือสั่งใหทํา

อยางไรก็ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งน้ัน ควรมีอยางนอย 2 ทางเลือก เพื่อใหผูเขารับการฝกสามารถตัดสินใจ

เลือกปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 7) กลวิธีแกลงทํา เปนไมรู ผูช้ีแนะ

อาจทําบทบาทของผูที่ไมรู ไมเขาใจใหผูเขารับการฝกชวยอธิบาย หรือใหคําแนะนํา ก็จะชวยพัฒนา

ความสามารถของผูเขารับการฝกไดดีทีเดียว 8) กลวิธีอดทนฟงใหถึงที่สุด ในบางกรณีที่ผูเขารับการฝก 

อาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเลาใหผูช้ีแนะฟงหลายเรือ่งอาจไมเขาทา หากแตผูช้ีแนะสามารถอดทน

ฟงโดยไมตัดบทหรือแทรกแซง ก็จะไดเขาใจความคิดของผูเขารับการฝกมากข้ึน บางทีผูเขารับการฝก

ก็อาจไดคิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพดูมาไดบาง 9) กลวิธีเราเรียนรูรวมกัน ผูช้ีแนะไมจําเปนตองรูไปเสีย

ทุกเรื่อง ผูช้ีแนะไมจําเปนตองเกงกวาผูเขารับการฝก แตถือวาทั้งผูช้ีแนะและผูเขารับการฝกสามารถ

เรียนรูจากกันและกันไดเสมอ ปญหาบางเรื่องที่ตางไมเขาใจก็ตองมาชวยกันหาแนวทางแกไขรวมกัน 

 เทคนิคการนิเทศการสอน 4 แบบ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2555 : 26 - 33) กลาววา การนิเทศการสอนมีหลาย

วิธีการ และมีการพัฒนาวิธีการนิเทศเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งวิธีการ 4 แบบมีดังตอไปน้ี 

  1 การนิเทศแบบตรวจสอบ (Inspection Supervision) การนิเทศแบบน้ีเปนแบบเกาแก

ที่มีใชมานาน ผูนิเทศจะตรวจสอบเพื่อใหครูไดแกไข ปรับปรงุหรือพัฒนางาน เปนการตรวจสอบ เพื่อให

การทํางานใหเปนไปตามกฎเกณฑระเบียบของหลักสูตรที่กําหนดไว เชน 

   1.1 การตรวจแผนการสอน จะตรวจสอบหรือตรวจต้ังแตการวิเคราะหหลักสูตรการ

วิเคราะหผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูการวัดผล ประเมินผล 

   1.2 การตรวจสอบการเขาช้ันเรียน และการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม เมื่อตรวจสอบ

เสร็จแลว ช้ีแจงใหครูแกไขขอบกพรอง 

  2 การนิเทศแบบเนนผลผลิต (Supervision as Production) การนิเทศแบบน้ีจะดูผลงาน

ของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมากนอยเพียงใดบางคน
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เรียกการนิเทศแบบวิทยาศาสตร เพราะมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบระเบียบตรวจสอบ

ยอนกลับไดอยางเปนข้ันตอนที่ชัดเจน เปนการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียน วิจัย และพัฒนา

เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน เชน การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคะแนน NT คะแนน O-NET 

มาตรฐานดานผูเรียน 

  3 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง กระบวนการ

สําหรับการสังเกตการสอนในช้ันเรียนที่มีการดําเนินการอยางมีระเบียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนของครู โดยครูและผูนิเทศจะรวมมือกันอยางใกลชิดในการวางแผนการสอน

การสังเกตการสอน และการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขรวมกันและ

ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหครูสามารถนิเทศตนเองไดในที่สุด และในการดําเนินงานน้ัน ครูและผูนิเทศ

จะรวมกันสรางความสัมพันธ ความเช่ือมั่น ความจริงใจ และความไววางใจซึ่งกันและกัน นอกจากน้ี

การนิเทศแบบคลินิกยังมีลักษณะเปนประชาธิปไตยและเปนการนิเทศที่ยึดครูเปนศูนยกลางแตขณะเดียวกัน

ก็จะประสานผลประโยชนของคร ูและสถานศึกษาเขาดวยกัน ซึ่งหมายความวาขณะที่การนิเทศมุงจะพัฒนา

วิชาชีพของครูเปนรายบคุคลน้ัน การนิเทศจะสอดคลองกบัเปาหมายและความตองการของสถานศึกษา

ดวยการนิเทศแบบน้ีเนนที่การปรับปรงุกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณา และแกไขตาม

ความเหมาะสมของผูไดรบัการนิเทศ จึงคลายกบัการรักษาอาการเจ็บปวยของคนไขใหมีการฟนฟูสภาพ

ไดดีข้ึน แตการนิเทศการศึกษาจะมุงใหผูไดรับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนใหมี

ความเหมาะสม เปนการนิเทศที่ไดขอมูลโดยตรง เปนความรวมมอืของครกูับผูนิเทศโดยผูนิเทศและผูไดรับ

การนิเทศจะไดพบปะเผชิญหนากัน และรับคําแนะนําไปปรับใชตามความเหมาะสมและความจําเปน

เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน เชน การสังเกตการสอนตามสภาพจริงเพื่อนําไปปรับปรุง

การสอน 

  4 การนิเทศเพื่อการพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบน้ีเนนพัฒนา

ผูไดรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาของตนเองได ตามสถานการณที่เกิดข้ึน

จากที่กลาวมาผูวิจยัสรุปไดวา การนิเทศจะตองเปดใจกวาง และเรียนรูรวมกันทุกฝายทุกคนเพื่อแกปญหา

ในหองเรียนและสถานศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับได การมีปฏิสัมพันธอันดีจะกอใหเกิด

มิตรภาพที่งดงาม สานตอในการนิเทศครั้งถัดไปดวยจึงควรใชถอยคําและทาทางที่เปนมิตรในการแนะนํา

ชวยเหลือ การนิเทศภายในโรงเรียน สามารถทําไดหลายรูปแบบ และสามารถผสมผสานแตละรูปแบบ

เขาดวยกัน ซึ่งการจะใชรูปแบบใดเมื่อใดน้ัน ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเปนสําคัญ 

 กลิคแมน (Glickman, 2004 : 322 - 333) ไดกลาววา การใหความชวยเหลือครูโดยตรง 

เปนการชวยเหลือครูผูสอนใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

  1. การนิเทศแบบคลินิค มีลักษณะ ดังน้ี 

   1.1 เปนเทคโนโลยีสําหรับปรับปรุงการเรียนการสอน 
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   1.2 เปนการดําเนินงานทีม่ีการวางแผน และจัดใหมีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะเสริมสราง

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

   1.3 เปนการนิเทศที่ ยึดจุดประสงคเปนสาํคัญ และสอดคลองกับความตองการใหการ

พัฒนาของครูและผูเรียน 

   1.4 ยึดสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูนิเทศ 

   1.5 ตองการความเช่ือมัน และจริงใจตอกันซึ่งจะแสดงออกในการเขาใจซึ่งกัน และ

กันการใหการสนับสนุน และการอุทิศตนเองในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ 

   1.6 เปนการดําเนินอยางเปนระบบ แตในบางสถานการณก็สามารถยืดหยุนได และ

มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณอยางตอเน่ือง 

   1.7 เปนการสรางหรอืแสวงหาแนวทางในการประสานระหวางการวางแผนการสอน

ในอุดมคติกับพฤติกรรมการสอนจริง 

   1.8 ผูนิเทศตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการสอนมากกวาครูผูสอน 

   1.9 ผูนิเทศตองไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี 

 การนิเทศแบบเพือ่นชวยเพือ่น ในการนิเทศการสอนน้ันถาผูนิเทศไมสามารถดําเนินการเองได 

จําเปนตองใชทักษะการวางแผนการจัดการ ซึ่งตองพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ  เชน ชวงเวลา จํานวนครู

ที่ตองการรับการนิเทศ การนิเทศควรใชรูปแบบใด รวมไปถึงผูที่จะมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ

แกคร ูการทีค่รูชวยเหลือครูดวยกันเอง เปนการนิเทศทีม่ีประสิทธิภาพ ถาครูผูสอนมีทักษะในการสังเกต 

และเขาใจรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกเปนอยางดี สวนบทบาทของผูนิเทศเปนเพียงผูฝก โดยการ

เตรียมครูใหเหมาะสมกับงานในหนาทีผู่ควบคุมกําหนดการ เปน ผูจัดต้ังกลุมหรือตัวแทนครูที่จะรับผิดชอบ

ในการจัดการประชุมกอนการสังเกต การสังเกต และจัดประชุมหลังการสังเกต และผูกําหนดปญหา

ที่สําคัญใหเปนผูใหคําแนะนํา หรือเปนที่ปรึกษาใหกับครูที่มีปญหา หรือที่มีความตองการพิเศษในการใช

กลุมเพือ่ทําหนาที่แทนผูนิเทศน้ัน ผูนิเทศไมจําเปนตองเขาไปในช้ันเรียนตลอดเวลา ผูนิเทศอาจตรวจสอบ

ขอมูลตาง ๆ  จากกลุมครทูีท่ําหนาที่นิเทศทุก 2 - 3 สัปดาห ซึ่งในการประชุมนิเทศน้ีใหผูทาํหนาที่นิเทศ

กลุมเพื่อรายงานความกาวหนาใหทราบ และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพน้ัน ผูนิเทศตองฝกใหครู

ที่ทําหนาที่นิเทศมีทักษะในการสังเกตการกําหนดเวลาทีแ่นนอน การกําหนดปญหาทีส่ําคัญทีชั่ดเจน และ

ควรจัดใหกับครูทุกคนประมาณปละ 2 - 3 ครั้ง 

 การสาธิตการสอน เปนการใหครไูดดูเทคนิควิธีการสอนทีส่ามารถพัฒนาการเรยีนรูของผูเรยีน 

ดําเนินการไดทัง้ในและนอกสถานศึกษา ซึ่งข้ันตอนการสาธิตการสอนประกอบดวยการเตรียมการสาธิต

และหลังการสาธิตน้ันตองมีการวิเคราะห และการอภิปรายผลถึงการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 
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 การชวยเหลือดานการสอน เปนการวางแผนและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศ และ

ผูรับการนิเทศในการใหความชวยเหลือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการดําเนินงานน้ัน

ตองมีความไววางใจ การยอมรับนับถือ จะทําใหการสอนพัฒนาข้ึน 

 การชวยเหลือดานวิธีการและเครือ่งมือ เปนการชวยเหลือในกรณีทีค่รูผูสอนขาดความสามารถ

ในการถายโยงความรูทีไ่ดรับจึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือสนับสนุนในเฉพาะดาน ใหสามารถนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนได 

 การชวยเหลือดานการประเมนิผล เปนการใหความรูในดานการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ

ใหครูนํามาใชในการตัดสินผลการเรียนตามความสามารถของผูเรียนแตละคน 

 การใหคําปรึกษา เปนการใหคําปรกึษาแนะนําในการจัดการเรียนการสอนผูนิเทศ ควรใชเทคนิค 

วิธีการทีห่ลากหลายตามความเหมาะสม ทําใหผูการรับการนิเทศมีความรูความเขาใจและสามารถนําไปใช

การจัดการเรียนการสอนได 

 สรุปไดวา การใหความชวยเหลอืครโูดยตรงเปนการสนับสนุนใหครผููสอน มีความรูในการทํางาน

ที่หลากหลาย ใหคําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหคําแนะนํา วิธีการ และจัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การใหมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู มีการ

แนะนําการจัดทําแผนการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูเขารับการอบรม การจัดการ

เรียนการสอน การจัดตํารา เอกสาร หนังสือมาใหครูศึกษาคนควา จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาให 

ความรูแกครูผูสอน จัดประชุม อบรม ใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

 

กระบวนการนิเทศภายใน 

 

 กระบวนการในการนิเทศการสอน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิง ผูนิเทศจะตองกําหนด

ข้ึนใชในการนิเทศ เพื่อชวยใหงานนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพกระบวนการ

ในการนิเทศการสอน หมายถึง แบบแผนของการนิเทศที่ลําดับข้ันตอนไวตอเน่ืองอยางเปนระเบียบแบบแผน

น้ันจะตองเปนแบบแผนที่ดี มีการออกแบบงาน การประสานงาน การอํานวยการ และการประเมินสภาพ

การทํางานไวอยางเปนระบบ กระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการมีหลายทานดังน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 27) กระบวนการนิเทศการสอนไดสรุปวา ทั้งการนิเทศการศึกษาและ

การนิเทศการสอนเปนสวนสําคัญของกันและกัน การนิเทศการศึกษามีขอบเขตของการนิเทศที่กวางกวา 

ไมเพียงแตเรื่องการนิเทศการสอนแตยังเกี่ยวของกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการสอน คือ การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสือ่หรือนวัตกรรมใหม ๆ  ที่สําคัญ กระบวนการนิเทศการศึกษาสามารถ

นําไปใชในการนิเทศการสอนได เพียงแตเพิ่มข้ันตอนการสังเกตการสอนซึ่งถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญ
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ของการนิเทศการสอนโดยเฉพาะ จึงไดเสนอถึงกระบวนการนิเทศภายในที่เปนการปรับปรุงและพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง ดังน้ี 

  1. วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู)  

  2. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 

  3. นําเสนอโครงการที่จะพัฒนา และข้ันตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบ

เพื่ออนุมัติการดําเนินการ  

  4. ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตาง ๆ และการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในช้ันเรียน และความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนและนวัตกรรมใหม ๆ 

ที่นาสนใจ  

  5. จัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารอืเพือ่

เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ  

  6. ดําเนินการตามแผนการนิเทศที่ไดวางไวโดยครูและผูนิเทศ (แผนการจัดการเรียนรูและ

แผนการนิเทศ)  

  7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลสําเร็จ 

 สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาหรือกระบวนการนิเทศการสอน ไมจําเปนตองกําหนด

ตายตัว วาควรเปนกระบวนการกี่ข้ันตอน ซึ่งอาจจะมากกวา 8 ข้ันตอน หรือนอยกวาจะเห็นไดวาแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับผูนําเสนอ กระบวนการซึ่งอาจมาจากผลการศึกษาตามหลักการแนวทางการนิเทศ และบริบท

ความพรอมของผูเกี่ยวของก็ได ข้ึนอยูกับวาจะแจกแจงพฤติกรรมการปฏิบัติในแตละข้ันตอนใหชัดเจน

มาก หรือนอยกวาแคไหนตามความเหมาะสมกับกลุมบุคคลที่จะรบัการนิเทศ ที่สําคัญ คือ กระบวนการ

ในการนิเทศการสอนควรจะประกอบดวยข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการดําเนินการนิเทศ และข้ันตอน

การวัด และประเมินผลการนิเทศ ซึ่งวัดและประเมินทั้งกระบวนการ และผลลัพธของกระบวนการ

ที่ประกอบดวย สมรรถภาพของครูของผูนิเทศ และผลการเรียนรูของนักเรียนอันเปนเปาหมายที่สาํคัญ 

 สงคราม มังคะละ (2552 : 4 - 5) ไดกลาวถึง กิจกรรมการนิเทศนาไปใชในการนิเทศภายใน

มี 8 วิธีดวยกัน 1) การประชุมกอนเปดภาคเรยีนและหวัขอประชุมอยางนอยควรประกอบดวยการประเมินผล

งานในป/ภาคเรียนที่แลวมา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในป/ภาคเรียนที่แลว โครงการที่จะดําเนินงาน

ในป/ภาคเรียนตอไป การเตรียมการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน และงานเรงดวน

ที่ตองจัดทํา 2) การสงัเกตการสอนในหองเรียน 3) การศึกษาจากตําราเอกสาร 4) การใหคําปรึกษาหารือ  

5) การสนทนาทางวิชาการ 6) การสาธิตการสอน 7) การพาครูไปศึกษาดูงาน และ 8) การบริการเอกสาร

ทางวิชาการ 

 แฮริส (Harris, 1985 : 70) ไดเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 
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  1. การระดมสมอง 

  2. การประชุม 6 – 6 

  3. คณะกรรมการ 

  4. การสาธิต 

  5. การทดลองปฏิบัติการ 

  6. การทดลองปฏิบัติจริง 

  7. การอภิปราย 

  8. การจัดนิทรรศการ 

  9. การจัดทัศนศึกษา 

  10. การนิเทศการสอนดวยภาพยนตรหรือโทรทัศน 

  11. ประสบการณตรง 

  12. การเยียวยากลุม 

  13. สัมภาษณมีรูปแบบ 

  14. การสัมภาษณเฉพาะจุด 

  15. การสัมภาษณทางออม 

  16. การเย่ียมช้ันเรียน 

  17. การทดลองปฏิบัติการ 

  18. การบรรยาย 

  19. การประชุม 

  20. การสังเกต 

  21. การอาน 

  22. การสังคม 

  23. บทบาทสมมติ 

  24. การบันทึกเสียง  

  25. การทดสอบ 

  26. การเขียน 

 กระบวนการนิเทศการสอนมีจุดมุงหมายทีจ่ะชวยเหลอื และพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียน และชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติและผูที่เกีย่วของ ตลอดจนทําให

เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน แฮริส (Harris, 1985) ไดสรุปกระบวนการจัดนิเทศ

การสอนไว 5 ข้ันตอน ซึ่งเขียนยอ ๆ วา POLCA โดยอธิบายไวดังน้ี 
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  1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) หมายถึง การติดตามการนิเทศ จัดตาราง

ทํางาน ตารางการนิเทศ และทําโครงการตาง ๆ 

  2. กระบวนการจัดการ (Organizing Process) หมายถึง การจําแนกหนาที่เพื่อขจัดปญหา

การซ้ําซอนของงาน ช้ีแหลงขอมูลทางวิชาการ จัดวัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก การจัดใหมี

เครื่องมือเครื่องใชในสถานศึกษา 

  3. กระบวนการนํา (Leading Process) หมายถึง การแสดงภาวะผูนําของผูบริหาร

ในการตัดสินใจ ใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ เสริมแรง เอาใจใสในเรื่องสวัสดิภาพ 

ใชความสามารถในการสื่อสาร และมีความคิดริเริ่ม 

  4. กระบวนการควบคุม (Controlling Process) หมายถึง การติดตามการทํางานของ

บุคลากร เมื่อพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรองผูนิเทศจะตองแกไขขอบกพรองน้ันดวยการสรางความเขาใจ

อันดีระหวางผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ จะเห็นไดวา การควบคุมทางการนิเทศน้ันเปนกระบวนการ

ที่แตกตางไปจากการควบคุมทางการบริหาร 

  5. กระบวนการประเมนิ (Assessing Process) ไดแก การประเมินผล การตัดสินใจการ

ดําเนินการวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ การพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติ

วาการนิเทศสงผลมากนอยเพียงใด และวัดผลอยางมีแบบแผนมีความเที่ยงตรงทั้งน้ีควรมีการวิจัยดวย  

 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552 : 2 - 3) กลาวไววา กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเริ่มข้ึน

เน่ืองจากตองการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สามารถดําเนินการอยางเปนข้ันตอนดังน้ี 

  ข้ันที ่1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา เปนการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาของสถานศึกษา

โดยมีวัตถุประสงคที่สาํคัญ เพื่อใหสถานศึกษาทราบจุดที่สถานศึกษามีปญหา หรือจุดที่สถานศึกษาจะพัฒนา 

โดยมีตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จและเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า ทางดานวิชาการของสถานศึกษาเปนตัวกําหนด 

สถานศึกษานํามาเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพจากการปฏิบัติในปที่ผานมาวา สามารถดําเนินการได

ตามตัวบงช้ีหรือเกณฑที่กําหนดไวหรือไม หรือกรณีที่ดําเนินการไดตามมาตรฐานข้ันตํ่าแลว ควรจะหา

แนวทางพัฒนาใหตอเน่ืองไดในทิศทางใด 

  ข้ันที่ 2 แสวงหาวิธีการแกปญหาและพัฒนา เปนการแสวงหาแนวทางหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษาที่จะพฒันางานวิชาการ โดยพิจารณาศักยภาพของสถานศึกษาทัง้ดานบุคลากรและงบประมาณ

ที่จะสามารถพัฒนาดวยกิจกรรมอยางหลากหลาย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนโดยมุงเนนที่การจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอนในหองเรยีนเปนหลัก และปรับกิจกรรมที่เปนโครงการพิเศษ บูรณาการเขาสู

การจัดกิจกรรมในหองเรียน โดยใชระบบนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกิจกรรมการประสานสูการปฏิบัติ

จริงในช้ันเรียน กิจกรรมที่สถานศึกษาแสวงหาหรือคิดข้ึนมาน้ันตองใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได 

และนําไปสูจุดมุงหมาย คือ การพัฒนาวิชาการไดอยางประสิทธิภาพ  



48 
 

  ข้ันที่ 3 การดําเนินการแกปญหา และพัฒนาการดําเนินงานตามกิจกรรมทีก่ําหนดไวน้ัน

ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการหรือกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน โดยคํานึงถึงศักยภาพของบุคลากร

ที่รับผิดชอบ และกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษาจนบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง คือ การ

พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาเปนสําคัญ 

  ข้ันที่ 4 การนิเทศติดตามผล การแกปญหา และพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาการ

ดําเนินงานนิเทศติดตามผล เปนวิธีการสําคัญในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคร ู

ผูสอนในสถานศึกษา ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายควรมีวิธีการนิเทศติดตามผล

อยางหลากหลาย มีสื่อ เครื่องมอืทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัการดําเนินงานแตละข้ันตอน ทั้งน้ีในการ

นิเทศ ติดตามผลตองสามารถระบุคุณภาพจากการนิเทศวาอยูในระดับใด มีขอที่ควรแกไขปรับปรุงเชนไร 

การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาน้ันควรประสานสัมพันธกับนิเทศภายนอกสถานศึกษา 

  ข้ันที่ 5 การประเมนิและรายงานผลการแกปญหาและพัฒนา การประเมินการแกปญหา

หรือการพัฒนา และรายงานเปนวิธีที่ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาสรุปผลการดําเนินงาน

นิเทศภายในสถานศึกษา วาบรรลุผลตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงช้ีสภาพความสําเร็จหรือไมเพียงใด มีสวนใด

ที่จะตองปรับปรุงแกไข มีสวนใดที่จะตองพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ีสถานศึกษาควรดําเนินการประสานกับ

นิเทศภายนอกสถานศึกษาในการชวยเหลือ แนะนํา 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 17 - 38) กลาวไววา กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุด โดยเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 

  ข้ันที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

   1.1 เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   1.2 เพื่อทราบสภาพที่เปนปญหา 

   1.3 เพื่อทราบความตองการ 

   1.4 เพื่อกําหนดแนวทางตัดสินใจในการแกปญหา 

   1.5 เพื่อกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายไปสูอนาคตที่พงึประสงคอยางมปีระสิทธิภาพ 

   1.6 เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

  ข้ันที ่2 การวางแผนและกําหนดทางเลอืก การวางแผนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษาน้ัน จะสอดคลองกับนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละ

ระดับ ดังน้ี 

   2.1 เรงรัดยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาดาน

วิชาการ และเทคโนโลยีใหทัดเทียมกัน 
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   2.2 กระจายทรพัยากรอยางเสมอภาค เปนธรรมและประหยัดระหวางช้ันเรียนตาง ๆ 

ภายในสถานศึกษา 

   2.3 ใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 

   2.4 จัดการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใชทรัพยากรทองถ่ินและสอดคลองกับอาชีพ

ในชุมชน 

   2.5 ใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา และเขามามีสวนรวมแกไขปญหา

และพัฒนาการศึกษา 

   การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

    2.5.1 ข้ันเตรียมการวางแผน มีการปฏิบัติดังน้ี 

     1) ทําความเขาใจ ขอบขาย อํานาจหนาที่และบทบาทของผูนิเทศภายใน

สถานศึกษาทําแผน และโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     2) นําผลการศึกษาขอมูลจากสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ

ของสถานศึกษามาจัดลําดับความสําคัญใหทราบแนชัดวา ปญหาใดที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกอนหลัง 

     3) ศึกษานโยบาย วัตถุประสงคและแนวปฏิบัติของหนวยเหนือ เพื่อจัดทํา

แผนใหสนองตอบสวนที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

    2.5.2 ข้ันลงมือปฏิบัติตามแผน คณะทํางานจัดประชุมครู โดยนําประเด็นปญหา

และความตองการที่สําคัญจากการศึกษา สภาพปจจุบัน และนโยบายของหนวยเหนือมาพิจารณาแลว

สรุปวาป งบประมาณน้ีมีงานสําคัญอะไรบาง จากน้ันทําการกําหนดการวางแผน หรือการจัดทําโครงการ

เพื่อสนองนโยบายและความตองการของสถานศึกษา จะตองพิจารณาตัดสินใจกําหนดตามลําดับความสําคัญ

ของงาน และเขียนไวเปนแนวปฏิบัติ 

    2.5.3 ข้ันประสานแผน มีรายละเอียดเปนข้ันตอน ไดแก การทบทวนเปาหมาย

และวัตถุประสงค งบประมาณ เวลา ประสานคน และประสานงาน 

    2.5.4 ข้ันเตรียมนําแผนปฏิบัติ โดยทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน 

  ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง 

การดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยพิจารณากิจกรรมการนิเทศ

ภายในใหเหมาะสมกับสภาพบริบท ทรัพยากรของสถานศึกษา เชน การเย่ียมช้ันเรียน การใหคําปรึกษา

แนะนําการศึกษาเอกสาร การปฏิบัติการนิเทศภายในใหไดผลดี ควรดําเนินการตามข้ันตอน คือ ประชุม

ผูที่มีสวนเกีย่วของ ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนงาน ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

ประชุมสรุปผลการนิเทศ และนําขอมูลไปใชดําเนินการตอไป 

  ข้ันที ่4 การประเมินผล และการรายงานผล การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบ

ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไว เพื่อทราบผลการดําเนินงาน อาจประเมิน
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ทั้งกอนระหวางและหลังการนิเทศ โดยมีขอบขายการประเมินตามกิจกรรมในโครงการ เชน ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามวัตถุประสงค และเปาหมายประเมินความคิดเหน็ ประเมินกระบวนการและ

สรุปผลรวมการประเมิน เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 

 แฮริส (Harris, 1985) ไดกําหนดหลักการสําคัญของกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ไดสรุปกระบวนการในการนิเทศการศึกษาที่เรียกดวยตัวอักษรยอวา POLCA มีดังน้ี  

  1. Planning processes (P) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยคิดวาจะทํา

อยางไร กําหนดจุดมุงหมายของงานพัฒนาวิธีดําเนินการ กําหนดงานที่จะดําเนินการ คาดคะเนถึงผล

ที่จะไดรับจากโครงการและวางโครงการ  

  2. Organizing processes (O) หมายถึง การจัดโครงสรางของการดําเนินงานโดยสราง

หลักเกณฑในการทํางาน จัดหาทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินงาน โดยสรางเกณฑในการทํางานสราง

ความสัมพันธของงาน แบงงานโดยกําหนดหนาทีใ่นการปฏิบัติงาน มีการประสานงาน มอบหมายอํานาจ

ใหตามหนาที่ วางโครงการของหนวยงานและพัฒนานโยบายตาง ๆ  

  3. Leading Processes (L) หมายถึง บทบาทในฐานะผูนํา โดยดําเนินการการวินิจฉัย

สั่งการ การคัดเลือกตัวบุคลากร กระตุนใหบุคลากรทํางานลงมือปฏิบัติงานการสาธิตในการปฏิบัติงาน

การใหคําปรึกษาชวยเหลือ การติดตอสื่อสาร การใหกําลังใจ การใหคําแนะนาใหมีความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานใหความเราใจในการปฏิบัติงาน แสดงและอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

  4. Controlling Processes (C) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงาน ดําเนินงานโดยการ

พิจารณามอบหมายงานใหความสะดวกในดานตาง ๆ  พิจารณาลงโทษ มีการแกไขทนัทีเมือ่งานผิดพลาด 

การใหบุคลากรออกจากงาน การตักเตือน และการกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน  

  5. Assessing Processes (A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผล

การปฏิบัติงาน วัดผลการปฏิบัติงาน วิจัยผลการปฏิบัติงาน  

 ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2550 : 59) ไดกําหนดหลักการสําคัญของกระบวนการการนิเทศภายใน

สถานศึกษาผูวิจัยขอนําเสนอ ดังน้ี  

  1. กิจกรรมที่ผูนิเทศเปนผูปฏิบัติ เปนกิจกรรมหลักที่ผูนิเทศใชสําหรับการใหความรูแก

ผูรับการนิเทศ หรือทําการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูรับการนิเทศ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาผูรับการนิเทศ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการนิเทศที่ไดกําหนดไว ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมการบรรยาย การสาธิต 

การสังเกตการสอนในช้ันเรียน การสัมภาษณ การบันทึกขอมูล การจัดทําเครื่องมือ และแบบทดสอบ  

  2. กิจกรรมที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศทํารวมกัน เปนกิจกรรมการนิเทศที่ผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศมีสวนรวมในกิจกรรมทั้ง 2 ฝาย ไดแก การประชุม การระดมสมอง และการอภิปราย 
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  3. กิจกรรมสําหรบัผูรับการนิเทศ เปนกิจกรรมที่เนนบทบาทของผูรับการนิเทศ ซึ่งผูรับ

การนิเทศตองเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ ไดแก การฟง การดู การอาน การเย่ียมเยือน 

การไปทัศนศึกษา บทบาทสมมติ และการปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 ชัด บุญญา (2550 : 20) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาไว 8 ข้ัน ดังน้ี 

  1. การกําหนดปญหาและความตองการจําเปน  

  2. การกําหนดจุดประสงคที่วัดได 

  3. กําหนดอุปสรรคและขอจํากัดตาง ๆ 

  4. การกําหนดวิธีการที่เปนทางเลือกในการแกปญหา 

  5. การเลือกทางเลือกในข้ันที่ 4 มาปฏิบัติเพือ่แกปญหา ทั้งหมดเปนข้ันวางแผน (Plan, P) 

  6. การนําทางเลือกทีเ่ลือกไวไปทดลองใช (Implementation) เปนข้ันดําเนินการ (Doing, D) 

  7. การประเมินผลการทดลอง เพื่อพิจารณาดูวาไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เปนข้ันตอน

การตรวจสอบ (Check, C) 

  8. การปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองหลังจากทดลองดูแลว กระบวนการของเดมมิ่งเปน

ข้ันพัฒนา (Action, A) 

 ฮอย และ ฟอรสิธ (Hoy and Forsyth, 1986 : 55) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศ แบบวงจร

วินิจฉัย (Diagnostic - Cycle) วา วงจรน้ีจะเริ่มโดยมองการดําเนินการนิเทศเหมือนกับกระบวนการ

ในการแกปญหา โดยเริ่มจากการปรับปรุงบริบทของสถานศึกษา แลวปรับปรุงการปฏิบัติการในหองเรียน 

ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ ดังน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 ระบุความแตกตางของสภาพความเปนจริงกับสภาพที่พึงประสงคใหมากที่สุด 

  ข้ันตอนที ่2 วินิจฉัยหาสาเหตุของปญหา 

  ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาแผนปฏิบัติการ และพัฒนากลยุทธในการปฏิบัติ โดยการกําหนด

ทางเลือก วิเคราะหทางเลือก แลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

  ข้ันตอนที ่4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  ข้ันตอนที ่5 ประเมินแบบปฏิบัติการ โดยใชขอมูลที่ไดจากการดําเนินการตามแผน 

 แฮริส (Harris, 1985 : 14 - 15) ไดกําหนดหลักการสําคัญของกระบวนการการนิเทศภายใน

สถานศึกษาผูวิจัยขอนําเสนอดังน้ี ข้ันตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไวเรียกวา “Harris’ POLCA” 

ประกอบดวยการดําเนินการ 5 ข้ัน ตอน คือ  

  ข้ันที ่1 ข้ันวางแผน (Planning) การคิด การกําหนดวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา

การกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การคิดหาวิธีดําเนินงาน และการวางข้ันตอนการทํางาน 

  ข้ันที่ 2 ข้ันกําหนดองคประกอบของงาน (Organizing) หมายถึง กําหนดเกณฑมาตรฐาน

ของผลงาน การรวบรวมทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่มีอยูทั้งคน และวัสดุ อุปกรณ กําหนดความสัมพันธ



52 
 

ของการทํางานในแตละข้ัน การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจาย อํานาจ และหนาที่การกําหนด

โครงสรางขององคการ และกําหนดนโยบาย 

  ข้ันที่ 3 ข้ันนําไปสูการปฏิบัติงาน (Doing) หมายถึง การตัดสินใจ การคัดเลือกบุคลากร

การเรงเราย่ัวยุ และจูงใจใหเกิดกําลังใจ คิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ  การสาธิต การใหคําแนะนํา การสื่อสารการกระตุน

สงเสริมกําลังใจ การนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใช และอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

  ข้ันที่ 4 ข้ันการควบคุม (Controlling) หมายถึง การควบคุมในการทํางานเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด ไดแก การสั่งการ การใหรางวัล การลงโทษ การใหโอกาสแกไขตนเอง การดําเนินการ

ใหพนจากงาน และการบังคับบัญชา 

  ข้ันที่ 5 การประเมนิผล (Appraising) หมายถึง การตัดสินการปฏิบัติงานวิจัย การวัดผล

การปฏิบัติงาน เปนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานวาไดผลมากหรือนอยเพียงใด 

 บูรชัย ศิริมหาสาคร (2550 : 16) ไดกําหนดหลักการสําคัญของ กระบวนการนิเทศการสอน

แบบคูสัญญามี 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

  ข้ันที่ 1 การเสนอนแนวคิด  

   1.1 ผูบริหารสถานศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบคูสัญญา ใหครู

ในโรงเรียนทดลอง นําไปปฏิบัติภายใตการสนับสนุนทุกรูปแบบ  

   1.2 เมื่อครูยอมรับหลกัการแลว ใหครูจับคูสัญญาทีม่ีปญหาการเรียนการสอนในวิชา

เดียวกันหรอืช้ันเดียวกัน เพื่อรวมกนัวางแผนการนิเทศ เชน สังเกตการสอน เขียนแผนการจดัการเรยีนรู

และเตรียมสื่อการสอน เปนตน  

   1.3 คูสัญญาแตละคนเขียนแผนการจัดการเรียนรูในวิชาที่มีปญหา โดยตางฝายตาง

เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของตน  

  ข้ันที่ 2 การสาธิต (สมมติวา ครู A เปนคูสัญญากับครู B)  

   2.1 ครู A สาธิตการสอนตามแผนการสอนของตน โดยมีคร ูB เปนผูสังเกตการสอน

และบันทึกจุดเดนจุดดอยของคร ูA ตามแบบสังเกตการสอน  

   2.2 ครู B สาธิตการสอนตามแผนการสอนของตนในวิชาที่มีปญหาเดียวกับคร ูA โดยมี

ครู A เปนผูสังเกตการสอน และบันทึกจุดเดนจุดดอยตามแบบสังเกตการสอนเชนเดียวกัน  

   2.3 ครู A และคร ูB รวมกันวิเคราะหวิจารณจุดเดนจุดดอยของกันและกัน เพื่อนํา

จุดเดนของแตละคนมาพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน และชวยกันปรับปรุงแกไขจุดดอย  

   2.4 ครู A และคร ูB นําจุดเดนของแตละคนมาบูรณาการ เพื่อสรางนวัตกรรม หรือ

แนวทางแกปญหาในรูปแบบใหมที่นําเอาสวนดีของแตละคนมาผสมผสานกัน  
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  ข้ันที่ 3 การปฏิบัติ  

   3.1 ครู A และครู B นําวิธีการสอนที่ไดรับการปรับปรุงตามข้ันที่ 2 ขอที่ 4 มาใช 

ปฏิบัติการสอนในวิชาเดิมหรือในบทเรียนตอไป  

   3.2 ครู A และคร ูB นิเทศการสอนซึ่งกันและกันอีกครั้งหน่ึง แลวสรุปผลการนิเทศ

การสอน  

  ข้ันที่ 4 การวัดและประเมินผล  

   4.1 ครู A และคร ูB รวมกันวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หากยัง

ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู คูสัญญาตองกลับไปคนควาหาความรูหรือแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

ปญหาน้ันเพิ่มเติมเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชแกปญหารวมกันอันจะนําไปสูวิธีการแกปญหาใหม  

   4.2 ถาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคแลว คูสัญญาควรแสดง

ความยินดีรวมกัน เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเปนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

 นอกจากน้ีสามารถนํากระบวนการบริหารมาประยุกตใชในการศึกษาไดอีกดวย ดังเชนกระบวนการ

บริหารของ ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick, 2012) ซึ่งไดรับความนิยมยกยองมากที่สุด โดยมีช่ือวา POSDCORB 

และมีข้ันตอนที่จะกลาวถึง ดังน้ี  

  1. Planning (P) หมายถึง การวางแผนหรอืวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงานอะไรบาง

ที่ตองปฏิบัติตามลําดับ วางแผนวิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ กอนลงมือ

ปฏิบัติการ  

  2. Organizing (O) หมายถึง การจัดรปูโครงการ หรือเคาโครงการ หรือเคาโครงของการ

บริหาร โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอย หรือตําแหนงตาง ๆ  ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวย

กําหนดลักษณะและวิธีการติดตองาน สัมพันธกันตามลําดับข้ันแหงอํานาจหนาที่สูงตํ่าลดหลั่นกันไป  

  3. Staffing (S) หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกบัตัวบุคคล หรอืเจาหนาที่ทุกประเภท

ของหนวยงาน การบริหารงานบุคคลดังกลาว รวมต้ังแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุแตงต้ังการ

ฝกอบรมและการพฒันาบคุคลทีบ่รรจแุตงต้ังไวแลว การบํารุงขวัญ การเลือ่นข้ันและการลดข้ันตลอดจน

การพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพการทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูตลอดไป  

  4. Directing (D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากไดวิเคราะห และพิจารณาโดย

รอบคอบแลว รวมทั้ง การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ๆ ในฐานะผูบริหารเปนผูบังคับบัญชา

ของหนวยงาน  

  5. Coordinating (Co) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย หรือ

ตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการหรือสํานักงานใหญ เพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพไมมีการ

ซ้ําซอนหรอืขัดแยงกัน แตทุกหนวยงานทํางานประสานกลมกลืนกัน เพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ

หรือหนวยงานใหญรวมกัน  
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  6. Reporting (R) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง การเสนอรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของงาน

ทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานกับหนวยอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันควรเสนอรายงานหรือผูใตบังคับบัญชา

ทราบดวย จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวย 

  7. Budgeting (B) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผน หรือโครงการ

ในการจายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงิน หรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและรัดกุม  

 ลุสซิเออร (Lussier, 2007 : 192 - 193) กลาววา การนิเทศงานในการสอนงาน (Coaching) 

ตองประกอบ ดวยการมีสวนรวมของพยาบาลประจําการ ในดานตาง ๆ ดังน้ี  

  1. ดานการนิเทศงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน  

  2. ดานการสรางความเห็นชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน  

  3. ดานการกําหนดกิจกรรมงานที่ตองการเปลี่ยนแปลง  

  4. ดานการประเมินติดตามการปฏิบัติงานภายหลังการนิเทศ 

 สําหรับเครื่องมือในการนิเทศการสอน ประกอบดวย เครื่องมือที่สําคัญ คือ  

  1. เครื่องมือสาํหรับผูนิเทศหรือผูทําหนาที่นิเทศ และเครื่องมือการนิเทศการสอนสําหรับ

ผูนิเทศ/ผูทําหนาที่นิเทศ 

   1.1 โครงการนิเทศการสอน เพื่อปรับปรุงหรอืพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูเพือ่

การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดานใดดานหน่ึง 

   1.2 แผนการนิเทศการสอนครู 

   1.3 เครื่องมือสังเกตการณสอนของครู และแบบประเมินสมรรถภาพการสอนของครู 

   1.4 ปฏิทินสังเกตการสอนของครู 

   1.5 แบบประเมินตนเองในการนิเทศการสอน 

   1.6 แบบประเมินโครงการนิเทศและแผนการสอน 

   1.7 แบบสอบถามความคิดเห็นของคร ู

   1.8 แบบรายงานผลการนิเทศการสอน 

  2. เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการนิเทศของครู 

   2.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน หรือโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุง

พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 

   2.2 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนที่ไดเลือกใชรวมกับผูนิเทศ 

   2.3 แบบวัดผลการเรียนรูของนักเรียน 

   2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
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   2.5 แบบประเมินสมรรถนะการสอนของตัวเอง และแบบประเมินสมรรถนะการนิเทศ

ของผูนิเทศ 

   2.6 แบบบันทึก Journal Writing ของตัวเอง (ครู/ผูรับการนิเทศและของนักเรียน) 

   2.7 แบบรายานผลการนิเทศ (สําหรับการทําหนาที่เปนผูนิเทศในเวลาเดียวกัน) 

 กลาวโดยสรุป การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนจะตองจัดกระบวนการนิเทศ อยางมี

แบบแผนตามลําดับข้ันตอนตอเน่ืองกันอยางมีระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือดวยเหตุผลและ

ความเปนไปได น่ันคือ จะตองประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การใหความรูในสิง่ทีจ่ะตองทําการลงมือ

ปฏิบัติ การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผล และกระบวนการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 

และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาการนิเทศใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน โดยเนนที่

ความถูกตอง รวดเร็ว ความมีคุณธรรม การมีสวนรวมในการนิเทศของกระบวนการนิเทศภายใน 5 ดาน 

ซึ่งประกอบดวย กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด โดยเปนการสนับสนุน

การเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับข้ันตอนกระบวนการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา การวางแผน การสรางสื่อ เครื่องมือและ

พัฒนาวิธีการ การประเมินผล และรายงานผล ดังแสดงตามภาพที่ 2.1  

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล (2550)  

 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ผูวิจัยจึงนํามา

สังเคราะห เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี ดังตารางที่ 2.1 ดังน้ี 

 

การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ 

การวางแผน 

และกําหนดทางเลือก 

การสรางสื่อ เครื่องมอื 

และพัฒนาวิธีการ 

การประเมินผล 

และรายงานผล 

การปฏิบัติการนิเทศ 

ภายในโรงเรียน 
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน 
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1. การศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและ    

ความตองการ √ - √ - √ √ √ * 

2. การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลอืก √ √ √ √ √ √ √ * 

3. การปฏิบัติการนิเทศ √ √ √ √ √ √ √ * 

4. การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล √ √ √ √ √ √ √ * 

5. การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ - √ √ - √ √ √ * 

6. การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ √ - - √ - - - - 

7. การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ - √ - √ - - - - 

8. วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมกํากบัติดตาม √ √       

9. จัดสรรงบประมาณ √ -       

 

 จากตารางที่ 2.1 ผูวิจัยไดสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน จาก ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick, 

2012); แฮริส (Harris, 1985); ลุสซิเออร (Lussier, 2007); เอกนรินทร บุญยะโพธ์ิ (2557); ภัทราวลัย 

ลิ้นโป (2557); กรองทอง จิรเดชากลุ (2550) และอรรถพร เกตุแกว (2558) สรุปไดวา การนิเทศภายใน

โรงเรียน เปนงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยได

ยึดใชเปนแนวทางในการวิจัย ครอบคลุม 5 ดาน ดังน้ี 

  1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

  2. การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก 

  3. การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

  4. การปฏิบัติการนิเทศ 

  5. การประเมินผลการนิเทศและรายงายผล 

 จากข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและนักวิจัยไดใหความหมาย และกลาวถึง

ดังตอไปน้ี 
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 1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ  

 สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ เปนกระบวนการ ข้ันแรกในการดําเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพปจจุบนัวาเปนอยางไร อะไรคือปญหาและความตองการ ข้ันตอนน้ี

อาจกลาวไดวาเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด ซึ่งเปนพื้นฐานการวางแผนการนิเทศภายใน ผลการศึกษาในข้ันน้ี

จะไดรับขอมูลที่แสดงถึงสภาพที่เปนจริงในปจจุบันของโรงเรียน ในเรื่องของการปฏิบัติงานจะแสดง

ใหเห็นถึงปญหาสําคัญของระบบงาน และความพรอม ความสามารถของโรงเรียน เมื่อนําไปเปรียบเทียบ

กับสภาพที่ควรจะเปนและความคาดหวังน้ัน คือ การแสดงถึงความตองการในอนาคตที่จะเปนของโรงเรียน

น่ันเอง ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 8) ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศ

ภายใน ข้ันตอนที่ 1 คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ ควรเริ่มตนจากการศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการในการนิเทศภายในโรงเรียนเปนลําดับแรก ซึ่งมีนักวิชาการไดให

ความหมายของการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหา และความตองการไวหลายทาน ที่นาสนใจนํามาศึกษา

มีดังน้ี  

 สภาพปญหา หมายถึง สภาพความแตกตางของสิง่ที่เปนอยู หรือผลปรากฏกับสิ่งที่ตองการ

ใหเปนไปตามเปาหมาย 

 ความตองการ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนา ตามเปาหมายที่ไดวางไว ตามข้ันตอนในการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ จากการศึกษา และสํารวจโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากสภาพ

ปจจุบันกับสภาพที่ตองการแลว สถานศึกษาก็จะพบวา มีงานมากมายที่ตองการดําเนินการในเวลา

เดียวกัน แตสถานศึกษาก็มีขอจํากัดทัง้ในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่น จึงจําเปนตอง

จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปน้ี 

  1. ขนาดและขอบขายของปญหาทีเ่กิดข้ึน 

  2. ความรุนแรงของปญหาที่พบ 

  3. ขอจํากัดของทรัพยากรทีมีอยู 

  4. นโยบายและความตองการเรงดวนในเรือ่งน้ัน ๆ เมื่อไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการการนิเทศแลว ก็จะไดวางแผนการจัดโครงการนิเทศตอไป 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 17) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการศึกษาสภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการ ดังน้ี  

  1. เพื่อทราบสภาพการศึกษา และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  2. เพื่อทราบสภาพที่เปนปญหา 

  3. เพื่อทราบความตองการ 

  4. เพื่อกําหนดแนวทางตัดสินใจในการแกปญหา 

  5. เพื่อกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ไปสูอนาคตที่พึงประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
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  6. เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551) ไดกลาววา การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงสภาพทีแ่ทจริงในขณะน้ันวาเปนอยางไร เพื่อจะได

ดําเนินการวางแผนแกไขไดตรงจุด ซึ่งวิธีการศึกษาสภาพปญหา สามารถทําไดหลายวิธี ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ 

โรงเรียนและผูนิเทศจะนําไปใชแบบใด แตควรคํานึงถึงความเหมาะสมและสามารถวิเคราะหปญหาได

อยางเปนธรรมและเที่ยงตรง มีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ใชวิธีระดมสมองคนหาปญหา 

  2. นําปญหาที่คนพบเขาตารางประเมินสภาพปญหา 

  3. พิจารณาปญหาเขาแผนภูมิกางปลา 

  4. นําปญหาเขาตารางวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกปญหา 

 อารมณ ฉนวนจิตร (2551 : 78) ไดใหความหมายของคําวา สภาพปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการไว ดังน้ี  

 สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพที่เปนจริงตามตัวบงช้ีดานตาง ๆ ของโรงเรียนในขณะน้ัน 

 ปญหา หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพทีเ่ปนจริงกับสภาพที่คาดหวัง หรือเปาหมาย  

 ความตองการ หมายถึง ความคาดหวังทีจ่ะพัฒนางานใหดีข้ึน ในขณะที่งานน้ันมีสภาพปจจุบัน

อยูในระดับทีไมเปนปญหา 

 ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน

มีขอบขายการดําเนินงาน ดังน้ี  

  1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ตัวบงช้ีคุณภาพดานตาง ๆ ของงาน 

   1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมประสบการณทุกช้ัน 

   1.2 อัตราการซ้ําช้ัน ทุกช้ัน 

   1.3 การไมผานจุดประสงคการเรียนรูทุกกลุมประสบการณ ทุกช้ัน 

   1.4 มาตรฐานโรงเรียนดานปจจัย ผลผลิต และกระบวนการ 

   1.5 การประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองของโรงเรียนดานตาง ๆ 

   1.6 มาตรฐานของงานดานตาง ๆ 

   1.7 เปาหมาย หรือนโยบาย ทั้งของโรงเรียนและหนวยงานเหนือ 

  2. สํารวจและประเมินความตองการของคร ูหรือคณะกรรมการในกลุมงานน้ัน ๆ 

  3. จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 

  4. วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสาํคัญของสาเหตุ กําหนดกิจกรรม

การนิเทศ และการดําเนินการตามความตองการ 
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 วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 228) ไดกลาววา การศึกษาความตองการจําเปนและปญหากอน

เสนอโครงการนิเทศควรมีการรวมมือกันศึกษาสภาพปญหาตาง ๆ  เพื่อจัดลําดับความจําเปนในการปรับปรุง

และพัฒนาหรือจดัลําดับความสาํคัญของปญหาในการจัดการเรยีนการสอนของครู แตละช้ัน แตละกลุม

สาระการเรียนรู สอบถามความตองการและความสนใจในโครงการนิเทศและวิธีการนิเทศ  

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ

เปนข้ันเริ่มตนที่จะไดขอมลูจากการศึกษา เพื่อไปประกอบการตัดสนิใจ การวางแผน และกําหนดทางเลือก

ตอไป ในการพัฒนาครูจะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของคร ูข้ันตอนการพัฒนาการเรียนการสอน 

จึงควรเริ่มที่การหาความตองการจาํเปนของครูโดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก สัมภาษณครูผูสอน สัมภาษณ

นักเรียน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สํารวจความตองการและการเย่ียมเยียน และดูการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียน เปนตน 

 ณรงศักด์ิ ไชยชมภู (2550) ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง เขต 1 พบวา ปญหาการนิเทศภายในที่สาํคัญ คือ การกําหนดปญหาและความตองการนิเทศภายใน

ยังไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการนิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณ

ในการสรางสื่อเครื่องมือการนิเทศภายใน ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและตอเน่ือง และมีการ

รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน สําหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชน 

ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ ควรมีการวางแผนดําเนินการนิเทศ

ภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสือ่และเครือ่งมือการนิเทศภายในใหมีความทันสมยัเหมาะสมและเพียงพอ 

ควรมีการประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศกอนเขาทําการนิเทศ และควรมีการประเมินผล 

รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางทั่วถึงและชัดเจน 

 สภาพปจจุบัน เปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ หมายถึง 

เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึง เปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิด อยางไรก็ตามการกําหนดสภาพที่ตองการ

และคาดหวังวาจะเกิดน้ัน มิใชจะกําหนดลอย ๆ ตามใจใครก็ได แตตองกําหนดโดยคํานึงถึงองคประกอบ

มากมายทีค่วรจะนํามาศึกษาและพิจารณาประกอบ คือ 

  1. นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ 

  2. ปญหาปจจุบันที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

  3. ขอมูลที่ไดจากกสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีอยูทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 

  4. ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหา และความตองการการนิเทศ 

 จากการศึกษาและสํารวจโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากสภาพปจจุบันกับสภาพที่ตองการแลว 

สถานศึกษาก็จะพบวา มีงานมากมายที่ตองดําเนินการในเวลาเดียวกัน แตสถานศึกษาก็มีขอจํากัดทั้ง

ในดานบคุคล งบประมาณ และทรัพยากรอื่น จึงจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความ

ตองการ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปน้ี 
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  1. ขนาดและขอบขายของปญหาที่เกิดข้ึน 

  2. ความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึน 

  3. ขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู 

  4. นโยบายและความตองการเรงดวนในเรื่องน้ัน ๆ เมื่อไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการการนิเทศแลว ก็จะไดวางแผน การจัดโครงการการนิเทศ 

  ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

ในการนิเทศ เปนข้ันตอนที่เปนพื้นฐานที่สาํคัญ กอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบ

สภาพปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ สภาพปจจุบันเปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยู

ในปจจุบัน สวนความตองการ หมายถึง เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึงเปนสภาพทีค่าดหวังวาจะเกดิ 

 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ หมายถึง

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาทําการสํารวจความตองการของคร ู

ดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพหองเรียน สภาพแวดลอม

ทั่วไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําแฟมขอมลู ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ประชุม วิเคราะห 

ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน

พัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน อีกทั้งเปนการพิจารณาสภาพที่แทจริงและ

ขอจํากัดทีเ่กีย่วของกับการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนในขณะน้ัน เพื่อนํามาประกอบการวางแผน 

การดําเนินการพัฒนา และแกไขการปฏิบัติงานการนิเทศภายในใหบรรลวัุตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 2. การวางแผนการนิเทศงานสอน และการกําหนดทางเลือก  

 เปนข้ันตอนตอเน่ืองจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ นําผลที่ไดจาก

การวิเคราะหมาเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินการนิเทศ หรือโครงการนิเทศ เพื่อการกําหนด

ทางเลือกในการนิเทศภายใน เปนข้ันตอนในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนไปอยางตอเน่ือง

และมีแบบแผนจากจุดเริ่มตนจนจุดสุดทาย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป วาการ

ปฏิบัติงานทุกอยางถาจะใหประสบผลสาํเรจ็ดวยดีมปีระสิทธิภาพ จะตองมีแผนการดําเนินงานที่วางไว

อยางรัดกุม สมเหตุสมผล มีความเปนไปไดดานความพรอม ทรัพยากร การยอมรับของผูปฏิบัติงาน

และผูรับผลจากแผน ทั้งจะตองประกอบดวยขอมลูที่เช่ือถือได จึงจะเขาใจวาการวางแผนจะมีผลสําคัญ

ตอการปฏิบัติงานนิเทศ การศึกษาดวยการวางแผนและกําหนดทางเลือกเปนข้ันตอนการนิเทศที่ตอเน่ือง

จากการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ เปนการพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติในอนาคตที่ดีที่สุดในการดําเนินงานใหบรรลุผล

ตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีนักวิชาการหลายทานไดพยายามใหความหมายของการ

วางแผนและกําหนดทางเลือกไวในทัศนะแตกตางกันที่นาสนใจนํามาศึกษา ดังน้ี 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 8) ไดกลาวไววา ข้ันตอนการวางแผน

และการกําหนดทางเลอืก เปนข้ันตอนทีต่องอาศัยขอมูลทัง้หมดทีไ่ดจากการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหา 

และความตองการ อันจะเปนขอกําหนดใหเกิดการวางแผน การกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา 

ปรับปรุง สงเสริมการจัดการศึกษาใหมคุีณภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยข้ันตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ทําความเขาใจกับขอบขาย อํานาจหนาที ่และบทบาทของผูนิเทศภายในโรงเรียนทําแผนและโครงการ

ปรับปรงุคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) นําผลการศึกษาขอมูลจากสภาพปจจุบัน และความตองการ

มาจัดลําดับความสําคัญ ใหทราบแนชัดวา ปญหาใดที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกอนหลัง 3) ศึกษา

นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค และแนวปฏิบัติของหนวยงานระดับอําเภอ จังหวัด และระดับกรม

เพื่อจัดทําแผนใหสอดคลองกันในการจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การวางแผน คือ การคิดหาแนวทางเลือกลวงหนาที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง

ประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด โดยการดําเนินการตามข้ันตอนอยางระบบแบบแผน เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไว  

 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียน 

หมายถึง วิธีการอาศัยหลักการ และเหตุผลและขอมูลที่จะไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหา

ความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบางแลวมาจัดทําแผนและโครงการ

ตอไปในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทาํอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองและสัมพันธกัน 

 การจัดทําแผนงานและโครงการน้ัน ตองจัดทําลวงหนากอนที่จะดําเนินการนิเทศ เชน ถาตองการ

นิเทศในเรือ่งการสอน จากการศึกษาพบวา ครูอาจารยยังขาดการนําสื่อการสอนมาใชยังใชวิธีสอนแบบ

บรรยายมากกวาวิธีสอนอื่น จึงควรจัดแผนงานและโครงการนิเทศในดานการสงเสริมการใชสื่อการสอน 

โครงการสาธิตการสอนแบบตาง ๆ เปนตน 

 การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดทํารายละเอียดของแผน ซึ่งเปน

การกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากข้ึน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน ดังน้ี 

  1. แจกแจงกิจกรรมนิเทศที่จะทําในโครงการน้ัน 

  2. กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติคาใชจาย เวลาและสถานที ่

เปนตน 

  3.จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการดําเนินงาน 

 อารมณ ฉนวนจิตร (2551 : 78 - 79) กลาววา การวางแผนและการกําหนดทางเลอืกวาเปน

ข้ันตอนการดําเนินการหลังจากที่ไดวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการวิเคราะหสาเหตุ

และกําหนดกจิกรรมการนิเทศ โดยนํากิจกรรมการนิเทศหรือแนวทางแกไขไปกําหนดวิธีการดําเนินการ 

และจัดทําเปนโครงการ มีข้ันตอน ดังน้ี 1) การกําหนดวิธีดําเนินการ เปนการนําผลจากการวิเคราะห

สภาพปจจุบนั ปญหา ความตองการ สาเหตุ และกิจกรรมการนิเทศ มาแจกแจงรายละเอียดทีป่ระกอบดวย
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วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินการ 2) จัดทําโครงการ เมือ่กําหนดรายละเอียดการดําเนินการ

แลว นํากิจกรรมดังกลาวไปกําหนดเปนโครงการ ซึ่งรูปแบบการเขียนโครงการจะตองครอบคลุมหัวขอ 

ดังตอไปน้ี 

  1. ช่ือโครงการ 

  2. หนวยงานทีรับผิดชอบ 

  3. ปงบประมาณ (ปการศึกษา) 

  4. หลักการและเหตุผล 

  5. จุดประสงค 

  6. เปาหมายของโครงการ 

  7. ลักษณะของโครงการ 

  8. แนวทางดําเนินงาน 

  9. งบประมาณ 

  10. ปญหาและอุปสรรค 

  11. ผลประโยชนของโครงการ 

  12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 อยางไรก็ตาม บางกิจกรรรมซึ่งมีกิจกรรมยอย ก็ไมจําเปนตองเขียนเปนโครงการหรือรวม

กิจกรรมที่มีลักษณะคลายกัน มารวมกันเปนโครงการได 

 โรงเรียนวัดเสด็จ (2555 : 14) ไดกําหนดข้ันตอนการวางแผนและการกําหนดทางเลือก ดังน้ี 

  1. ข้ันเตรียมการวางแผน 

   1.1 ทําความเขาใจขอบขาย อํานาจหนาที่ และบทบาทของผูนิเทศภายในโรงเรียน

ทําแผน และโครงการปรับปรุงคุณภาพการประถมศึกษาของโรงเรียน 

   1.2 นําผลการศึกษา ขอมูล จากสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของโรงเรียน

มาจัดลําดับความสําคัญใหทราบแนชัดวา ปญหาใดที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกอนหลัง 

   1.3 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค และแนวปฏิบัติของหนวยเหนือ เพื่อจัดทําแผน

ใหสนองตอบสวนทีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบของการนิเทศภายในโรงเรียน 

   1.4 ข้ันลงมือปฏิบัติการวางแผน 

   1.5 คณะทํางานจัดประชุมคร ูโดยนําประเด็นปญหาและความตองการที่สําคัญ จาก

การศึกษาสภาพปจจุบัน และนโยบายของหนวยเหนือมาพิจารณาแลวสรุปวาปงบประมาณน้ีมีงานสําคัญ

อะไรบาง 
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  2. การกําหนดการวางแผน หรือการจดัทาํโครงการเพือ่สนองนโยบาย และความตองการ

ของโรงเรียน จะตองพิจารณาตัดสินใจกําหนดตามลําดับความสําคัญของงาน และเขียนไวเปนแนวปฏิบัติ

ตอไป ซึ่งรูปแบบการเขียนแผนและโครงการ มีดังน้ี  

   2.1 ความเปนมาของโครงการ 

   2.2 วัตถุประสงค 

   2.3 เปาหมาย 

   2.4 ผูดําเนินการ 

   2.5 วิธีดําเนินการ 

   2.6 ชวงเวลา 

   2.7 สถานที่ดําเนินการ 

   2.8 งบประมาณ 

   2.9 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   2.10 แนวทางการติดตามผล ประเมินผล 

   2.11 ข้ันประสานงาน มีรายละเอียดเปนข้ันตอน ไดแก 

   2.12 การทบทวนเปาหมายและวัตถุประสงค 

   2.13 งบประมาณ 

   2.14 เวลา 

   2.15 ประสานคนและประสานงาน 

   2.16 ข้ันเตรียมนําแผนไปปฏิบัติ โดยทําเปนคูมือปฏิบัติงาน 

   2.17 จัดทําแผนเปนรูปเลม 

   2.18 ทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก (2555 : 12) 

กําหนดการวางแผนและการกําหนดทางเลือกไว ดังน้ี  

  1. กําหนดวัตถุประสงคในการนิเทศใหชัดเจน เพื่อบรรลุจุดหมายรวมกัน 

  2. วางแผนการนิเทศรวมกัน โดยกําหนดนัดหมายวัน เวลาที่จะนิเทศเปนการลวงหนา

และผูรับการนิเทศควรสงแผน ผลการดําเนินงานเพื่อใหผูนิเทศไดศึกษารายละเอียดกอนการนิเทศ

อยางนอย 1 วัน และจัดทําปฏิทินในการนิเทศใหเปนระบบอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 

  3. ซักซอมทําความเขาใจกันระหวางผูทีม่หีนาที่นิเทศและผูรับการนิเทศ เกี่ยวกับวิธีการ

นิเทศ เครื่องมือนิเทศ กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลาในการนิเทศและผูรวมนิเทศ 

  4. เลือกเครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ตองการนิเทศ 
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  5. วางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับการใชทรัพยากรตามความจําเปน เชน อุปกรณ 

เทคโนโลยี ยานพาหนะ เปนตน 

  6. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการนิเทศ โดยผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมมือกัน

ทั้งฝาย เพื่อใหทราบปญหาตามความจําเปนเพื่อการซักถาม และรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมระหวาง

การดําเนินการนิเทศ  

  7. จัดทําแบบบันทกึขอมูลเบือ้งตนเกีย่วกับสภาพ ผลการดําเนินงานและปญหาที่เกิดข้ึน

โดยผูนิเทศ และผูรับการนิเทศเก็บไวคนละชุด เพื่อใชตรวจสอบขอมูลความถูกตองเพิ่มเติมระหวาง

การนิเทศ 

 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (2557 : 14 - 15 ) ใหความหมาย

ของการวางแผนและการกําหนดทางเลือก เปนแนวทางในการดําเนินงานของแผนซึง่กําหนดข้ึนหลงัจาก

ไดวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกภายในโรงเรียน แลวผสมผสานขอมูลเขาดวยกัน 

เพื่อการกําหนดทางเลือกตาง ๆ  ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 1) ภายในโรงเรียน ทําแผน และโครงการ

ปรับปรงุแกไขกอนหลัง ตลอดจนศึกษานโยบาย วัตถุประสงค และแนวปฏิบัติของหนวยงาน เพื่อจัดทํา

แผนใหสนองตอบสวนทีเ่กีย่วของกับ ความรับผิดชอบของการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ข้ันลงมือปฏิบัติ

ตามแผน คณะทํางานจัดประชุมครูโดยนําประเด็นปญหา และความตองการที่สําคัญมาพิจารณาสรุป 

แลวกําหนดการวางแผนหรือจัดทาํโครงการ เพื่อสนองนโยบายและความตองการ รวมกันพิจารณา

ลําดับความสําคัญของงาน จัดทําเปนแผนงานและโครงการ 3) ข้ันประสานแผน มีรายละเอียดเปนข้ันตอน 

ทบทวนเปาหมายและวัตถุประสงคงบประมาณ เวลา ประสานคน และประสานงาน 4) ข้ันเตรียมนําแผน

ไปปฏิบัติ จัดทําแผนและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 กลาวไดวา การวางแผนและการกําหนดทางเลือก เปนการพิจารณาเลือกยุทธศาสตรที่จะใช

ในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหมีความเปนไปได หรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด 

โดยคํานึงถึงจดุทีจ่ะพัฒนาน้ี มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 1) พิจารณาแนวทางเลือกทีม่ีความเปนไปได

ในการพัฒนา 2) พิจารณาขอดี ขอเสียของแนวทางเลือกทีม่ีความเปนไปได 3) เลือกแนวทางที่เหมาะสม

ที่สุดที่จะใหบรรลุความตองการ 

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา การวางแผนและกําหนดทางเลือก การวางแผน

คือ การพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรในการกําหนดวัตถุประสงค และ

เปาหมายที่พึงประสงค ซึ่งรวมถึงการกําหนดการเลือก การปฏิบัติรายละเอียด ข้ันตอนการทํางาน

อยางมีระบบ ที่สะดวกแกการปฏิบัติ และเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยโรงเรยีนจะตองรวมกันวางแผน จัดทํา

เปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึนอยางชัดเจน  
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 ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดนําเสนอการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีลักษณะ

ดังน้ี 

  1. ผูบริหารโรงเรียนประชุมปรึกษาคณะครูเตรียมการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน  

  2. ผูบริหารโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  

  3. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนศึกษาวิเคราะหสภาพ ปญหาและ

ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

  4. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเสนอแผนการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในโรงเรียน  

  5. ผูบริหารโรงเรียนประสานศึกษานิเทศกของหนวยงานตนสังกัดใหความรูคณะกรรมการ

ดําเนินการนิเทศภายในดานเทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน  

  6. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเขารับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ

นิเทศภายในโรงเรียน  

  7. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนรวมกันกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหา 

ออกแบบการนิเทศ จัดทําแผน สื่อ และเครื่องมือการนิเทศ  

  8. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนกําหนดปฏิทินการนิเทศ และกรอบ

การประเมินแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  

 ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การวางแผนและกําหนดทางเลือก การวางแผน

การนิเทศไววา การวางแผนที่ดีงานสําเร็จแลวครึ่งหน่ึง การวางแผนนับวามีสวนสําคัญของความสําเร็จ

หรือความลมเหลวของงาน ฉะน้ันการวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย 

หลักวิธีการทํางาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

  1. วางแผนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม มีรายละเอียดดังน้ี  

   1.1 แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การจัดการ 

ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูอํานวยการ 

เจาหนาที่ในสํานักที่เกี่ยวของ  

   1.2 ประชุมวางแผนการดําเนินงานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
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   1.3 จัดทําแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) และจัดพิมพ

เปนรูปเลมเอกสาร 

   1.4 จัดทําเครื่องมือ และปฏิทินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

   1.5 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยพัฒนาผูนิเทศทุกระดับ ทั้งในระดับสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียน ดังน้ี  

    1.5.1 จัดทําสื่อวีดีทัศน ประกอบการอบรมทางไกลสําหรับผูนิเทศ กํากับ ติดตาม

ประเมิน และรายงานผล  

    1.5.2 ประชุมเตรยีมการคณะทํางานเพื่อจดัอบรมทางไกล โดยใชการถายทอดสด

ผานดาวเทียม และสื่อวีดิทัศนการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน

และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

    1.5.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมทั้งศึกษาดูงานการจัดการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมของโรงเรียนตนทาง และโรงเรียนปลายทาง  

    1.5.4 จัดอบรมทางไกลผานดาวเทียมไปยังผูนิเทศระดับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและระดับโรงเรียน เพื่อสรางความรู ความเขาใจกระบวนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

    1.5.5 ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร

ที่เกี่ยวของในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    1.5.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการและนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 นอกจากน้ี มินทซเบิรก (Mintzberg, 1994) ไดเสนอหลัก 5 Ps หรือ อักษร P 5 ตัว ในการวางแผน

กลยุทธ ดังน้ี 

  1. กลยุทธ คือแผน (Strategy is a Plan = P1) เน่ืองมาจาก การกําหนดกลยุทธข้ึน เพื่อใช

เปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง (Direction) หรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคต (A Guide or Course of 

Action into the Future) หรือวิถีทางในการที่จะกาวเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งถาพิจารณา

ในความหมายน้ี จะเห็นไดวา องคการทุกประเภทลวนมีกลยุทธเพื่อรับมือกับสถานการณตาง ๆ ทั้งสิ้น 

ดังน้ัน กลยุทธในความหมายที่หน่ึงน้ี คือ P1 ก็คือแผนน่ันเอง  
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  2. กลยุทธ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a Pattern = P2) เปนเรื่องเกี่ยวกับ

แบบแผน ดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เปนไปอยางตอเน่ืองในแตละชวงเวลา (Consistency in 

Behavior Overtime) อันสะทอนใหเห็นในการวางแผนงานในอนาคตจําเปนตองคํานึงถึงวิวัฒนาการ

ขององคการ ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความสามารถ ความคาดหวังของผูปฏิบัติดวย เพราะในหลายกรณี 

เจตนารมณ หรือสิ่งที่ผูบริหารต้ังใจทาํ (Intended Strategies) อาจเปนไปไมได แตผูปฏิบัติอาจใช

ความชํานาญดานตาง ๆ  ปรับกลยุทธในระหวางปฏิบติั (Emergent Strategies) จะแปรเปลีย่นเปนกลยุทธ

ที่เกิดข้ึนจริง (Realized Strategies) ก็ได  

  3. กลยุทธ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหนง (Strategy is Position = P3) โดยเนน

ที่ความสําคัญของฐานะหรือตําแหนงของกิจการในการแขงขัน ดังน้ัน ผลผลิตจําเปนตองเหมาะสมกับ

ความตองการแสดงใหเห็นวา การขาดความเขาใจฐานะหรือตําแหนง ขาดความรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมในการแขงขัน ยอมจะนําไปสูความลมเหลว ในการเสนอบริการตาง ๆ ดวย 

  4. กลยุทธ คือ ทัศนภาพ (Strategy is a Perspective) เนนที่ความสําคัญของการพิจารณา

สถานภาพที่แทจริงภายในองคกร หรือคุณลักษณะ (Character) ที่นาจะเปนขององคการ หมายถึง

วิธีการดําเนินงานที่ตองการใหคนในองคการ ยึดถือ รวมกัน  

  5. กลยุทธ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is Ploy) เปนความหมายที่เฉพาะเจาะจง

ในสถานการณที่มีการตอสู แขงขัน สิ่งที่ตองการ คือ การเอาชนะ เพราะฉะน้ันทุกฝายจึงตองวางแผน

กลยุทธ โดยคํานึงถึงการใชอุบายในการดําเนินงาน (Maneuver) หรือกลวิธี (Tactic) ในการเดินหมาก 

เดินเกม เพื่อเอาชนะ  

 สําหรับการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ในความหมายที่นํามาใชกับการนิเทศภายใน

สถานศึกษาจึงหมายถึง การวางแผนการดําเนินงานนิเทศในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการคาดการณ

สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชขอมูลสารสนเทศในการวินิจฉัยเหตุการณตาง ๆ และการกําหนดกิจกรรม

ที่นําไปปฏิบัติและเทคโนโลยีที่จะนําไปใชใหเหมาะสม เพื่อใหการนิเทศภายในสถานศึกษาดําเนินการ

ไดอยางดีที่สุด และมีความพรอมที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เริ่มจากการทบทวนภาระหนาที่ (Mission) ของสถานศึกษา กําหนดนโยบาย (Policy) 

หรือทิศทาง (Direction) ในการนิเทศภายในสถานศึกษาและการพัฒนา ซึ่งจะตองระบุวัตถุประสงค 

(Objective) และวิสัยทัศน (Vision) ใหชัดเจน มีกรอบเวลากํากับไวดวยวา ในแตละปน้ัน จะตองบรรลุ

เปาหมายอยางไรบาง เมื่อไดวัตถุประสงคและวิสัยทัศนแลว จึงจะกําหนดกลยุทธ (Strategy) ซึ่งไดแก

วิธีการหลัก ๆ ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคและวิสัยทัศนที่ต้ังไว และจึงนํากลยุทธมาแปลงเปนปฏิบัติการ 

(Plan of Action) หรือโครงการ (Project) ซึ่งมักจะตองกําหนดเปาหมาย (Target) ที่ระบุตัวเลข

แนชัด เพื่อสะดวกแกการติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการตอไป 
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 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก หมายถึง กระบวนการ 

ในการเตรียมขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ 

ตองการ โดยคณะครูและผูที่เกี่ยวของในการสรางสื่อเครื่องมือสําหรับการนิเทศ การกําหนดเปาหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผนการกระจายทรัพยากร

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เผยแพรแผนปฏิบัติการ

นิเทศ แตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรมการนิเทศ

ภายใน การประสานงานใหสอดคลองกบัสภาพ ปญหาและความตองการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด 

ใหไดผลคุมคาที่สดุ โดยพิจารณาจากสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการการนิเทศภายในโรงเรียน

ใหเหมาะสม และสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดโดยงาย โดยตองอาศัยการกําหนดทางเลือก

ผานการวางแผนหรือโครงการ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางของการดําเนินงาน

นิเทศภายในที่ดีที่สุด 

 3. การสรางสื่อ และเครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ 

 การสรางสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิชาการ เปนข้ันตอนที่ดําเนินการใหสอดคลองกับข้ันตอน

การวางแผนและการกําหนดทางเลือก เพราะสื่อและเครื่องมือการนิเทศน้ันจะเปนตัวที่สนับสนุนการ

ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายของการสรางสื่อ

และเครื่องมือที่ใชในการนิเทศไวหลายทาน ที่นาสนใจนํามาศึกษา มีดังน้ี  

 อาส และแพคเกอร (Hass and Packer, 1964 : 11) กลาววา สื่อการสอน คือ เครื่องมือที่ชวย

ในการถายทอดสิ่งตาง ๆ ที่เปนจริง ไดแก ทักษะ ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ และความซาบซึ้งไปยัง

ผูเรียน หรือเปนเครื่องมือประกอบการสอนที่เราสามารถไดยินและมองเห็นไดเทา ๆ  กัน ในดานของ ไฮนิคส, 

โมเลนดา, และรัสเซล (Heinich, Molenda, and Russel, 1985 : 5) ใหทัศนะเกี่ยวกับสื่อการสอนไววา 

สื่อการสอน หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตาม ไมวาจะเปนสไลด โทรทัศน วิทยุ เทปบันทึก เสียงภาพ วัสดุฉาย 

และวัตถุสิ่งตีพิมพ ซึ่งเปนพาหนะในการนําขอมูลจากแหลงขอมูลไปยังผูรับ เมื่อนํามาใชกับการเรียน

การสอนหรือสงเน้ือหาความรูไปยังผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน เรียกวา สื่อการสอน 

 โรงเรียนวัดเสด็จ (2555 : 18 - 19) ไดใหความหมายของสื่อและเครื่องมือนิเทศไว ดังน้ี           

 สื่อการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ชวยในการปฏิบัติการนิเทศ เพื่อแกปญหาและพิจารณาการทํางาน

ของคร ูเครื่องมือนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ใชในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเพื่อใหผูนิเทศ

ทราบถึงที่มาของปญหา และความตองการ และการวางแผนแกปญหาไดถูกตองชนิดของสื่อและเครื่องมือ 

จําแนกตามลักษณะการใชงานได  

 วรรณพร สุขอนันต (2550 : 272) ไดกลาวไววา สื่อและเครื่องมือนิเทศ เปนเครื่องมือสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน การผลิต และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ การดําเนินงานนิเทศภายใน

สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 



69 
 

  1. การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา 

  2. การวิเคราะหเน้ือหา และความสอดคลองของสือ่ที่มีอยู 

  3. การออกแบบสื่อ 

  4. การเตรียมวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  5. การผลิต และพัฒนา 

  6. การทดลองใช 

  7. การจัดทําเอกสารประกอบการใชสื่อ 

  8. การจัดเตรียมแผนการใชสือ่ 

  9. การประเมินสื่อ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 สวนการจัดทํา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

และการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

  1. การจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานขอมูล ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

  2. ดําเนินการออกแบบฐานขอมูล เพื่อการวิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัด 

  3. การบริหารจัดการฐานขอมูล และผลการดําเนินงาน 

  4. การนําไปใชและเผยแพร 

  5. การจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงสารสนเทศของโรงเรียน 

  6. การปรับปรุงความทันสมัยของขอมูลอยางสม่ําเสมอใหเปนปจจุบัน 

 ในการนําสื่อ เครื่องมือนิเทศไปใชน้ัน ควรคํานึงถึงหลักปฏิบัติตอไปน้ี 1) สื่อและเครื่องมือ

นิเทศ เปนสิ่งจาํเปนทีต่องคํานึงถึงในการนิเทศภายในแตละครัง้ 2) จะใชสื่อ หรือเครื่องมือการนิเทศใด 

ตองเกิดจากความเห็นชอบของทังผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 

 ดังน้ัน สื่อและเครื่องมือ มีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษาอยางมาก เพราะจะชวยใหการ

นิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน การเรียนการสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระบุวา สื่อการเรียนรูเปนเครือ่งมือสงเสริม

สนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานของหลักสตูรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ 

สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขาย การเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมี

ความเหมาะสมกับระดับพฒันาการ และลีลาการเรยีนรูทีห่ลากหลายของผูเรยีนการจัดหาสือ่การเรียนรู 

ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ 

ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาใชประกอบในการจัดการเรยีนรูทีส่ามารถสงเสริมและสือ่สารใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียงเพือ่พัฒนาใหผูเรียนเกดิการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา 
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เขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดําเนินการ ดังน้ี          

1) จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสือ่การเรยีนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูทีม่ี

ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 2) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษา

คนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทัง้จัดหาสิง่ที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสือ่การเรียนรู

3) เลือกและใชสือ่การเรียนรูทีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลายสอดคลองกับวิธีการเรียนรู 

ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบคุคลของผูเรยีน 4) ประเมินคุณภาพของสื่อ

การเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 5) ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับ

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 6) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับ

สื่อและการใชสือ่การเรยีนรูเปนระยะ ๆ และสม่ําเสมอในการจัดทํา การเลือกใช และการประเมินคุณภาพ

สื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคํานึงถึงหลกัการสําคัญของสือ่การเรียนรู เชน ความสอดคลองกับ

หลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เน้ือหา

มีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมันคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง 

รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ สื่อการเรียนการสอนเปนตัวกลางที่ใชถายทอดความรู

ระหวางผูสื่อและผูรับ 7) เลือกใชสื่อ และเครื่องมือนิเทศ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมาย

ของการนิเทศแตละครัง้ 8) ควรศึกษา และทําความเขาใจกับสือ่ และเครื่องมือกอนที่จะนําไปใชทุกครั้ง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 9) กลาวไววา ข้ันตอนน้ีเปนการคนควา

สิ่งที่จะชวยในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา เพื่อใหทราบที่มาของปญหาเพื่อแกปญหาและพัฒนาการ

ทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือการนิเทศ ซึ่งแบงตามลักษณะการใชงาน เปนลักษณะ 

คือ 1) เครื่องมือสํารวจตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบประเมิน 

แบบทดสอบ แบบสังเกตการณสอน รวมทั้งแบบสังเกตอื่น ๆ 2) เครื่องมือสําหรับสงเสริมคุณภาพ

การศึกษา ไดแก 3) เครื่องมือนิเทศเสริม และสนับสนุนใหผูรับการนิเทศ มีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน 

ไดแก เอกสารทางวิชาการ หนังสือ คูมือคร ูเปนตน 4) เครื่องมือการนิเทศเพื่อแกไข เปนเครื่องมือที่

ตองการบนัทกึภาพหรอืเสยีงใชเทคโนโลยีตาง ๆ  เขามาชวย เชน เทปบันทกึเสยีง กลองดิจิตอล เปนตน 

 สื่อและเครือ่งมอืสาํหรบัตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีดังน้ี 1) แบบทดสอบ เปนเครื่องมอื

ที่จัดทําข้ึนเพื่อตรวจสอบความพรอม ความรูพื้นฐานทางดานการเรียนการสอนของนักเรียน หรือ

แบบทดสอบครผููสอนเกีย่วกบัเรอืงหลกัสูตรการเรียนการสอน 2) แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบประเมิน 

เปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล และรายละเอียดที่ตองการ เชน ขอมูลสวนตัว ความคิดเห็น เจตคติ 

ซึ่งอาจใชสอบถามครูผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 3) แบบสังเกต เปนเครื่องมือสังเกตการณสอน

ของคร ูใชสังเกตการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครูผูสอน 4) สื่อ เครือ่งมือสําหรับสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาใชในการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน ผูนิเทศจําเปนตองใชสื่อและเครื่องมือ 
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เพื่อใหผูรับการนิเทศมองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตน ปรับปรุงแกไขปญหาการทํางานของตนใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 สําหรับแนวการสรางสือ่ เครื่องมือ และการใช ควรคํานึงถึงหลักการตาง ๆ ดังน้ี 1) ตัดสินใจ

วาจะเลือกใชเครือ่งมอืใดบาง โดยพิจารณาจากขอมูลการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและความตองการ

วามีปญหาเรื่องใด ควรปรับปรุงแกไขอยางไร ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร แลวจึงเลือกสื่อและเครื่องมือ

ใหเหมาะสมกับความตองการ 2) ศึกษารายละเอียดของสือ่ เครื่องมือ ที่พิจารณาเลือกไวในขอแรกวา

รายละเอียด ปลีกยอย จุดเดน จุดดอย อยางไร 3) ดําเนินการสรางเครื่องมือ ตองคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ 

ดังน้ี 3.1) กําหนดเน้ือหา 3.2) กําหนดวัตถุประสงค 3.3) กําหนดรูปแบบ การใชงาน 3.4) การทดลองใชสือ่ 

เครื่องมือทุกชนิดทีส่รางข้ึนทุกครัง้ กอนนําไปใชตองนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรอง

3.5) การประเมินผลการใชสื่อ เครื่องมือควรคํานึงถึงวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 3.5.1) ประเมินผล

เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการทํางานของผูรับการนิเทศ 3.5.2) ประเมินผลเพื่อ

หาทางปรับปรุง เพื่อพัฒนาสื่อน้ันใหดีย่ิงข้ึน 

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา การสรางและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ หรือ

วิธีการนิเทศ ข้ันน้ีเปนการกําหนดหลกัสตูรหรือเน้ือหาสาระในการนิเทศ โดยนําผลที่ไดจากการสํารวจ

ความตองการจําเปน การจัดเตรียมเอกสารที่ใชในการนิเทศ สื่อตาง ๆ เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี กําหนด

รายละเอียดของวิธีการนิเทศ และวิธีติดตามผลและการรายงาน  

 ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การสรางและการใชเครื่องมือในการนิเทศ วา 

เครื่องมือที่ใชในการนิเทศจะแตกตางกันไปตามกิจกรรมการนิเทศ เชน เครื่องมือในการประชุมปฏิบัติการ

จะไมเหมือนกบัเครื่องมือในการประชุมปรกึษาหารอื หรือเครือ่งมอืในการเย่ียมช้ันเรียนจะไมเหมือนกับ

เครื่องมือสังเกตการสอน เครื่องมือที่ดีจะมีลักษณะและรายละเอียดที่เปนไปตามขอตกลงระหวางครู

และผูนิเทศ การใชเครื่องมือในการนิเทศจะทําใหผูนิเทศสามารถวิเคราะหขอมูลและใหความชวยเหลอื

ครูในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนไดอยางถูกตอง 

 หลักการใชสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ควรมีการพิจารณาเลือกใชสื่อการสอนแตละชนิดในทุกครั้งที่ทําการสอน โดยผูกลาวถึงหลักการใชสื่อ

การเรียนการสอน ดังน้ี 

 ไฮนิคส, โมเลนดา, และรัสเซล (Heinich, Molenda, and Russel, 1985) ไดเสนอแบบจําลอง

การใชสื่ออยางเปนแบบแผนเหมาะสมกับระดับภาคปฏิบัติการเรียนการสอน โดยมีหลักการ ดังน้ี 1) 

การวิเคราะหลักษณะผูเรียนเพื่อผูสอนจะไดทราบวา ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนมากนอยแคไหน 

ผูสอนตองคํานึงถึงลักษณะทั่วไปและลกัษณะเฉพาะของผูเรียน ลักษณะทั่วไป ไดแก อายุ ระดับความรู 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหผูสอนสามารถตัดสินระดับของบทเรียน ตลอดจน

สื่อการสอนและวิธีการ สิ่งที่จะตองนํามาใชในการวิเคราะห ไดแก ทักษะที่มีมากอน เพื่อทราบพื้นฐาน
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หรือทักษะกอนเรียน ทักษะเปาหมาย ผูเรียนมีความชํานาญในทักษะน้ันมากอนหรือไม ทักษะในการเรียน 

ผูเรียนมีความสามารถในข้ันตนทางดานภาษา การอานเขียน การคํานวณ ทัศนคติ การวิเคราะหลักษณะ

ผูเรียนอาจทําไดยากเปนบางครั้ง เพราะผูสอนอาจมีเวลานอยที่จะสังเกต หรือผูเรียนอาจเปนผูมาจาก

ที่อื่นที่เขามาเรียน แตสามารถกระทําไดโดยการทดสอบกอนเรียน หรือสนทนากับผูเรียน 2) การกําหนด

วัตถุประสงค ผูสอนจะไดทราบวาการเรียนการสอนน้ันมีวัตถุประสงคอยางไร เพื่อสะดวกในการเลือกสื่อ 

และวิธีการใหถูกตอง ชวยในการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง และชวยใหผูเรียนทราบวาเมื่อเรียน

บทเรียนน้ันแลวสามารถเรียนรูหรือกระทําอะไรไดบาง การกําหนดวัตถุประสงคประกอบดวย 2.1) 

การกระทําเปนสิ่งที่คาดหวัง ผูเรียนสามารถกระทําอะไรไดบางภายหลังจากการเรียน 2.2) เงื่อนไข

เปนขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ต้ังข้ึน 2.3) เกณฑเพื่อเปนการตัดสินการกระทําน้ันวาเปนไปตามที่กําหนด

หรือไม วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม ไดแก พุทธิพิสัย คือ ความรูความเขาใจ สติปญญาและการพัฒนา 

จิตพิสัย คือ ความคิด ทัศนคติ ความรูสึก คานิยม และการเสริมสรางสติปญญา ทักษะพิสัย คือ การกระทํา 

การแสดงออก หรือการปฏิบัติ 3) การเลือก ดัดแปลง หรือออกแบบสื่อ สื่อวัสดุที่เหมาะสมในการเรยีน

การสอนมี 3 วิธี คือ 3.1) เลือกจากสือ่ที่มีอยูแลว ผูสอนตองตรวจสอบสิ่งที่จะใชเปนสื่อ เลือกใหตรงกับ

ลักษณะผูเรียนและวัตถุประสงคของการเรียน 3.2) ดัดแปลงจากสื่อที่มีอยูแลว ยอมข้ึนกับเวลาและ

งบประมาณในการดัดแปลงสื่อน้ัน 3.3) การออกแบบสื่อใหม ผูสอนตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ 

หลายอยาง เชนใหตรงกับวัตถุประสงค ลกัษณะของผูเรียน มีงบประมาณเพียงพอ มีเครื่องมือและผูชํานาญ

ในการทําสื่อ 4) การใชสื่อควรดูหรืออานเน้ือหาในสื่อเหลาน้ันกอนเปนการเตรียมตัว จัดเตรียมสถานที่ 

เตรียมตัวผูเรยีน โดยใชสือ่นําเขาบทเรยีน ควบคุมช้ันเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความสนใจในสือ่ 5) การกําหนด 

การตอบสนองของผูเรียน การใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน และเปดโอกาสใหมีการตอบสนองน้ัน

เปนสิ่งสําคัญย่ิง ซึ่งผูเรียนจะมีการตอบสนองหรือไม ผูเรียนมีการตอบสนองอยางเปดเผย โดยการพูด

ออกมาหรือเขียน และการตอบสนองภายในตัวผูเรียน โดยการทองจาํหรือคิดในใจ 6) การประเมิน

สามารถกระทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 6.1) การประเมินกระบวนการสอน โดยการประเมินสามารถทําได

ทั้งในระยะกอน ระหวาง หลังการสอน 6.2) การประเมินความสําเร็จของผูเรียน ทําไดดวยการสอบ 

การสอบปากเปลา ดูจากผลงานของผูเรียน 6.3) การประเมินสื่อและวิธีการสอน โดยผูเรียนมีการอภิปราย

และวิจารณการใชสื่อ และเทคนิควิธีการสอนวาเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

 สรุปไดวา หลักการใชสื่อการเรียนการสอน คือ ผูสอนควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสม

กับวัตถุประสงคการเรยีน ความตองการของผูเรยีน ตลอดจนใหเหมาะกับคุณลักษณะตาง ๆ  ของผูเรียน 

โดยผูสอนตองมีความรูและเขาใจในการจัดหาสื่อ และรูหลักการในการเลือกสื่อการเรียนการสอน จะเห็น

ไดวา การจัดหาสื่อการเรยีนการสอน คือ กระบวนการทาํงานรวมกันระหวางผูบริหาร และบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ในดานการสํารวจความตองการของครใูนการใชวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียน

การสอน จัดหาวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนมาบริการอํานวยความสะดวก แกครู 
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สงเสรมิใหครูไดมกีารคิดคนและผลติวัสดุสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และควบคุม กํากับ 

ใหครูไดใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกดวย 

 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การสรางสื่อ และเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ คือ การพิจารณา

ขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือ เพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา

มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะจุดดี จุดเดน ดําเนินการสรางเครื่องตาม

วัตถุประสงคและรูปแบบที่กําหนดไว จัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ เครื่องมือ มีการทดลอง

ใชสื่อ เครื่องมือกอนนําไปใชทุกครั้ง ปรับปรุงใหมีความบกพรองนอยที่สุด จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อตาง ๆ 

ใหพรอม ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน 

แบบเรียน และประเมินผลการใชสื่อ เพื่อการเรียนการสอน ผูรับการนิเทศตองพัฒนาสื่อใหดีย่ิงข้ึน เพราะ

จะชวยใหการนิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนการเรียนการสอนดําเนินการไปอยาง

เรียบรอย 

 4. การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  

 การปฏิบัติการนิเทศ เปนข้ันตอนสําคัญที่ผูที่ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนจะตองปฏิบัติ

หลังจากการวางแผนการสรางเครือ่งมอืเสรจ็เรยีบรอยแลว เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย

หรือโครงการที่วางไว ดังที่การปฏิบัติการนิเทศ ถือเปนข้ันตอนสําคัญทีจ่ะชวยเหลือ สนับสนุนการทํางาน

ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศใหมีความสัมพันธทีดีตอกัน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูกันและกัน

นําความรูทีไ่ดมาปรบัปรงุและพัฒนาการนิเทศ และคุณภาพการศึกษาตอไป ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมาย

ของการปฏิบัติการนิเทศไวหลายทานที่นาสนใจนํามาศึกษา มีดังน้ี 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 9) ไดกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติการ

นิเทศไว ดังน้ี 1) ประชุมคณะผูนิเทศและผูที่เกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจรายละเอียดและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานใหตรงกัน 2) ปฏิบัติการนิเทศตามแบบแผนโครงการ 3) ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน

ตามข้ันตอน 4) ประชุมสรุปผลการนิเทศ 5) นําขอมูลไปใชในการพัฒนาการดําเนินการ 

 การปฏิบัติการตามแผนทีว่างไวถือเปนข้ันตอนทีส่ําคัญ แผนงานหรือโครงการจะมีความสมบูรณ

เพียงใดก็ตาม หากไมนํามาปฏิบัติหรือปฏิบัติไมไดกไ็มมีประโยชนอันใด การดําเนินงานนิเทศเปนการนํา

แผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติ เพื่อใหไดตามความตองการหรือเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะมีรายละเอียด

แตละข้ันตอน ดังน้ี 

  1. การใหความรูในงานที่ปฏิบัติ เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวา 

จะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินงานอยางไร และจะทําอยางไร

ที่จะทําใหไดผลงานออกมาอยางมคุีณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการนิเทศที่จะจัดข้ึนใหม เพื่อจะได

สรางความเขาใจกันและทําใหการนิเทศน้ันไดผล 
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  2. การปฏิบัติงาน ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย คือ 

   2.1 ผูรับการนิเทศ เปนข้ันที่ผูรบัการนิเทศลงมอืปฏิบัติงาน ตามความรูความสามารถ

ที่ไดรับ 

   2.2 ผูใหการนิเทศ เปนข้ันที่ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ และดูแลใหผูรับการนิเทศ

ไดทํางานสําเร็จตามที่วางไว 

   2.3 ผูบริหาร เปนผูที่สนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะใหการสนับสนุน

ในเรื่องงบประมาณ คาใชจาย วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางไดผล 

  3. การสรางขวัญและกําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจ โดยเฉพาะจาก

ฝายบริหารเพื่อใหผูรบัการนิเทศมีความมั่นใจและทาํงานดวยความพึงพอใจ การสรางขวัญและกําลังใจ

ควรปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการทํางานจึงจะไดผล 

 ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศ เปนการปฏิบัติตามแผน

ที่ครูและผูนิเทศไดรวมกันกําหนดไว คือ การทําความเขาใจรวมกนั การจัดสรรทรัพยากร การสรางและ

ใชเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศจะเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดวางแผนการนิเทศไวน้ัน หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน บุคคลที่เกี่ยวของทุกคน โดยเฉพาะครูกับผูนิเทศจะตองรับรูรวมกันภายใน

เวลาอันรวดเร็ว ผูนิเทศจะตองแกปญหาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค การยืดหยุน

เปนสถานการณที่เกิดข้ึนไดตามความจําเปน 

 ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึงข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรยีนไวอยางเปน

รูปธรรมวา 

  1. ผูบริหารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน และครูผูสอน

ทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศภายในโรงเรียน และสรางความตระหนักตอการนิเทศภายในโรงเรียน  

  2. คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทิน

การนิเทศภายในโรงเรียน ดวยเทคนิค และวิธีการที่กําหนดรวมกันไว โดยใชเครื่องมือและสื่อในการนิเทศ

ภายใน  

  3. ครูผูสอนไดรับการนิเทศอยางนอย 4 ครั้งตอป (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง)  

  4. ครูผูสอนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียน  

  5. ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลบั และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนระหวางการ

ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

  วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศหรอืวิธีการนิเทศ คือ การให

การชวยเหลือสนับสนุนสงเสรมิ เพื่อการปรบัปรงุและพัฒนาการเรยีนการสอนแกผูรับการนิเทศดวยวิธีการ

พูด ช้ีนํา แนะนํา รวมปฏิบัติ รวมปรึกษาหารอื รวมแกปญหาหรือคอยใหความชวยเหลอืเมือ่ครูตองการ
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เทาน้ัน โดยทั่วไปกระบวนการนิเทศการสอนจะประกอบดวยการสังเกตการณสอนในช้ันเรียน การประชุม

ปรึกษาหารอืเพื่อรวมกนัหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา หรือ ดวยวิธีดําเนินการตามกระบวนการ

นิเทศแบบตาง ๆ  เชน การนิเทศแบบคลนิิก การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการโคชแบบเพื่อนชวย 

(Peer Coaching) เปนตน  

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) การปฏิบัติการนิเทศในข้ันน้ีสามารถทําได 2 ลักษณะ 

คือ นิเทศเพื่อตรวจสอบและเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดวิธีการนิเทศออกเปน 2 วิธี คือ 

การนิเทศทางตรง หมายถึง การนิเทศดวยตนเอง และการนิเทศทางออม หมายถึง การนิเทศดวยการใช

สื่อและเครือ่งมอืนิเทศ การนิเทศทําไดหลายวิธี ทั้งวิธีนิเทศรายบุคคล นิเทศภายนอกประสานการนิเทศ

ภายใน นิเทศเปนกลุมต้ังแตใหคําปรึกษา สาธิต อภิปราย ประชุมกลุมยอย ประชุมปฏิบัติการ ประชุม

อบรม สัมมนา การฝกงาน ดูงานทัศนศึกษา จัดนิทรรศการ การสังเกตการณสอน แตละวิธีขอดี ขอจํากัด

ของตนเอง และมีความเหมาะสมทีใ่ชตางสถานการณกัน ในข้ันตอนการวางแผนไดมีการเลือกสรรและ

กําหนดวิธีการนิเทศไวเปนข้ันตอนแลว จึงปฏิบัติงานนิเทศไปตามแผนที่วางไว โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค

และใหสอดคลองกับเวลาที่กําหนด  

 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (2557 : 15) กําหนดใหการปฏิบัติ 

การนิเทศมีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ 

  2. กําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการ 

  3. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 

  4. วางแผนติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

  5. จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียน 

  6. ประชุมช้ีแจง และมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถของผูนิเทศ 

  7. ผูนิเทศประสานปฏิทินนิเทศกับผูมีสวนเกี่ยวของ 

  8. ผูนิเทศจัดกจิกรรมนิเทศตามแผนนิเทศทีไ่ดรบัมอบหมายตามปฏิทนินิเทศทีก่ําหนดไว 

  9. ผูนิเทศบันทึกการนิเทศและผลการนิเทศตามกิจกรรมทีไ่ดรับมอบหมาย และรายงานผล

การนิเทศใหผูบริหารโรงเรียนทราบ 

 จากแนวคิดดังกลาว การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถึง การช้ีแจงใหคณะครูเขาใจ

บทบาทของผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง

และโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือ หลังการจัดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน 

สรางขวัญและกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกจิกรรมการนิเทศ อีกทั้งยังเปนข้ันตอนในการดําเนินการ

นิเทศ และควบคุมการนิเทศใหมีคุณภาพตามแนวทางในการนิเทศทีว่างไว เพื่อใหไดผลการปฏิบัติงาน
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ทีมีคุณภาพ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนใหไปในทิศทางที่ดีข้ึน และ

การใหการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูผูสอนที่ดีอยูแลว เพื่อเปนแบบอยางทีดีในการปฏิบัติงาน  

 5. การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล  

 การประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียน เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการทั้งหมดในข้ันตอน 

ดําเนินการนิเทศ ซึ่งจะทําใหทราบวา การปฏิบัติการนิเทศบรรลุผลตามวัตถุประสงคเพียงใด ตรงตาม 

วัตถุประสงคที่วางไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในการนิเทศ เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุง 

การดําเนินงานครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงข้ึน และเพื่อความเขาใจในการนิเทศภายในโรงเรียน 

อยางถูกตอง การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมูลทีไ่ดจากการดําเนินการ 

นิเทศ มาวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อที่จะใหเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป 

ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายของการประเมินผลและการรายงานผลไวหลายทาน ที่นาสนใจนํามาศึกษา 

มีดังน้ี 

 กูด (Good, 1973 : 338) ไดใหคําจํากัดความของการวัดผลการศึกษาวา การศึกษาโดยทั่วไป

ดวยการทดสอบมาตราประมาณคา การตีคากระบวนการที่วัดได รวมทั้งทฤษฎีของขอทดสอบและ

การสรางมาตราสวนประมาณคา การทําใหมีเหตุผลใชได และการทําใหเปนมาตรฐาน การแปลความหมาย 

ผลของการทดสอบ รวมทั้งการใชวิธีการทางสถิติ เพื่อแปลความหมายผลจากการวัดแลวนําผลช้ินสุดทาย

ที่ไดจากการนําเอาปริมาณการวัดไปใชกับกระบวนการทํางานทางการศึกษา หรือกับบุคคลที่ถูกวัด 

 อารมณ ฉนวนจิตร (2551 : 82) กลาววา การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอนการประเมิน 

โดยคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน มีขอบขายการประเมิน ดังน้ี 

  1. ประเมินการดําเนินการทุกข้ันตอน 

  2. นําผลการดําเนินการนิเทศ มาเปนขอมูลในการประเมินกระบวนการ 

  3. ประเมินความพึงพอใจของครูในการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก (2555 : 

14 - 15) ไดใหความหมายของการประเมินผลและรายงานผลไววา เปนข้ันตอนที่มคีวามสาํคัญ ซึ่งทําให

ทราบวาการปฏิบัติงานนิเทศไดบรรลุผลเพียงใด การประเมินผลการนิเทศน้ันถามีการกําหนดกิจกรรม

ปฏิบัติการนิเทศไวเปนข้ันตอนก็สามารถจะประเมินผลแตละข้ันตอน เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานวา

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรอืไม การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนเพื่อใหมีผลในการพัฒนาคุณภาพ เมื่อ

มีการประเมินผลข้ันตอนแรกวาดีแลว ผูปฏิบัติงานประเมินผลข้ันตอไปจนถึงข้ันสดุทาย จึงทําการประเมิน 

ผลรวมอีกครัง้ เมือ่เปนทีพ่อใจจึงขยายผลตอไปทัง้น้ีในการขยายผลจะตองมีนิเทศติดตามผลตอไปอีกดวย 

และเขาสูวงจรการเตรียมและการวางแผนการนิเทศครัง้ตอไป ซึ่งวิธีการประเมินผลการนิเทศ มีดังน้ี 

  1 การประเมินผลการนิเทศโดยใชเครือ่งมือ เปนการประเมินผลที่มีผูดําเนินการคนเดียว

หรือเปนคณะทํางานที่มีผูรวมงานจํานวนกีค่นก็ได ผูดําเนินการประเมินทําการรวบรวมขอมูล โดยใช
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เครื่องมือตาง ๆ กับบุคลากรที่เกี่ยวของการประเมินผลแบบน้ี ความสําคัญจะอยูที่สรางเครื่องมือที่มี

คุณภาพ และใชความพยายามในการรวบรวมขอมูลใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เครื่องมือสําคัญ

ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการนิเทศ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสํารวจขอมูล แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ แบบวัดเจตคติ เปนตน 

  2. การประเมินผลโดยการประชุม เปนการประเมินผลที่อาศัยบุคลากรจํานวนมาก 

ดําเนินการพิจารณาขอมูลรวมกัน วิธีการดําเนินการประเมินผลในรูปแบบของการจัดประชุม สามารถ

ดําเนินการไดในลักษณะของการประชุมปรึกษาหารือ การสัมมนาเกี่ยวกับสภาพของการปฏิบัติงาน 

การประชุมอภิปรายปญหารวมกัน เปนตน การดําเนินการประเมินแบบน้ีความสําคัญอยูตรงความสามารถ

ของผูจัดประชุม ความสามารถของผูเขาประชุม บรรยากาศแหงความเปนมติรและมีความไววางใจตอกัน 

ซึ่งหัวขอยอยของการประชุมเพือ่ประเมนิผลการนิเทศอยางนอยทีสุ่ด ควรประกอบดวยหัวขอใดหัวขอหน่ึง

หรือหลาย ๆ หัวขอในเรื่องตอไปน้ี 1) ลักษณะหรือสภาพปจจุบันของการปฏิบัติงาน 2) ลักษณะหรือ

สภาพที่เปนปญหาอุปสรรค 3) ลักษณะความตองการของผูปฏิบัติงาน 4) การวางแผนการปฏิบัติงาน

ในชวงเวลาตอไป 

 การที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการดําเนินการทุกข้ันตอน โดยรวมเสนอแนะ

แนวทางการนิเทศที่จะชวยปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา และชวยพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน และแกปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางมปีระสิทธิภาพ ผูนิเทศ

จะไดรับความรวมมืออยางดีและผูรับการนิเทศพึงพอใจในการนิเทศ ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู

บังเกิดผลดีแกผูเรียน ซึ่งนับวาเปนการนิเทศที่ประสบผลสําเร็จอยางแทจริง 

 โรงเรียนวัดเสด็จ (2555 : 26) ใหความหมายของการประเมินผล และการรายงานผลวาหมายถึง 

การตรวจสอบความสําเรจ็ของโครงการกับจดุประสงค และเปาหมายที่วางไวการประเมินผลการนิเทศ

ภายใน เพื่อทราบผลการดําเนินงานอาจประเมินทั้งกอน ระหวาง และหลังการนิเทศ โดยมีขอบขาย

การประเมินตามกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 

  1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามวัตถุประสงค และเปาหมาย 

  2. ประเมินความคิดเห็น 

  3. ประเมินกระบวนการนิเทศ 

 สรุปผลการประเมิน เพื่อใชเปนขอมลูสําหรบัการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไปหลังจาก

ที่มีการประเมินผลแลว ข้ันตอนตอไป คือ การสรุปและรายงานผลการประเมินทั้งน้ีเพื่อรวบรวมขอมูล 

ประการ คือ 1) ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน ไดแก ความพรอมในการดําเนินงานการมอบ

อํานาจหนาทีใ่หผูรวมงาน การอํานวยการ การควบคุม และการรายงาน 2) ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ไดแก 

ดานปริมาณและดานคุณภาพ ซึ่งแบบรายงานการประเมินผล มีดังน้ี 
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  1. ช่ือโครงการ 

  2. วัตถุประสงค 

  3. เปาหมาย 

  4. ปญหาและอุปสรรค 

  5. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

  6. ขอเสนอแนะ 

  7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  8. ผูรายงาน 

 การเสนอรายงานผลการประเมิน เปนหลักฐานทีร่วบรวมขอมูลจากผลการประเมินไวประกอบการ

พิจารณาการวางแผนในอนาคต คณะทํางานควรเสนอรายงาน เมื่อไดสรุปผลการประเมินโครงการในที่

ประชุม เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ ถือเปนข้ันตอนตอเน่ืองจากข้ันตอนอื่น ๆ  ที่ตองทําควบคู

ไปกับการนิเทศจะชวยใหทราบวาการปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนหรือโครงการ และบรรลวัุตถุประสงค

เพียงใด การประเมินผลเปนข้ันสุดทายในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ไดแก 

ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทําการประเมินผล หลักการที่ใชในการประเมินผล มีดังน้ี 

  1. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเช่ือถือ โดยการต้ังจุดมุงหมายที่ชัดเจน การใช

เครื่องมือและการรวบรวมขอมูลทีเ่หมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปนที่ยอมรับของฝายนิเทศ 

ครูอาจารย และนักเรียน นักศึกษา 

  2. การประเมินผล เปนข้ันตอนหน่ึงของการนิเทศที่จําเปนตองทําเมื่อไดจัดทําโครงการ

นิเทศแลว 

  3. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝายทั้งจากผูบริหารผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 

  4. การประเมนิผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมนิผลระหวางโครงการ เพื่อจะได

พิจารณาวิธีดําเนินการเพื่อปรบัปรงุโครงการ สวนการประเมินผลสรุปเปนการประเมินผล เพื่อการตัดสินใจ

ถึงผลที่ไดรับจากโครงการ 

  5. การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ  

   5.1 การประเมินผลที่ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินผลที่มุงตัวนักเรียนนักศึกษา 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการสอน รวมทั้งคุณสมบัติและความสามารถของครูผูสอน 

   5.2 การประเมินผลที่กระบวนการ เปนการประเมินขณะดําเนินโครงการเพื่อการปรับปรุง

โครงการ 

   5.3 การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลหลังจากดําเนินโครงการ แลวพิจารณา

ผลที่ไดจากโครงการวา บรรลุจุดมุงหมายต้ังไวหรือไม 
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 การประเมินผลมีเทคนิควิธีการดังน้ี คือ 

  1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถจะดําเนินการไดในลักษณะประเมินผลเดียว

หรือประเมินผลเปนกลุมได ผูดําเนินการประเมินจะรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ จากบุคคล

ที่เกี่ยวของ การประเมินผลน้ีตองใชเครื่องมือที่มีความเช่ือถือ และมีความเที่ยงตรงในการวัด จึงอยูที่

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช เชน แบบสอบถามชนิดตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะหและการแปลผลขอมูลดวย 

  2. การประเมนิผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลจากการสงัเกต สัมภาษณ การประชุม 

สัมมนารวมกัน อาจจะมีแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณประกอบดวยก็ได การประเมินผลแบบน้ี

ผูประเมินตองมีความละเอียด ชางสังเกตขณะเดียวกันก็ตองไมมีอคติ มีใจเปนกลาง 

 โดยทั่วไปการประเมินผลการนิเทศจะใชเทคนิควิธีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันไป

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และเช่ือถือได 

 สวนการนําผลการประเมินไปใชในการพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได

ดังน้ี  

  1. เมื่อประเมินผลแลวพบวา ผลที่ไดเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็สามารถนําวิธีการ

ที่ใชไปนิเทศในกลุมอื่นตอไป 

  2. เมื่อประเมินผลแลวพบวา ผลการนิเทศยังมีขอบกพรองที่ควรแกไขก็สามารถจะปรับปรุง

วิธีการใหมใหเหมาะสม 

  3. เมื่อประเมินผลแลวพบวา วิธีการนิเทศมีปฏิกิริยาจากผูรับการนิเทศ และมีเสียงวิพากษ 

วิจารณมาก ก็ควรจะไดวางแผนการนิเทศใหม 

  4. เมื่อประเมินผลแลวพบวา เทคนิควิธีที่นํามาใชไดผลดีมากฝายประชาสัมพันธสามารถ

จะประชาสัมพันธใหสถานศึกษาอื่นสามารถนําไปปฏิบัติได 

 ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึงข้ันตอนการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

  1. ผูบริหารโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

  2. คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทําขอมูลสภาพการจัดการเรียน

การสอนที่ปฏิบัติจริง และรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศภายในใหคณะกรรมการประเมินผลการ

นิเทศภายในโรงเรียนทราบ  

  3. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรยีน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสังเคราะห

และนําเสนอตอผูบริหารโรงเรียน  

  4. ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับ/ขอเสนอแนะ ตอคณะคร ูและผูเกี่ยวของ  

  5. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรยีนจดัทําเอกสาร สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
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 วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การประเมินผลการนิเทศจะตองมีการประเมินผล

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งตัวโครงการ วิธีนิเทศของผูนิเทศ และผลลัพธหรือผลผลิตของนิเทศดวย       

ซึ่งเทคนิควิธีการประเมินผลน้ัน ผลสําเร็จของกระบวนการนิเทศแตละโครงการอาจจะประเมิน โดยวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วัดผลการเรียนรูหลายดานวัดและประเมินสมรรถภาพการจดัการ

เรียนการสอนของครูดวยวิธีตาง ๆ และแบบประเมินผลโครงการ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูที่

เกี่ยวของ  

 วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอนการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานรวบรวมปญหาที่ปฏิบัติแตละข้ันตอนเพื่อหาทางแกไข การประเมินข้ันสุดทาย เปนการ

เปรียบเทียบผลงาน เมื่อไดมีการปฏิบัติการนิเทศแลวจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถามีการ

กําหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศไวเปนข้ันตอน ก็อาจจะประเมินผลเมื่อจบทีละข้ันตอน เพื่อทราบผล

การปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถายังไมดีก็จะไดนํามาพิจารณาหาเหตุผลและ

นําไปปรับปรุงแกไขใหมอีก การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ใหมีผลการเรียนการสอนดีข้ึนก็คือ การพัฒนา 

การเรียนการสอนน้ันเอง เมื่อผลการเรียนการสอนในข้ันตอนแรกดีแลวก็ปฏิบัติ และประเมินข้ันตอน

ตอ ๆ ไป จนถึงข้ันตอนสุดทายจึงประเมินผลรวมอีกครั้งเมื่อเปนที่พอใจ ก็นํามาขยายผลตอไป เมื่อนําไป

ขยายผลก็ตองนิเทศติดตามผลตอไปอีก 

 การประเมินผลทําไดหลายวิธี เชน การสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน การสัมภาษณ 

การรวมอภิปราย การใชแผนการเรียนรู ตลอดจนพิจารณาจากผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ

นักเรียน ผลจากการนิเทศที่เกิดข้ึนในโรงเรียน ไดแก 

  1. โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการไดดีย่ิงข้ึน 

  2. ครูเปลี่ยนพฤติกรรม 

  3. ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

  4. นักเรียนที่จบแลวไปเรยีนตอ หรือประกอบอาชีพไดตามความแตกตางระหวางบุคคล

ของนักเรียน และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่พอใจ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ

นิเทศภายในโรงเรียน ตามแผนที่วางไวแลวจะตองมีการสรุปจัดรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน

ไวอยางชัดเจน สําหรับนําเสนอผูเกี่ยวของและนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการนําไปเปนแบบอยาง

หรือพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนตอไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) มีแนวทางการดําเนินงาน สรุป และ

รายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลสารและสนเทศที่ไดจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินและรายงานผลนํามาสรุปและรายงานผล เพื่อไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย การพัฒนาและ
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ปรับปรุงการดําเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง  

  2. จัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมสาํหรบัโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ

ในการจัดการศึกษาทางไกล ผานดาวเทียมไปยังบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

และครูโรงเรียนปลายทาง พรอมทั้งประกาศยกยอง ชมเชย สรางขวัญและกําลงัใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของ  

  3. รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ตอกระทรวงศึกษาธิการ  

  4. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสู

สาธารณะชนผานทางเว็บไซต และสื่อสารมวลชน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระบุวา การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสิน

ผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสาํเร็จน้ันผูเรียนจะตองไดรบั

การพัฒนาและประเมนิตามตัวช้ีวัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูสะทอนสมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ

ไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล

การเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศทีแ่สดง

พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรยีนของผูเรยีน ตลอดจนขอมูลทีเ่ปนประโยชนตอ

การสงเสรมิใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมนิผลการเรียนรู 

แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรยีน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา และระดับชาติ 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลทีอ่ยูในกระบวนการจัดการเรียนรู 

ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย 

เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงานการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน 

แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมิน

ตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีทีไมผานตัวช้ีวัดใหมีการสอนซอมเสริมการ

ประเมนิระดับช้ันเรยีน เปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผล

มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใดมีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงและสงเสรมิในดานใด นอกจากน้ี ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย 

ทังน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีวัด 

  2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินทีสถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสิน

ผลการเรียนของผูเรยีนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ี เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ



82 
 

สถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใดรวมทัง้

สามารถนําผลการเรียนของผูเรยีนในสถานศึกษาเปรยีบเทยีบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับ

สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัด 

การเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจดัการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน 

  3. การประเมินระดับเขตพืน้ที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพืน้ที่

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบสามารถดําเนินการ

โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานทีจ่ัดทํา และดําเนินการโดยเขตพื้นที่

การศึกษา หรือดวยความรวมมอืกบัหนวยงานตนสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากน้ี ยังไดจาก

การตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

  4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจดัใหผูเรยีนทุกคนที่เรียนในช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการ

ประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใช

ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ

นโยบายของประเทศขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ  ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ 

ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแล

ชวยเหลือ ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของ

ความแตกตางระหวางบุคคลทีจ่ําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไปกลุม

ผูเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัย

และพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการ

ทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการ

ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที ปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน

สถานศึกษาในฐานะผูรบัผดิชอบจดัการศึกษาจะตองจดัทําระเบียบ วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียน

ของสถานศึกษาใหสอดคลอง เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทีเ่ปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน 

 จากแนวคิดดังกลาว การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง การดําเนินการ

จัดเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน การประเมินผล

การนิเทศอยางตอเน่ือง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรม เตรียมการตรวจสอบ
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ความพรอมของผูประเมิน สรุปและรายงาน เพื่อสรางและใชเครือ่งมือไดอยางเหมาะสม รวบรวมขอมูล

ไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสาํคัญของการประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ

เปนรูปเลมเพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

วาเปนไปตามแผนการดําเนินงานทีว่างไวมากนอยเพยีงใด ตรงตามเปาหมายทีว่างไวหรือไมพรอมจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการนิเทศ เพื่อพิจารณาขอบกพรอง เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

หรือหากมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ ใหทําการพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึนไป 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีดังน้ี 

 วงศกร ดําแกว (2557) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพ

การนิเทศภายในโรงเรียน กลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน กลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารจํานวน 12 คน และครูผูสอนจํานวน 96 คน 

รวม 108 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ 

การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา สภาพการ

นิเทศภายใน โรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทยีบสภาพการนิเทศภายใน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน 

 สายรุง โพธ์ิพงษ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

ในกลุมโรงเรียนลานสัก 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนลานสัก 

2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษา

สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนลานสัก 2 ประชากรที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี คือ ผูบริหารและครู ในกลุมโรงเรียนลานสัก 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 2 จํานวน 193 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามประมาณคา 

5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) นําเสนอ

แนวทางการดําเนินงานการนิเทศภายใน โดยการจัดการสนทนากลุม โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 คน 



84 
 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนลานสัก 2 โดยภาพรวม

พบวาอยูในอันดับมาก อันดับสูงสุด ไดแก ดานการวางแผนการนิเทศ และอันดับตํ่าสุด ไดแก ดานการ

ปฏิบัติการนิเทศ แนวทางการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนในกลุมโรงเรียนลานสัก 2 มี 4 ดาน 

ดังน้ี 1) ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ

กําหนดวัตถุประสงคในการนิเทศแตละครั้ง โดยใหผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการการนิเทศจัดทํา

แผนเพื่อพฒันาบคุคลากร และความตองการในการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ดานการวางแผนการนิเทศ 

ควรมีคณะทํางานศึกษาสภาพการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน มีความตองการนิเทศในดานใดบาง 

แลวจัดทําแผนการนิเทศภายในและโครงการตอไป 3) ดานการปฏิบัติการนิเทศ คณะครูและบุคลากรอื่น 

ควรศึกษาการดําเนินงานนิเทศ วัตถุประสงค สื่อและเครื่องมือใหเขากัน ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทิน 

และประเมินผลตามเกณฑที่กําหนด 4) ดานการประเมินผลการนิเทศ ควรกําหนดวิธีการประเมินผล

และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนิเทศภายในไวในแผนงานหรือโครงการนิเทศภายในใหชัดเจน 

 ศรันยภัทร อินทรรักษาทรัพย (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหา และแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ดําเนินการ

วิจัยเปน 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหารโรงเรียนและครขูองโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 306 คน 

เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบสํารวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบกําหนด

คําตอบใหเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็กโดยใช

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา แจกแจงความถ่ี และ

จัดอันดับ ผลการวิจยัพบวา สภาพการนิเทศภายในของโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ รองลงมาไดแก ดานการ

ประเมินผลการนิเทศ และดานการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ ปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยมีปญหา

สูงสุดตามลําดับดังน้ี ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพและปญหาไมครอบคลุม ขาดความชัดเจน ครูไม

ตระหนักถึงความสําคัญในการเขาประชุมใหความรูกอนการนิเทศภายใน ผูรับการนิเทศขาดความพรอม

ในการรับการนิเทศภายใน ผูรับการนิเทศขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และเครื่องมือที่ใช

ในการประเมินการนิเทศยังไมมีคุณภาพ สวนแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
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ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ไดแก มีการสํารวจ รวบรวม

และกําหนดขอบเขตสภาพปญหา ตองมีการวิเคราะหและจัดอันดับความสําคัญของสภาพปญหาเพื่อใช

ในการวางแผนการนิเทศ เชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการนิเทศภายในมาใหความรู

กับคณะกรรมการการนิเทศ และผูรับการนิเทศเพื่อใหเกิดความเขาใจและเช่ือมั่นในระบบนิเทศมาก

ย่ิงข้ึน ปฏิบัติงานนิเทศตามปฏิทินการนิเทศภายในที่กําหนดไวอยางเปนระบบ ตรงตอเวลา ดําเนินตาม

แนวกัลยานิมิต สมานฉันทและโปรงใส ผูบริหารและผูนิเทศตองเสริมแรงดวยการแนะนํา การออกคําสั่ง 

และการติชมผลงงานที่ออกมา เพื่อใหผูรับการนิเทศไดพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงแกไขงานของตน 

ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตองมีความรูความเขาใจ และมีความชัดเจนในเกณฑการนิเทศมีการสราง

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถวัดไดตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนด และมีความเช่ือมั่นสูง 

 รัชนีกร วงศสะอาด (2557) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

จํานวน 84 โรงเรียน โดยมีการดําเนินการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการเก็บรวบรวมขอมูล

เชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับการมสีวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร เพื่อหาคาสถิติบรรยาย 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่สอง เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ

จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอ

แบบความเรียง ผลการวิจัยมีดังน้ี การมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

ไดแก ดานการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานการเผยแพร

และขยายผลการนิเทศภายในสถานศึกษา สวนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีดังน้ี 1) ดานการจัดทํา

ขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา ควรมีการดําเนินงานดังน้ี ควรพัฒนาครูใหมีความรูเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ พรอมทั้งมีการพฒันาระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศของการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) ดานการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการในการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการดําเนินงานดังน้ี ควรสรางความตระหนัก

ใหครู และควรสงเสริมกระบวนการทํางานเปนทีมและกลุมงาน 3) ดานการวางแผนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ควรมีการดําเนินงานดังน้ี ควรมีการสรางเครือขายพัฒนางานและสรางบรรยากาศที่ดี

ในการทํางานรวมกัน 4) ดานการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาควรมีการดําเนินงานดังน้ี ควรมีการ

กําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน การกําหนดปฏิทินการนิเทศภายใน การสราง
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ชุมชนทางวิชาการ การจัดระดมทรัพยากรทางการศึกษารวมกับชุมชนและจัดสรรงบประมาณอยางโปรงใส 

และการพัฒนาระบบ ประเมินครู 5) ดานการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมี

การดําเนินงานดังน้ี ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการสรางเครือ่งมอืในการนิเทศ การสงเสริม

ใหสถานศึกษานําผลการนิเทศมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน และสรางเครือขายความรวมมือ

กับชุมชนและสถานศึกษาเพื่อรวมติดตามและประเมินผลโครงการ และ 6) ดานการเผยแพรและขยายผล

การนิเทศ ควรมีการดําเนินการดังน้ี ควรประชาสมัพนัธโครงการและนวัตกรรมที่เกิดจากการดําเนินงาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก การประชุมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ

แสดงผลงาน เปนตน และการสรางเครือขายการเรียนรวมกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อขยายผลการดําเนินงาน

การนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ชวันธร รุงรัตน (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา อําเภอไพศาล ี

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ซึ่งแบงเปน 2 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 

ศึกษาสภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาในอําเภอไพศาลี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู 

จํานวน 162 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางโดยเปดจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejice and 

Morgan,1970) สุมตัวอยางโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ มีความเที่ยง 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Χ ) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้ันตอนที่ 2 นําเสนอแนวทางการนิเทศภายในของสถานศึกษาในอําเภอ

ไพศาลี โดยการจัดสนทนากลุมจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 คน โดยใชแบบบันทึกการสนทนากลุมและ

ทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในสถานศึกษาในอําเภอไพศาล ี

มีการปฏิบัติการนิเทศอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับการปฏิบัติจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแก ดานการ

วางแผนการนิเทศ รองลงมา ไดแก ดานการประเมินผลการนิเทศ ดานการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

ดานการสรางขวัญกําลังใจ และดานการปฏิบัติการนิเทศ สวนแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา 

อําเภอไพศาลี มีดังน้ี สํารวจปญหาและความตองการของผูปฏิบัติการนิเทศ จัดทําโครงการการนิเทศ 

จัดต้ังคณะทํางานดานการนิเทศ จัดประชุมเตรียมความพรอมแกผูปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรมพบปะ

พูดคุยระหวางบุคลากรในหนวยงาน และจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรที่จะดําเนินการนิเทศ 

 ดรุณี บุญอยู (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิจิตร วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน 

คือ 1) ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุมประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

พนักงานราชการครู ครูศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเที่ยงเทา 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เสนอแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการจัดประชุม

สนทนากลุม ใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีสภาพการปฏิบัติดานนิเทศสูงที่สุด คือ ดานการ

สรางขวัญและกําลังใจ สวนตํ่าสุด ไดแก ดานการประเมินการนิเทศ และแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิจิตร 

ตามองคประกอบ 5 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนการนิเทศ ไดแก สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรม

ดานการนิเทศ ใหเปนในทิศทางเดียวกัน ติดตามผลภายหลังการฝกอบรมมกีารประเมินผลของรูปแบบ

การนิเทศและสังเคราะหขอมูลมาปรบัปรุงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพ 2) ดาน

การใหความรูความเขาใจ ไดแก สถานศึกษาควรมีการใหความรูแกผูนิเทศ ผูรับการนิเทศในการพิจารณา

เลือกเครื่องมือ วิธีการนิเทศที่หลากหลาย การวางแผน และการพัฒนา บุคลากรในดานการนิเทศอยาง

ตอเน่ือง 3) ดานการปฏิบัติการนิเทศ ไดแก สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมช้ีแจงนโยบายแผนงาน 

แนวทางของการปฏิบัติการนิเทศแบบมีสวนรวมที่เปนทางการ และไมเปนทางการในการสรางความเขมแข็ง

ในทีม 4) ดานการสรางขวัญและกําลังใจ ไดแก สถานศึกษา ควรมีการเสริมแรงใหผูรับการนิเทศมีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยมีการประกาศเกียรติคุณ ใหบุคคล ดีเดน และเผยแพรผลงานดานการนิเทศ 

ใหเกิดการพัฒนาของบุคลากรในการทํางานของตนใหมีประสิทธิภาพ 5) ดานการประเมินการนิเทศ 

ไดแก สถานศึกษา ควรมีการประชุม แจงกระบวนการนิเทศ มีการวิเคราะหสภาพปญหามาเปนขอมูล

สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนา และเผยแพรตอไป 

 อําพรรณ พรหมสวัสด์ิ (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร ทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากครู จํานวน 286 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.73 การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ระดับบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการจัดและดําเนินงาน

ในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ดานการเปนผูนํา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการคัดเลือก

และการใชประโยชนบุคลากร ดานการสรางขวัญของครู และดานมนุษยสัมพันธ ผลการเปรียบเทียบ

บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการสอน และขนาดของสถานศึกษา

ตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เอกนรินทร บุญยะโพธ์ิ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อ

ศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 310 คน ตัวแปรที่ใช

ในการศึกษา ไดแก การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การลงมือ
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ปฏิบัติการนิเทศและการตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุง และแกไขการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา 

สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการลงมือปฏิบัติการนิเทศอยูในระดับมาก 

โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี ดานการลงมือปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการตรวจสอบ 

ประเมินผล การปรับปรุง และแกไขการนิเทศ และการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษาของครูผูสอน 

พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายใน

โรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

2 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบรหิารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 2) เพื่อเปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการนิเทศภายใน

โรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 จํานวน จํานวน 519 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ดาน

การศึกษาสภาพปจจุบัน ดานการวางแผนการนิเทศภายใน ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน และดาน

การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการนิเทศ

ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขต

สุราษฎรธานี 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการนิเทศ

ภายในมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ดานการ

ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเทียบตามขนาด

โรงเรียนที่สงักดั พบวาโดยภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และผลการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

พบวา ผูบริหารควรมีการศึกษาสภาพปจจุบัน มีการวางแผนการนิเทศภายในรวมกับครู มีการปฏิบัติการ

นิเทศอยางตอเน่ือง มีการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศใหครูทราบเพื่อใหการดําเนินการนิเทศ

ภายในเกิดประสิทธิภาพ 

 ปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558) ไดทําการวิจัยเรือ่ง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในจงัหวัดระยอง จันทบุรี และ
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ตราด จําแนกตามประสบการณ การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 358 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบ

แบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.83 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 สวนสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู 

โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe) ผลการวิจัยพบวา บทบาทการนิเทศภายใน

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับ

มาก และผลการเปรยีบเทยีบบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ .05 สวนผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 ฑัณฑิมา พงษพรม (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน

โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กลุม 

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

จํานวน 297 คน เครื่องมอืทีใ่ชในการวิจยัครั้งน้ี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ไดคาอํานาจระหวาง .55 - .91 โดยมีคาความเช่ือมั่น .98 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Χ ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

และทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีการทดสอบแบบ LSD ผลการวิจัยพบวา ปญหาการนิเทศ

ภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

อยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการสอน โดยรวมและ

รายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานการวางแผนและการกําหนด

ทางเลือก การสรางเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ทั้ง 5 ดาน พบวา ผูบริหาร
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ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการวางแผน และโครงการนิเทศภายใน และมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

 รัตนาภรณ ขันทองคํา (2558) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ปญหาและแนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน

ของโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหขอมูลหลัก

ในการสัมภาษณเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 8 คน 

ครูผูสอน จํานวน 8 คน และนักเรียนจํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 18 พบวาทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานงานหลักสตูรการนําหลกัสูตรไปใชยังไมเปนไปตามหลักสูตรกําหนด 

เน่ืองจากขาดการทําความเขาใจ ดานการจัดการเรียนการสอนยังจัดการเรียนการสอน โดยยึดครูเปน

สําคัญ ดานสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ ขาดความรูในการใชสื่อในการถายทอดความรูแกผูเรียน 

ดานการวัดผลและประเมินผล ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดผลและการประเมินผลใหตรงตาม

ตัวช้ีวัด และดานการทําวิจัยในช้ันเรียน มีการทําวิจัยในช้ันเรียนนอย เน่ืองจากขาดความรูความเขาใจ

ในการทําวิจัยในช้ันเรียน สวนแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรม

นุเคราะห” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจ และพัฒนาความรูความสามารถในการนําหลักสูตรไปใชจัดการ

เรียนการสอน การใหความรู อบรมการใชสื่อที่เปนเทคโนโลยีทันสมัยและผลิตสื่อใชเอง ควรใหความรู

ความเขาใจในการวัดผลและประเมินผลใหตรงตามตัวช้ีวัดที่หลักสูตรกําหนดใหครูเกิดความตระหนักรู

ถึงความสําคัญในการทําวิจัยในช้ันเรียน และวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน เพื่อการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีศักยภาพไดมากที่สุด 

 อรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัย

เทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งน้ี

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัย

เทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี เก็บรวบรวม

ขอมูลจากครผููสอน จํานวน 115 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.94 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

สถิติพื้นฐานไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบท ี

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

เรียงลําดับดังน้ี ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก ดานการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหา ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ และการสรางสื่อและเครื่องมือ
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ในการนิเทศ ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 วรลักษณ ขุนนุย (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการสงเสริมบรรยากาศองคการ 

ในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและผูรับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จํานวน 63 โรงเรียนทั้งหมดจํานวน 126 คน กลุมตัวอยางไดมาจาก

การสุมแบบแบงช้ันภูมิชนิดเปนสดัสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู

โดยใชวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’) ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศองคการในการนิเทศภายในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการจัดแบบแผนการทํางาน 

รองลงมา ไดแก ดานการปฏิบัติติดตามดูแล ดานการวางแผน และดานการประเมินผลตามลําดับ 

การเปรียบเทียบบรรยากาศองคการในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการปฏิบัติติดตามดูแล แตกตางกัน สําหรับแนวทางการสงเสริมบรรยากาศองคการ

ในการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีดังน้ี ดานการ

วางแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรกําหนดนโยบายใหคณะศึกษานิเทศก 

มารวมวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของครูผูสอน ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ดานการจัดแบบแผนการทํางาน โรงเรียนควรสรางความรูความเขาใจ 

การยอมรับ และความตระหนักในความสาํคัญของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการมีสวนรวม

ของผูรบัการนิเทศ และใหถือเปนวัฒนธรรมของโรงเรียน ดานการปฏิบัติติดตามดูแล ผูนิเทศควรดําเนินงาน

ตามปฏิทินที่กําหนดเปนลาํดับข้ันตอนอยางชัดเจน สนับสนุนและสงเสรมิใหผูรับการนิเทศใชสื่อนวัตกรรม 

และสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน สวนดานการประเมิน โรงเรียนควรนําผล

การประเมินการนิเทศภายในโรงเรียนมาสรุป และหาแนวทางการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนมา

วางแผนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพื่อรายงานแกหนวยงานภายนอก ชุมชน และผูปกครอง 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 ไคลีย ซาเลห ชาคุนา, นอรธิชาม โมฮัมเหม็ด, และอัลบี (Khairi Saleh Shakuna, Norhisham 

Mohamad, and Asbi, 2016) ไดทําการวิจัยในเรื่องผลการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา

ตอการสอนของครู : โปรแกรมการฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการนิเทศการศึกษาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งบทบาทของการฝกอบรมโปรแกรม การรายงาน



92 
 

การศึกษาไดดําเนินการในโรงเรียนลิเบีย ครูภาษาอังกฤษในเมือง Zawiya ในลิเบีย จํานวนรวม (N = 3036) 

กลุมตัวอยาง คือ ครูที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชแบบสุมตัวอยาง (N = 351) เพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ี 

ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยเฉพาะปจจัยยืนยัน Analysis (CFA) เพื่อทดสอบความถูกตองของ

ความสัมพันธที่สันนิษฐานไวในตัวแปรเหลาน้ี และโครงสรางสมการแบบจําลอง (SEM) ผาน AMOS 

การศึกษาไดผลหลายอยาง ที่สําคัญที่สุดไดระบุไววา การนิเทศการศึกษามีความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานของครใูนการสอนภาษาองักฤษ นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวาโปรแกรมการฝกอบรมมีบทบาท

สําคัญในฐานะตัวแปรผูไกลเกลี่ย ผลกระทบเชิงบวกทางออมที่สูงข้ึนของการนิเทศการศึกษาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการสอนของครข้ึูนอยูกับสิง่เหลาน้ี ชวยใหครูโรงเรยีนลิเบยีของภาษาอังกฤษรูจดุออนและ

จุดแข็งของพวกเขา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการฝกอบรมครู 

เรียกรองความสนใจของครู และควรสื่อสารกับครผููสอนเพื่อการระบุจุดแข็งและจุดออนที่ดีข้ึน ดวยการทํา

เชนน้ีสามารถสงเสริมครูใหมีความรูความชํานาญ ทักษะและประสบการณ 

 มาทิลดา เรจินา แอปปอาห (Matilda Regina Appiah, 2009) ไดศึกษาการนิเทศงานในเขต

ชนบทและเมืองสูงโรงเรยีนในเขต AKUAPIM NORTH การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภท 

ระดับของการนิเทศที่เนนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน รวมไปถึงการควบคุมดูแลที่มีผลตอการเรียน

การสอน และปญหาที่เกิดข้ึนที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนตนในชุมชนเมอืง

และชนบท Akwapim North District โรงเรียนมัธยมตนหาสิบหาถูกปกคลุมดวย Akwapim North 

District ผูตอบแบบสอบถาม 288 คน มีสวนรวมในการศึกษา ขอมูลถูกเก็บรวบรวมผานคูมือการสมัภาษณ 

แบบสอบถาม และการตรวจสอบเอกสาร ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการและคร ูโดยเฉพาะอยางย่ิง

ในพื้นที่ชนบทมองวาการกํากับดูแลภายนอกไมเพียงพอ บันทึกที่มีอยูในโรงเรียนและหนังสือบันทึก

ของโรงเรียนระบุวา การเขาชมอยางเขมขนและการติดตามผลเปนรูปแบบการเขาชมอยางนอยที่สุด 

ในขณะทีก่ารเขาชมโดยยอเปนการรายงานจํานวนผูเขารับการตรวจเย่ียมที่ไดรับจากเจาหนาที่ภายนอก

มากที่สุดในเมืองและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในชนบท ขอแนะนําวาควรใหความสําคัญกับการกํากับ

ดูแลทั้งภายในและภายนอก การเขาเย่ียมชมโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอนตนจะตองเพิ่มข้ึน โดยผูบังคับบัญชา

ภายนอกโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการเขารับการอบรมอยางเขมขน และติดตามผลในพื้นที่ชนบทจําเปน 

ตองมีแรงจูงใจและใหมีการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางย่ิงในวงจรชนบท 

 นิกิปว (Ngipuo, 2015) ไดทําการวิจัยอิทธิพลของการนิเทศการสอนของครูหัวหนาการปฏิบัติตอ

สมรรถนะของเด็กในประเทศเคนยารบัรองการศึกษาระดับประถมศึกษา KAKUMA REFUGEE CAMP 

SCHOOLS เคนยา พบวา การดูแลการเรียนการสอนโดยทั่วไปเกี่ยวของกับการสนับสนุนและใหความ

ชวยเหลือครู เพื่อปรับปรุงคําแนะนําโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา จุดประสงคของการศึกษา

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกํากับดูแล เชน

การเขาหองเรียนบอย ๆ  การตรวจสอบบันทกึ และการจดัหาแหลงเรยีนการสอนและการเรยีนรูเกีย่วกบั
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การปฏิบัติงานของนักเรียนในประเทศเคนยา เพื่อประเมินการรับรูของครูเกี่ยวกับการนิเทศการสอน

ของผูบริหารสถานศึกษา ในการดําเนินการการกํากับดูแลการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ KCPE 

ของนักเรียนใน Kakuma คายผูลี้ภัย การศึกษาใชทฤษฎีบทบาท บิดเดิล (Biddle, 1986) การเรียน 

สวนใหญใชการออกแบบการวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางมีจํานวน 20 คน โรงเรียนประถม 20 ครูใหญ

และคร ู326 คน เครื่องมือสําหรับการน้ีการศึกษา เปนแบบสอบถามสําหรับครูและคูมือการสัมภาษณ

สําหรับผูบรหิารสถานศึกษา ผูวิจัยทําการสอบถามโดยครูเองขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามไดรับ

การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณาดวยชุดสถิติสําหรับสังคมศาสตร (SPSS) เครื่องมือน้ีมีตรวจสอบ

ความถูกตองและความนาเช่ือถือในระหวางการศึกษานํารองและผานการทดสอบผลการศึกษา พบวา

แนวทางการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักเรียน

ในผานทางการเขาเย่ียมชมหองเรียน การตรวจสอบบันทึก และการจัดหาการเรียนการสอนทรัพยากร 

เกี่ยวกับวิธีการเขาชมในหองเรียนบอยครัง้ของครูผูสอน มีอิทธิพลตอความรูสึกของนักเรียน ประสิทธิภาพ

ของครูสวน ใหญ (61%) เห็นวาหัวหนาแผนกมักตรวจสอบวินัยของนักเรยีนในขณะที่การเรียนการสอน

ทั้งหมด การปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.73 เกี่ยวกับวิธีการการตรวจสอบ

บันทึกมีผลตอประสิทธิภาพของนักเรียน สวนใหญครูผูสอนคิดวาหวัหนาแผนกประเมินแผนการสอน

ของครู (56.4%) ตามดวย 52.8% ประสิทธิภาพการทํางานครูสวนใหญ (55.5%) พบวา ครูใหญเปนผูนํา

ประชาธิปไตยที่พรอมที่จะฟงในขณะที่การกํากับดูแลการเรียนการสอนทั้งหมด การปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดหาทรัพยากรการสอนและการเรยีนรูเฉลีย่สูงกวา 3.89 การศึกษาแนะนําใหผูบริหารสถานศึกษา 

ควรมุงมั่นที่จะเปนแบบอยางที่มีมูลคา และควรจัดแสดงความเปนมืออาชีพ บันทึกของโรงเรียน เชน

ตารางเวลาและแผนการสอนควรเปนทําดีในขณะที่โรงเรยีนควรไดรับการสอนและการเรียนรูอยางเพียงพอ

ทรัพยากร ครูควรไดรับการชวยเหลือเพื่อใหมีการรับรูในเชิงบวกเกี่ยวกับครูหัวหนาเทคนิคการนิเทศ

การสอน ผูมีสวนไดสวนเสียควรสนับสนุนความพยายามของรัฐบาล ในการจัดหาทรัพยากรการเรียน

การสอนและการเรียนรูที่เพียงพอ เชน เปนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการเรียนรูและการฝกอบรม

ผูสนับสนุนหลักสูตรการฟนฟูและทัวร พอแมควรมีสวนรวมอยางแข็งขันในกจิกรรมการเรียนรูของนักเรียน

ดวยลดกรณีขาดเรยีน ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธอืน่ ๆ  ใชสําหรับผูบริหารสถานศึกษาเพื่อปรบัปรุง

ประสิทธิภาพของใน Kakuma คายผูลี้ภัย 

 รูดอลฟ อเม็นโย นูเทอร (Rudolf Amenyo Nutor, 2009) ไดทําการวิจัยถึงประสิทธิผล

ของการนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขต YILO KROBO ในสมัยที่ผานมาการเรียนการสอน

ในโรงเรียนประถมศึกษาก็เปนที่ตองการมาก ความเบาบางขาดเรียน และการใชเวลาในการสอนอยาง

ไมถูกตองในสวนของครูเปนไปตามลําดับของวัน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน

และความมปีระสทิธิผลของการนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอเมืองโยโละ จากแปด

วงจรในยานสี่แหงถูกนํามาใชเพื่อการศึกษา - สองเมืองสองชนบท เลือกสี่โรงเรียนจากวงจรทั้งสี่แบบ 
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ขนาดของกลุมตัวอยางมีดังน้ี เจาหนาที่ผูรับผดิชอบดานการนิเทศ (AD Supervision) จากสํานักการศึกษา

เขตทองที ่ผูบังคับบัญชาสีว่งจรทีร่ับผดิชอบวงจรที่เลือก 16 คน ครูใหญ 80 คน ครู 5 คนจากโรงเรียน

แตละแหง และนายอําเภอ 80 คน (หาจากแตละโรงเรียน) วงจรและโรงเรียนไดรับเลือกอยางรอบคอบ

เพื่อรวมโรงเรียนจาก "เมือง" "กึ่งเมือง" และชุมชนในชนบท แบบสอบถามไดจัดทําและแจกจายใหกับ

ผูตอบแบบสอบถามประเภทตาง ๆ โดยผูวิจัยผานการติดตอดวยตนเอง คูมือการใหสัมภาษณยังอยูในชุด

ของขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชซอฟตแวร SPSS และสรุปเปนตารางความถ่ี ผลการวิจัยที่สําคัญ คือ 

การเนนการกํากับดูแลกิจการภายในและสงเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน การนิเทศ

ในเขตพื้นที่ พบวา มีปญหาหลายอยาง ซึ่งสงผลกระทบตอผลกระทบทางบวกที่ควรมีตอการใหบริการ

การศึกษาในเขต ขอแนะนําใหมีการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเนนการนิเทศภายใน 

ในเรื่องน้ี GES ควรใหอํานาจแกหัวหนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในฐานะผูนําทางการเรียน 

ขอแนะนําใหดําเนินการตามข้ันตอนในเชิงปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาความทาทายที่ขัดขวางกระบวนการ

กํากับดูแลในเขต Yilo Krobo 

 อุสมัน โคโจ อโบนีย (Usman Kojo Abonyi, 2017) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางการพัฒนา

วิชาชีพของหัวครูและการนิเทศการเรียนการสอนในข้ันพื้นฐานของชาวเกาฮันโรงเรียน พบวา ในขณะ

ที่มีการจัดโครงการฝกอบรม เพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งบทบาทการนิเทศของอาจารยใหญในโรงเรียน

พื้นฐานของการวิจัยวา คุณภาพการนิเทศการศึกษายังคงไมดี ใชการวิจัยเชิงปริมาณกระบวนทัศน

การศึกษาครัง้น้ีเพื่อคนหาความสมัพันธระหวางการพฒันาวิชาชีพ และการกาํกับดูแลการเรียนการสอน

ของครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษาของเขตการศึกษาหน่ึงแหงในประเทศกานา ผลการศึกษา พบวา 

ในขณะที่การมีสวนรวมทั้งในทางการและนอกระบบกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ มีความสมัพันธกับการ

นิเทศการสอนเทาน้ัน การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการอยางมีนัยสําคัญที่คาดการณไว 

การดูแลและประเมินผลการเรียนการสอน สิ่งน้ีแสดงใหเห็นวาประสบการณในการเรียนรูอยางไมเปน

ทางการ ดูเหมือนจะมีคามากกวากิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอยางเปนทางการในเขตที่เลือกหนวยงาน

ทางการศึกษาในประเทศกานา จึงจําเปนตองประสานงานและเสรมิสรางความเขมแข็ง ในปจจุบันกลยุทธ

การเรียนรูแบบไมเปนทางการในที่ทํางานในโรงเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการนิเทศการสอนของคร ู

 เพอรนา พร็อบบลาคา เนทดามูรี และราวด (Purna Prabhakar Nandamuri and Rao, 

2007 : 163 - 179) ไดศึกษาการจัดการโดยการนิเทศ ยุทธศาสตรการจัดการโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพ 

พบวา การนิเทศการศึกษาและการตรวจสอบถือเปนแผนการสาํคัญของยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน หลายประเทศไดเริ่มเปลี่ยนการกํากับดูแลของโรงเรียนเปนกลไกการปรับปรุง

คุณภาพของแท การวิจัยพบวา คุณภาพของโรงเรียนเกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพของการตรวจสอบ 

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาพยายามที่จะสํารวจสถานะ การนิเทศของโรงเรียน เปนเครื่องมือเชิงกลยุทธ



95 
 

ในการปรับปรุงคุณภาพในโรงเรียนของอินเดีย ตัวอยางของโรงเรียนหัวเมือง จํานวน 188 แหง ประมาณ 

34% ของประชากรในเขตกฤษณะของรัฐอานธรประเทศในอินเดีย ไดรับเลือกจากการสุมตัวอยาง

แบบแบงช้ัน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการทดสอบไคสแควรดวยโปรแกรม SPSS - 19 ผลการวิจัยพบวา 

การกํากับดูแลภายนอกมีความออนแอ และไมสามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพได 

ในขณะที่มีขอจํากัดในการใชการนิเทศภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิลเลียมส (Williams, 2007 : 1804 - A) การนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคร ู

คือ กระบวนการ 2 อยางที่สําคัญที่สดุในงานดานการจดัการศึกษา โดยวัตถุประสงคเบือ้งตนของทั้งงาน

ดานการนิเทศ และงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การสงเสริมความกาวหนาทางดานวิชาชีพ

ของคร ูซึ่งจะสงผลใหระดับการเรียนรูและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสงูข้ึนดวย ในการศึกษา

กรณีครั้งน้ีจึงทําการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางของคร ูและผูบริหาร จํานวน 21 คน จากโรงเรียน 

Mountain Valley School District ซึ่งเพิ่งเริ่มดําเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใชเทคนิค

การนิเทศแบบคลินิกวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาประสบการณในชวงเริ่มแรกของครูและ

ผูบริหารโรงเรยีนในการนิเทศแบบคลนิิก คําถามสําหรับการวิจัย คือ ปจจัยใดที่ชวยทําใหเกิดความสะดวก

และเปนอุปสรรคสาํหรับครูและผูบรหิาร เมื่อพวกเขาทําการปรบัเปลี่ยนจากรปูแบบของการประเมินครู

ไปสูรูปแบบของการนิเทศ คําถามที่ 2 คือ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ี ผูบริหาร ซึ่งเคยมีบทบาท

ในการเปนผูประเมนิเมื่อเปลีย่นบทบาทมาเปนนักนิเทศ แลวสามารถประสบความสําเรจ็ในงานหรือไม 

ครูสามารถแสดงบทบาทตามลกัษณะภาวะผูนําจนประสบความสาํเรจ็ ในกระบวนการนิเทศแบบคลินิก

ไดหรือไม และทายสุดทายสิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประโยชนตอทั้งคร ูและนักนิเทศหรือไม

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางของผูเขารวมการวิจัยระบุวาจากประสบการณของพวกเขา อุปสรรค

เบื้องตน ก็คือ เวลา อุปสรรคในสวนน้ีมผีลอยางย่ิงในการขัดขวางการนิเทศ ซึ่งเปนการจับคูกันระหวาง

ผูบริหาร/ครู นอกจากน้ียัง พบวา ปจจัยที่ชวยทําใหเกิดความสะดวกน้ันแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) 

การพัฒนาความสมัพันธแบบรวมมอื/เพื่อนรวมงานกันระหวางครแูละนักนิเทศ 2) การฝกอบรมที่จัดข้ึน

โดยคณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลยั และยังพบวา กลุมตัวอยางของผูเขารวมในการวิจัยมคีวามเห็นพองกัน

ในภาพรวมวา นักนิเทศสามารถประสบความสําเร็จในการแสดงบทบาทในดานการนิเทศและเลิกแสดง

บทบาทดานการประเมิน แตอยางไรก็ตามยังพบดวยวา ในภาพรวมของครูก็ไมไดรูสึกวาพวกเขาสามารถ

ประสบความสาํเร็จในการแสดงบทบาทตามลักษณะภาวะผูนําในกระบวนการนิเทศแบบคลินิก นอกจากน้ี

กลุมตัวอยางของผูเขารวมในการวิจัยทั้งหมด ซึ่งรูสึกวาตนเองไมไดประสบความสําเร็จในการจัดการ

นิเทศแบบคลินิกน้ัน แสดงความคิดเห็นวา พวกเขาไดมีประสบการณดานการพัฒนาความกาวหนา

ทางวิชาชีพที่มีคุณคาสูงสุด เมื่อพวกเขาเขารวมในการวิจัยซึ่งใชระยะเวลาที่ยาวนานครั้งน้ี 

 โอเค็ช และเดโบราห (Okech and Deborab, 2007 : 245 - 266) ไดศึกษาความตองการ

เชิงประจักษที่สําคัญตอการนิเทศแบบกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันและการเสนอการใชประโยชน
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จากการนิเทศของกลุมผูนิเทศที่มีรูปแบบแนนอน (SGW) กลุมผูนิเทศเปนกลุมที่ไดปรับการนิเทศ ใหมี

ความเหมาะสมรูปแบบเดียว จากลักษณะที่มีแตกตางของกลุม ในการพัฒนาขีดความสามารถของกลุม 

ในการรวมกลุมใหทราบถึงตัวตนของผูรับการนิเทศ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลระหวางบุคคล และขนาด

ของกลุมโดยวิเคราะหถึงจุดเดน เงื่อนไขกลยุทธที่ใชสําหรบัความสามารถที่แตกตางของกลุมผูรับการนิเทศ 

และแสดงถึงขีดความสามารถของกระบวนการนิเทศตอผูนิเทศผูรับการนิเทศ ในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ 

 เนลสัน และคนอื่น ๆ (Nelson and Others, 2008 : 172 - 184) ไดศึกษามุมมองของผูให

คําปรึกษาจากหญิง 8 คน ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผูเช่ียวชาญดานการนิเทศ โดยการสัมภาษณ

เกี่ยวกับประสบการณดานการใหคําปรึกษา ความเช่ือในการใชยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ ผูที่ให

คําปรึกษาที่มีประสบการณในการนิเทศ ไดอภิปรายกระบวนการนิเทศของแตละบุคคลน้ัน ตางยอมรับ

ขอบกพรอง ความลมเหลว วิวัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดข้ึนกลุมผูใหคําปรึกษา

มีความเช่ือวา การสรางเครือขายการนิเทศที่เขมแข็ง การอภิปรายเพื่อประเมินผลทันที เปนการสราง

รูปแบบการนิเทศที่เปดกวางทางความคิดเห็น และอยูภายใตเงื่อนไขของเวลา ความนาเช่ือถือของ

กระบวนการนิเทศ ซึ่งข้ึนอยูกับการนิเทศรูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นที่แตกตาง การนํายุทธศาสตร

ทั้งหมดมาพัฒนากระบวนการนิเทศ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมการคนพบขอโตแยงของกลุม

ผูรวมงาน ความเปนตัวของตัวเอง กระบวนการนิเทศทีแ่ตกตางการเขมงวดตอผูเขารับการนิเทศ ซึ่งเปน

กระบวนการนิเทศแบบคูขนาน ทําใหไดผลการนิเทศสะทอนกลับจากผูรับการนิเทศไดอยางถูกตอง 

 ไจลอลล (Jailall, 1998 : 675 - A) ศึกษาความแตกตางของการนิเทศที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน 

เพื่อที่จะใหคําแนะนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ในสหรัฐอเมริกา 

ในการศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสํารวจการสัมภาษณ การวิเคราะหความแตกตาง ของการนิเทศการสอน 

ผลการศึกษาพบวา 78% ของกิจกรรมการนิเทศในรปูแบบตาง ๆ  เริ่มตนใชในโรงเรยีนมาต้ังแต 1 - 6 ป

มาแลว 96% ของหัวหนาสถานศึกษาและครูนิเทศ เช่ือวา การนิเทศที่หลากหลายจะชวยใหครูพัฒนา

ตนเอง และพัฒนาการเรยีนการสอนอยูในระดับปานกลาง ถึง ระดับมาก 79% ของผูบริหาร และครูนิเทศ

เช่ือวา การรวมมือกันพฒันา การเรียนการสอนที่มคีวามหลากหลายกอใหเกิดประสทิธิภาพสูง ครูที่รวมกัน

พัฒนาเปนปจจัยสําคัญตอความสาํเร็จของการนิเทศ และการนิเทศที่มีรูปแบบที่แตกตางกันมีการนําไป

ใชเพิ่มข้ึน 

 ทีลาฮันท (Tilahum, 2002 : 82) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในเกี่ยวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียนพึงประสงคในประเทศกําลังพัฒนา ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศเอธิโอเปย โดยศึกษาจากครู

จากศึกษานิเทศกและนักวิชาการผลการศึกษา พบวา ครูศึกษานิเทศกและนักวิชาการ โดยมีความเห็น

สอดคลองกันวา กิจกรรมที่ใชในการนิเทศภายในเรียงลาํดับจากมากไปหานอย ไดแก การฝกอบรม 

แนะนํา การฝก อบรมปฏิบัติ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศกการประชุมยอยของ ครู การเย่ียม

ช้ันเรียนและการสังเกตการสอน ครู ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศ
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การศึกษาในลักษณะ รวมมือกันปฏิบัติงาน จะกอใหเกิดผลดีกวาการนิเทศการศึกษาในลักษณะการใช

อํานาจ ครู ศึกษานิเทศก และนักวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวา การจัดเตรียมการนิเทศภายใน

โรงเรียนมีการจัดอยูในเกณฑระดับปานกลาง  

 เวยน (Wayne, 2001 : 90) ไดศึกษาการรับรูทางบทบาทการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา พบวา เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ผูรับผิดชอบมาก คือ ผูบริหาร

สถานศึกษาและรองผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนทําหนาที่นอยเกี่ยวกับเวลาที่ใชทํางาน ผูบริหาร

สถานศึกษาใชเวลามากที่สดุ คือ งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับหลกัสตูร งานการสอน และงานแนะแนว 

เทคนิคและการนิเทศที่ไดผล ไดแก วิธีเย่ียมช้ันเรียน การประชุมรวมกับครู สวนวิธีที่ไดผลนอย คือ วิธีใช

เอกสาร  

 จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาวไดแก การนิเทศภายในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มีความสําคัญตอคุณภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางมาก 

เน่ืองจากคุณภาพของการเรียน ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังมีปญหา

และอุปสรรค ที่ทําใหการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนยังไมไปถึงจุดหมาย รวมทั้ง การบริหารจัดการของ

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ไมประสบผลสาํเรจ็ ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ประการ เชน ตัวผูบริหาร 

ผูชวยผูบริหาร และครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในทิศทางของการพัฒนางานในหนาที่การวางแผน

ที่ขาดขอมูล ขาดการมีสวนรวม ฉะน้ัน สถานศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานอยางจริงจังตอเน่ือง และครบกระบวนการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 

ตามแนวปฎิรูปการเรียนรู ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียนที่เปนผลผลิตที่แทจริง

ของการจัดการศึกษา และเปนการสรางความมั่นใจใหกับชุมชนและผูปกครองนักเรียน 



 
 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีความมุงหมายเพื่อการศึกษา

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 และเพื่อใหงานวิจัยครั้งน้ีดําเนินไปตามจดุมุงหมาย

ที่วางไวผูวิจัยจึงกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

 ประชากร ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ ในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ 6 อําเภอของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก โรงเรียน

ในเขตอําเภอเวียงสระ โรงเรียนในเขตอําเภอบานนาสาร โรงเรียนในเขตอําเภอบานนาเดิม โรงเรียน

ในเขตอําเภอพระแสง โรงเรียนในเขตอําเภอเคียนซา และโรงเรียนในเขตอําเภอชัยบุรี จํานวน 75 แหง 

รวม 521 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 217 คน ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 

108 - 109) แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

แบงเปน 2 ตอน 
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  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ

ในการสอน 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัการนิเทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งผูวิจัยปรับปรุง

แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวน ประมาณคา (Rating Scale) ประยุกตตาม

แนวทางของ ลิเคิรท (Likert, 1967) โดยกําหนดคานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

   คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมากที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอย 

 คะแนน 1 หมายถึง มีมีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด 

 ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

มีข้ันตอนดังน้ี 

  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวเสนอตออาจารย

ที่ปรึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ 

  2. กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

  3. พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะ  

  4. นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Items Objective 

Congruence : IOC) แลวเลือกคําถามที่ทีคา IOC ต้ังแต 0.6 ขึ้นไป โดยกําหนดคุณสมบัติไวดังน้ี

ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษาจํานวน 3 ทาน ผูเช่ียวชาญดานภาษา จํานวน 1 ทาน และผูเช่ียวชาญ

ดานการวัดผล จํานวน 1 ทาน  

  5. วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา 

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202 - 204) 

ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับอยูที่ 0.89 

  6. ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ผูวิจัยไดดําเนินขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม 

  2. ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราษฎรธานี เขต 3 เพื่อขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลถามดวยตนเองจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

และบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 

  4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ดังน้ี  

  1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถ่ีและหาคารอยละ 

  2. วิเคราะหการดําเนินการนิเทศภายใน โดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แลวมาแปลความหมายของระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ ดังน้ี 

เบสท (Best, 1970) 

   คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

มากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

มาก 

   คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

นอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

นอยที่สุด 
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 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป ในการวิเคราะห

สถิติ ดังน้ี 

  1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความและ

วัตถุประสงค (IOC : Index of Item Objection Congruence) (พิสณุ ฟองศรี, 2554 : 173)  

  2. สถิติที่ใชในการหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิสัมพันธเอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  

  3. สถิติพื้นฐาน 

   3.1 คารอยละ (Percentage) 

   3.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

   3.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็กที่มี เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการสอนแตกตางกัน ใชสถิติการทดสอบคาที (t- test) 

และ สถิติการทดสอบคา (F- test) 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ดังตอไปน้ี 

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณตาง ๆ เพื่อการแปลความหมาย ดังน้ี 

 

Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน สถิติการทดสอบคาที (t - test) 

F แทน สถิติการทดสอบคา (F - test) 

Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

* แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
รายการ จํานวน    รอยละ  

1. เพศ  
1) หญิง 
2) ชาย 

 
143 
74 

 
65.90 
34.10 

รวม 217 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 
  

รายการ จํานวน    รอยละ  

2. วุฒิการศึกษา 

1) ปริญญาตร ี  

2) สูงกวาปริญญาตร ี

 

159 

58 

 

73.30 

26.70 
รวม 217 100.00 

3. ประสบการณในการสอน 

1) นอยกวา5 ป 

2) 5 - 10 ป  

3) มากกวา 10 ป 

 

78 

78 

61 

 

35.90 

35.90 

28.10 
รวม 217 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครผููสอนเพศหญิง จํานวน 143 คน 

คิดเปนรอยละ 65.90 วุฒิการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 73.30 

มีประสบการณในการทาํงานสวนใหญนอยกวา 5 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 35.90 และ 5 - 10 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 35.90 

 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

 2.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตาม

ขอบขายตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการ

วางแผนการนิเทศงาน ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน และ

ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ปรากฏดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดาน 

 

ดานท่ี การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 ดานการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและความตองการ  3.96 0.59 มาก 

2 ดานการวางแผนการนิเทศงาน  3.97 0.67 มาก 

3 ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ               3.97 0.68 มาก 

4 ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน 3.99 0.71 มาก 

5 ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 3.93 0.71 มาก 

รวม 3.96 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและ

รายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติการ

นิเทศภายใน ดานการสรางสือ่ และเครือ่งมอืในการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศงาน ดานการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ตามลําดับ 

 

  2.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 

  และความตองการ  

 

ขอท่ี ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 ผูบรหิารสถานศึกษากําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย

และแนวทางการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศภายใน

โรงเรียน    3.99 0.76 มาก 

2 ครูผูสอนจัดทําขอมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

มาวิเคราะหเพื่อใชในการนิเทศภายใน 3.90 0.74 มาก 

3 ครูผูสอนนําผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนที่มปีญหา

มาวิเคราะห แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 3.91 0.84 มาก 

4 ครูผูสอนจัดทําแฟมขอมลูนักเรียนเปนรายบุคคล  4.03 0.78 มาก 

5 ผูบรหิารสถานศึกษารวมกับครูจัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใช

ในการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

ในการดําเนินงานการนิเทศภายใน 3.96 0.90 มาก 

6 ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจ และประเมินความตองการ

ของครู ดานการพฒันาตนเองเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ 3.97 0.78 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจ และประเมินความตองการ

ของครู ดานการพฒันาโรงเรียน 3.96 0.73 มาก 

8 ผูบรหิารสถานศึกษาสํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอม

ทั่วไป และสิง่อํานวยความสะดวก 3.97 0.74 มาก 

9 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมมือกันวิเคราะห

สาเหตุของปญหาการกําหนดทางเลอืกในการแกไขปญหา

การนิเทศ และวิธีการพฒันาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพ

ของนักเรียนใหสูงข้ึน 4.03 0.71 มาก 

รวม 3.96 0.59 มาก 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูผูสอนจัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนรวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา การกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาการนิเทศ และ

วิธีการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

และครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีปญหามาวิเคราะห แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวางแผนการนิเทศงาน และกําหนด 

  ทางเลือก 

 

ขอท่ี ดานการวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 ผูบริหารสถานศึกษา และครผููสอนประชุมรวมกัน เพื่อจัด 

เตรียมขอมูลใน การวางแผนการนิเทศภายใน  3.94 0.70 มาก 

2 ผูบรหิารสถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 3.96 0.67 มาก 

3 ผูบรหิารสถานศึกษากําหนดขอบเขต และความรบัผดิชอบ

ของผูนิเทศ และผูรบัการนิเทศ 3.94 0.65 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการกระจายทรพัยากรใหแก

ทุกช้ันเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 3.96 0.68 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน ประสานงานใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน และรบัรู

ถึงกระบวนการพฒันาการจัดการจัดการเรียนรูภายใน

โรงเรียน 4.01 0.67 มาก 

6 ผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน

โรงเรียน เพือ่รบัผิดชอบในการปฏิบัติการนิเทศ 4.00 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

 

   

ขอท่ี ดานการวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม เพือ่จัดทําแผนปฏิบัติ

การนิเทศ 4.00 0.71 มาก 

8 

 

ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน กําหนดกิจกรรมการนิเทศ

ภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ

ของโรงเรียน 3.94 0.67 มาก 

รวม 3.97 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวางแผนการนิเทศงาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มคีาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา

วางแผน ประสานงานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และรับรูถึงกระบวนการ

พัฒนาการจัดการจดัการเรียนรูภายในโรงเรียน รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ

นิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรบัผดิชอบในการปฏิบัติการนิเทศ และผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ และผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนประชุมรวมกัน เพื่อจัดเตรียมขอมูล

ในการวางแผนการนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษากําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศ และผูบริหารสถานศึกษาวางแผน กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ               

 

ขอท่ี ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 ผูบรหิารสถานศึกษาพจิารณาขอมลูการศึกษาสภาพปจจบุัน 

ปญหาและความตองการเลือกสื่อ และเครื่องมอืเพือ่ตรวจ

คุณภาพการศึกษา 3.94 0.68 มาก 

2 ครูผูสอนดําเนินการสรางเครื่องมือการนิเทศ โดยใหสอดคลอง

ตามวัตถุประสงค และรปูแบบที่กําหนดไว 3.95 0.67 มาก 

3 ผูบรหิารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ และสงเสริมสนับสนุน

การใชสื่ออยางเหมาะสมคุมคา 4.01 0.71 มาก 

4 ครูผูสอนทดลองใชสือ่และเครื่องมือ พรอมทัง้ปรับปรงุสือ่

และเครือ่งมอื การนิเทศใหมีความบกพรองนอยที่สุด 

กอนการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 3.94 0.67 มาก 

5 ครูผูสอนจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใช 

ในการนิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน

การสอนสําเรจ็รปู บัตรภาพ บัตรคํา  3.99 0.72 มาก 

6 ครูผูสอนมีการพฒันาสื่ออยางหลากหลาย ทันสมัยตอยุค

โลกาภิวัฒน 3.98 0.66 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการใชสื่อ และเครื่องมือ

เพื่อหาทางปรบัปรุงพฒันาสื่อการเรียนการสอน และ 

การทํางานของผูรับการนิเทศ 3.97 0.66 มาก 

รวม 3.97 0.68 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการสรางสื่อ

และเครื่องมือในการนิเทศ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ และสงเสริมสนับสนุนการใชสื่ออยางเหมาะสม 

คุมคา รองลงมาไดแก ครูผูสอนจดัเตรยีมสือ่โสตทศันูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ  ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน 
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สไลด วีดีทัศน วีซดีี ชุดการเรยีนการสอนสําเร็จรปู บัตรภาพ บัตรคํา และผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา

ขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อ และเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา 

ครูผูสอนทดลองใชสื่อและเครื่องมือ พรอมทั้งปรับปรุงสื่อ และเครื่องมือ การนิเทศใหมีความบกพรอง

นอยที่สุดกอนการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน 

 

ขอท่ี ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 ผูบริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาท

ของผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ 4.00 0.69 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกจิกรรมการนิเทศโดยตรง เชน 

การสงัเกตการณสอน การสาธิตการสอน การสนทนาทาง

วิชาการ 3.95 0.72 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกจิกรรมการนิเทศ โดยออม 

เชน การใหศึกษาเอกสาร การศึกษานอกสถานที่ การจัด

นิทรรศการ 3.97 0.70 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษาประชุมปรึกษาหารือรวมกบัครูผูสอน

หลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน 3.98 0.72 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญและกําลังใจใหครผููสอน 

มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติการสอน 4.00 0.73 มาก 

6 ผูบริหารสถานศึกษาคอยกํากบั ติดตาม การปฏิบัติงาน

พรอมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 4.03 0.73 มาก 

7 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนสรางแรงจูงใจใหครูมีความ

ศรัทธาในวิชาชีพครูอยางแทจรงิ 4.00 0.70 มาก 

8 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ตรง

ตามแผนการปฏิบติังาน และสรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม

การนิเทศ 3.96 0.69 มาก 

รวม 3.99 0.71 มาก 



110 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการปฏิบัติ 

การนิเทศภายใน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาคอยกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน พรอมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนอยางสม่ําเสมอ รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาท

ของผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนมีความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติการสอน และผูบริหารสถานศึกษากระตุนสรางแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครู

อยางแทจริง สวนผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน 

การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

 
ขอท่ี ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิใหครูมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการนิเทศ  3.92 0.68 มาก 

2 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง  3.90 0.69 มาก 

3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมกันสรปุ และ

รายงานผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติกจิกรรมการนิเทศ  3.95 0.70 มาก 

4 ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใช 

เปนขอมลูในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป  3.92 0.72 มาก 

5 ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใช 

เปนขอมลูในการวางแผนงานนิเทศตอไป 3.94 0.69 มาก 

6 ผูนิเทศเก็บรวบรวมขอมลูไดอยางครอบคลมุตรงตามแผน               

การปฏิบัติงาน 3.95 0.69 มาก 

7 ผูรบัการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญของ 

การประเมินผลการนิเทศภายใน 3.94 0.69 มาก 

8 ผูบริหารกําหนดใหจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรปูเลม

เพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทกุป 3.91 0.74 มาก 
รวม 3.93 0.71 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวา ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการ

ประเมนิผลการนิเทศ และการรายงานผล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมกันสรุปและรายงานผลที่เกิดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ผูนิเทศเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมตรงตามแผนการปฏิบัติงาน 

รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการวางแผนงานนิเทศ

ตอไป ผูรับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการนิเทศภายใน และผูบริหาร

สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

  3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน ปรากฏดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดเลก็ ตามการรับรู 

 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

 จําแนกตามเพศ 

 
ท่ี การนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

เพศ t Sig. 

หญิง (n=143) ชาย (n=74) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

ดานการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหา

และความตองการ  

ดานการวางแผนการนิเทศงาน และ

กําหนดทางเลอืก 

ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือ 

ในการนิเทศ  

ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน  

ดานการประเมินผลการนิเทศ และ

การรายงานผล             

 

3.95 

 

3.95 

 

3.91 

3.96 

 

3.92 

 

0.65 

 

0.58 

 

0.58 

0.61 

 

0.62 

 

3.99 

 

4.01 

 

4.08 

4.04 

 

3.95 

 

0.62 

 

0.46 

 

0.53 

0.56 

 

0.65 

 

-.38 

 

-.75 

 

-2.16 

-.99 

 

-.30 

 

.46 

 

.02* 

 

.36 

.54 

 

.09 

รวม 3.94 0.56 4.01 0.49 -.98 .185 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตารางที่ 4.8 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

เพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการนิเทศงาน

และกําหนดทางเลือกมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ 

มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู 

 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนก 

 วุฒิการศึกษา 

 

ท่ี การนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

วุฒิการศึกษา t Sig. 

ปริญญาตร ี

(n=159) 

สูงกวาปริญญาตร ี

(n=58) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

ดานการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหา

และความตองการ  

ดานการวางแผนการนิเทศงาน และ

กําหนดทางเลอืก 

ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือใน

การนิเทศ  

ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน  

ดานการประเมินผลการนิเทศ และ

การรายงานผล             

 

3.91 

 

3.91 

 

3.89 

3.92 

 

3.89 

 

0.66 

 

0.58 

 

0.58 

0.60 

 

0.61 

 

4.12 

 

4.14 

 

4.18 

4.16 

 

4.04 

 

0.54 

 

0.40 

 

0.47 

0.53 

 

0.56 

 

-2.12 

 

-2.75* 

 

-3.43 

-2.67 

 

-1.70 

 

.65 

 

.02 

 

.13 

.59 

 

.22 

รวม 3.90 0.56 4.13 0.44 -2.75 .60 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

วุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนการ

นิเทศงานและกําหนดทางเลือกมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน

อื่น ๆ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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  3.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

จําแนกตามประสบการณในการสอน ปรากฏดังตารางที่ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู 

 ของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 จําแนก 

 ตามประสบการณในการสอน 

 

การนิเทศภายในของผูบรหิาร

สถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

ตํ่ากวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป F Sig. คูที่ 

แตกตางกัน Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ 3.97 0.71 3.86 0.58 4.10 0.59 2.53 .08 ไมแตกตางกัน 

ดานการวางแผนการนิเทศงาน 

และกําหนดทางเลือก 4.02 0.60 3.87 0.50 4.03 0.50 1.83 .16 ไมแตกตางกัน 

ดานการสรางสื่อ และ

เคร่ืองมือในการนิเทศ 4.04 0.57 3.84 0.59 4.03 0.50 3.09* .04 แตกตางกัน 

ดานการปฏบิัติการนิเทศ

ภายใน 4.06 0.60 3.86 0.62 4.05 0.52 2.91* .05 แตกตางกัน 

ดานการประเมินผลการนิเทศ 

และการรายงานผล 4.02 0.59 3.80 0.64 3.97 0.55 2.91* .05 แตกตางกัน 

รวม 4.02 0.57 3.84 0.53 4.04 0.48 2.96* .05 แตกตางกัน 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณในการสอนโดยภาพรวมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนที่มี

ประสบการณสอนมากกวา 10 ป มีการรับรูตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็กมากกวาครูที่มีประสบการณการสอน 5 - 10 ป และนอยกวาครูที่มีประสบการณการสอน

ตํ่ากวา 5 ป และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ดานการปฏิบัติ

ภายใน และดานการประเมินผลการนิเทศ และรายงานผลมีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 
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  3.3 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม

ประสบการณการสอน เมื่อพิจารณาเปนรายคู ดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe Method) ปรากฏดัง

ตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  

  ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 3 จําแนกตามประสบการณการสอน เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของ 

  เซฟเฟ (Scheffe Method) 

 
การนิเทศภายใน 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการสอน 

(I) EXP 

ประสบการณในการสอน 

(J) EXP 

Mean 

Difference 

ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ  

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป .113 

มากกวา 10 ป -.131 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -.113 

มากกวา 10 ป -.245 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป .113 

5 - 10 ป .245 

ดานการวางแผนการนิเทศงาน 

และกําหนดทางเลือก 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป .144 

มากกวา 10 ป -.008 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -.144 

มากกวา 10 ป -.152 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป .008 

5 - 10 ป .152 

ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือ

ในการนิเทศ               

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป -.199 

มากกวา 10 ป .002 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -.199 

มากกวา 10 ป -.197 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -.002 

 5 - 10 ป .197 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 

 

การนิเทศภายใน 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการสอน 

(I) EXP 

ประสบการณในการสอน 

(J) EXP 

Mean 

Difference 

ดานการปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป .206 

มากกวา 10 ป .011 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -.206 

มากกวา 10 ป -.194 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -.011 

5 - 10 ป .194 

ดานการประเมินผลการนิเทศ 

และการรายงานผล 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป .222 

มากกวา 10 ป .047 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -.222 

มากกวา 10 ป -.175 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป -.047 

5 - 10 ป .175 

รวม 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป .177 

มากกวา 10 ป -.015 

5 - 10 ป นอยกวา 5 ป -.177 

มากกวา 10 ป -.193 

มากกวา 10 ป นอยกวา 5 ป .015 

5 - 10 ป .193 

 

 จากตารางที่ 4.11 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรู 

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณ

การสอน เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของ เซฟเฟ (Scheffe Method) พบวา ดานการวางแผนการ

นิเทศงานและกาํหนดทางเลือก และดานการวางแผนการนิเทศงานและกําหนดทางเลือก ครูผูสอน

มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนดานการสรางสื่อและเครื่องมอืในการนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน และดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผลมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 

 



บทที ่5 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประชากร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 512 คน กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ จํานวน 217 คน 

โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.89 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา รอยละ 100 

นําขอมูลมาวิเคราะห ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูปและหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ผูวิจัยสรุปผลอภิปรายผล

และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี  

  1. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการปฏิบัติการนิเทศภายในดาน

การวางแผนการนิเทศงาน ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการ และดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล ตามลําดับ  

   1.1 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

ขอมีคาเฉลี่ยสงูที่สุด คือ ครูผูสอนจัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และผูบรหิารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนรวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาการกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาการนิเทศ และ

วิธีการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
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กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

และครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีปญหามาวิเคราะห แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   1.2 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวางแผนการนิเทศ

และกําหนดทางเลือก โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน ประสานงานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน และรับรูถึงกระบวนการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน รองลงมา

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติการ

นิเทศ และผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนประชุมรวมกันเพื่อจัดเตรียมขอมูลในการวางแผนการนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษากําหนด

ขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และผูบริหารสถานศึกษาวางแผน กําหนด

กิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   1.3 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการสรางสื่อและเครื่องมือ

ในการนิเทศ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูบริหารสถานศึกษา

จัดสรรงบประมาณ และสงเสรมิสนับสนุนการใชสื่ออยางเหมาะสม คุมคา รองลงมาคือ ครูผูสอนจัดเตรียม

สื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียนการสอน

สําเร็จรูป บัตรภาพ บัตรคํา และผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา ครูผูสอนทดลองใชสื่อและเครือ่งมือ 

พรอมทั้งปรับปรุงสือ่และเครื่องมอื การนิเทศใหมคีวามบกพรองนอยที่สดุกอนการนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   1.4 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ผูบริหารสถานศึกษาคอยกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานพรอมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญและกําลงัใจใหครูผูสอนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ 

การสอน และผูบริหารสถานศึกษากระตุนสรางแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครูอยางแทจริง

และผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน การสาธิตการสอน 

การสนทนาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 



118 

   1.5 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผลการนิเทศ

และรายงานผล โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมกันสรปุ และรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติ

กิจกรรมการนิเทศ ผูนิเทศเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมตรงตามแผนการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ 

ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการวางแผนงานนิเทศตอไป ผูรับการ

นิเทศมีความตระหนักถึงความสาํคัญของการประเมินผลการนิเทศภายใน และและผูบริหารสถานศึกษา

จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  2. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ทีแตกตางกัน

ดานเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน ดังน้ี 

   2.1 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่มีเพศตางกัน เมื่อพิจารณา

ในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนการนิเทศงานและ

กําหนดทางเลือกมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

   2.2 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกนั เมื่อพิจารณา

ในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนการนิเทศงานและ

กําหนดทางเลือกมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มี

ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

   2.3 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่มีประสบการณในการสอนตางกัน

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ดานการปฏิบัติภายใน และดาน

การประเมินผลการนิเทศและรายงานผลมีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิเคราะห การนิเทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็กตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีประเด็นสําคัญที่นํามา

อภิปราย ดังน้ี  

  1. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายขอดาน มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี พบวา ดานการปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน ดานการวางแผนการนิเทศงาน ดานการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ ดานการศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ และดานการประเมนิผลการนิเทศ และการรายงานผล ผลการวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวาใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศ

ภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีความจําเปนและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู 

โดยกลาววา กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเติมศักยภาพ ซึ่งการนิเทศ

เปนอีกกระบวนการหน่ึงที่จะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคลองกับ

สุนันทา สบายวรรณ (2555 : 34) กลาววา ผูบริหารโรงเรยีนกับการนิเทศภายในโรงเรียนเปนสิ่งที่แยกออก

จากกันไมได ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะถือวาเปนงานหลักของการบริหาร

โรงเรียนงานหน่ึง นิเทศภายในเพื่อใหเกิดผลโดยตรงตอวัตถุประสงคดานการเรียนการสอนของครูในโรงเรยีน 

ดังที่ ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 205) กลาววา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการที่อาศัยความ

รวมมือของบุคลากรสถานศึกษาภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

จนบุคลากรทุกฝายสามารถนาตนเองในการปฏิบัติงานได และกอใหเกิดผล ข้ันสุดทายคือ การศึกษา

ของผูเรียนที่มีความกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร 

วงศสะอาด (2557) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ศรันยภัทร อินทรรักษาทรัพย (2557) ไดทําการวิจัย

เรื่องแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัดสํานักงานเตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหาร

ในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยา

เขตสุราษฎรธานี 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.1 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
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พบวาขอมีคาเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ ครูผูสอนจัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนรวมมือกัน วิเคราะหสาเหตุของปญหาการกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาการนิเทศ 

และวิธีการพัฒนาคุณภาพหรอืยกระดับคุณภาพของนักเรยีนใหสงูข้ึน รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา

กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทางการจดัการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรยีน 

และครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีม่ีปญหามาวิเคราะห แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา กอนจะนิเทศผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี

กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา 

และความตองการของครูผูสอนในสถานศึกษา เพื่อใหครูไดทํางานอยางระบบตามแบบแผนและนโยบาย

ที่ไดกําหนดไวสอดคลองกับ วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาวไววา การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการ เปนข้ันเริม่ตนที่จะไดขอมูลจากการศึกษาเพื่อไปประกอบการตัดสินใจ การวางแผน 

และกําหนดทางเลือกตอไป ในการพัฒนาครูจะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของครูข้ันตอนการ

พัฒนาการเรียนการสอน จึงควรเริ่มที่การหาความตองการจาํเปนของครู โดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก 

สัมภาษณครูผูสอน สัมภาษณนักเรียน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สํารวจความตองการ และการ

เย่ียมเยียน และดูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เปนตน และศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) 

ไดกลาวถึง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศเปนข้ันตอนที่เปนพื้นฐาน

ที่สําคัญ กอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพปญหาและความตองการของผูรับ

การนิเทศ สภาพปจจุบันเปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ หมายถึง 

เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึงเปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิด และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 

อรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัย

เทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดาน

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.2 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวางแผนการนิเทศ

และกําหนดทางเลือก โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน ประสานงานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน และรับรูถึงกระบวนการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน รองลงมา

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติการ

นิเทศ และผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมเพือ่จัดทาํแผนปฏิบติัการนิเทศ  ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนประชุมรวมกันเพื่อจัดเตรียมขอมูลในการวางแผนการนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษากําหนด
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ขอบเขต และความรับผดิชอบของผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ และผูบริหารสถานศึกษาวางแผน กําหนด

กิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด

ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนตองมีการประชุมรวมกัน เพื่อ

วางแผนและกําหนดเปาหมาย และกําหนดขอบเขตความรบัผิดชอบของผูทีนิ่เทศและผูที่ไดรับการนิเทศ 

เพื่อเปนทางเลือก ควรมีการเชิญใหชุมชนเขามาสวนรวมในสถานศึกษา เพื่อไดมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน สอดคลองกับ ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) 

ไดกลาวถึง การวางแผนและกําหนดทางเลือก การวางแผนการนิเทศไววา การวางแผนที่ดีงานสําเร็จ

แลวครึ่งหน่ึง การวางแผนนับวามีสวนสําคัญของความสําเร็จหรือความลมเหลวของงาน การวางแผน

เปนจุดเริ่มตนของการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย หลักวิธีการทํางาน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วงศกร ดําแกว (2557) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ ศรันยภัทร อินทรรักษาทรัพย (2557) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบวา ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก 

โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.3 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการสรางสื่อและเครื่องมือ

ในการนิเทศ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูบริหารสถานศึกษา

จัดสรรงบประมาณ และสงเสรมิสนับสนุนการใชสื่ออยางเหมาะสม คุมคา รองลงมาคือ ครูผูสอนจัดเตรียม

สื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียนการสอน

สําเร็จรูป บัตรภาพ บัตรคํา และผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการเลือกสื่อ และเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา ครูผูสอนทดลองใชสื่อและเครื่องมือ 

พรอมทั้งปรับปรุงสือ่และเครื่องมอื การนิเทศใหมคีวามบกพรองนอยที่สดุกอนการนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูผูสอนจะตองมีการสรางเครื่องมือ

การนิเทศเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และผูบริหารสถานศึกษาตองพิจารณาและเลือกเครื่องมือ

สื่อใหตรงกับสภาพปญหา และควรจัดสรรงบประมาณสงเสรมิใหครูมกีารผลติสื่อและเครื่องมือใหทันสมัย

ตอยุคโลกาวิวัฒน สอดคลองกับ วรรณพร สุขอนันต (2550 : 272) ไดกลาวไววา สื่อและเครือ่งมือนิเทศ 

เปนเครือ่งมือสาํคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกดาน การผลิต และพัฒนาสือ่เครือ่งมือ การดําเนินงาน

นิเทศภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รัชนีกร วงศสะอาด (2557) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ ชวันธร รุงรัตน (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา อําเภอไพศาลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครสวรรค เขต 3 และ ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการ

นิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขต

สุราษฎรธานี 2 พบวา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.4 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

โดยภาพรวมและรายขอ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ผูบริหารสถานศึกษาคอยกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานพรอมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศและ

ผูรับการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญและกําลงัใจใหครูผูสอนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ 

การสอน และผูบริหารสถานศึกษากระตุนสรางแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครูอยางแทจริง

และผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน การสาธิตการสอน 

การสนทนาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูผูสอนมองวาผูบริหาร

สถานศึกษา ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงบทบาทของผูนิเทศและผูรบันิเทศ ควรมีการดําเนินกิจกรรมการ

นิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ ควรมีการประชุม

หลังนิเทศการการสอน เพื่อแกไขสภาพปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูผูสอน

จะไดเกิดความกระตือรอืรนในการปฏิบัติหารสอนมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) 

ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศหรือวิธีการนิเทศ คือ การใหการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอนแกผูรบัการนิเทศดวยวิธีการพดูช้ีนํา แนะนํา รวมปฏิบัติ รวมปรึกษาหารือ 

รวมแกปญหาหรือคอยใหความชวยเหลือเมื่อครูตองการเทาน้ัน โดยทั่วไปกระบวนการนิเทศการสอน

จะประกอบดวยการสังเกตการณสอนในช้ันเรียน การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมกันหาแนวทางในการ

ปรับปรงุและพฒันา หรือดวยวิธีดําเนินการตามกระบวนการนิเทศแบบตาง ๆ  เชน การนิเทศแบบคลินิก 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนตน และผลการวิจัย

น้ีสอดคลองกบังานวิจยัของ ดรุณี บุญอยู (2557) ไดทําการวิจัยเรือ่ง แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา 

สภาพการปฏิบัติการิเทศภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.5 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประเมินผลการนิเทศ

และรายงานผล โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมกนัสรปุและรายงานผลทีเ่กดิจากการปฏิบติั

กิจกรรมการนิเทศ ผูนิเทศเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมตรงตามแผนการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ 

ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการวางแผนงานนิเทศตอไป ผูรับการ
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นิเทศมีความตระหนักถึงความสาํคัญของการประเมินผลการนิเทศภายใน และและผูบริหารสถานศึกษา

จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาครูผูสอนมองผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการสงเสริมและมีสวนรวมในการ

ปะเมินผลการนิเทศ และควรจัดใหเกิดข้ึนในโรงเรียนอยางตอเน่ือง เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอนในครัง้ตอไป และควรมีการจัดทาํรายงานผลการนิเทศเปนรปูเลม เพื่อใชเผยแพร

ในการนิเทศภายในประจําปของสถานศึกษา และไวใชเปนหลักฐานในการประเมินสถานศึกษา สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) การประเมินผลและรายงานผลเปนข้ันตอนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวบรวมปญหาที่ปฏิบัติแตละข้ันตอน เพื่อหาทางแกไข การประเมินข้ันสุดทาย

เปนการเปรียบเทียบผลงาน เมื่อไดมีการปฏิบัติการนิเทศแลวจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถามีการกําหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศไวเปนข้ันตอนก็อาจจะประเมินผลเมื่อจบทีละข้ันตอน เพื่อทราบ

ผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถายังไมดีก็จะไดนํามาพิจารณาหาเหตุผล

และนําไปปรับปรุงแกไขใหมอีก การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ใหมีผลการเรียนการสอนดีข้ึนก็คือ การพัฒนา 

การเรียนการสอนน้ันเอง เมื่อผลการเรียนการสอนในข้ันตอนแรกดีแลวก็ปฏิบัติ และประเมินข้ันตอน

ตอ ๆ ไป จนถึงข้ันตอนสุดทายจึงประเมินผลรวมอีกครั้งเมื่อเปนที่พอใจ ก็นํามาขยายผลตอไป เมื่อนําไป

ขยายผลก็ตองนิเทศติดตามผลตอไปอกี และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา สบายวรรณ 

(2556) ไดศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา จงัหวัดปทุมธานี ฑัณฑิมา พงษพรม (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหา

และแนวทางการพฒันาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 และ รัตนาภรณ ขันทองคํา (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทาง

พัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล โดยรวมอยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน 

  2. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามการรบัรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่แตกตางกัน

ดาน เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน ดังน้ี 

   2.1 ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่มีเพศตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา 

ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการนิเทศงานและกําหนดทางเลือก

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูนิเทศภายในทั้ง

เพศหญิง และเพศชายจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินงานนิเทศภายใน

อยางแทจริง จะตองเช่ือวาการนิเทศภายในจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาใหดีข้ึนได
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อยางย่ังยืน และจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน มีการประชุมช้ีแจงแนวทาง 

การนิเทศภายในเพื่อนํามาวางแผนการนิเทศ ซึ่งเปนไปไดวาทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการเตรียมการ

วางแผนการดําเนินงานทีแ่ตกตางกัน สอดคลองกับ เอกนรินทร บุญยะโพธ์ิ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา

สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

   2.2 ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม

พบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการนิเทศงานและกําหนดทางเลือก

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการนิเทศภายใน

เปนการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหครูตองการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง และปรับปรุงตนเองใหเปนผูรู ครูตองมีความรูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ 

ดังคํากลาวที่วา ครูตองเปนบุคคลทีท่ันสมยัอยูเสมอ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูตลอดเวลา 

จึงเปนไปไดวา วุฒิการศึกษาที่แตกตางกันยอมสงผลใหการปฏิบัติการนิเทศในดานการวางแผนการนิเทศ

งานและกําหนดทางเลือก มีความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับ อําพรรณ พรหมสวัสด์ิ (2557) ไดทํา

การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายใน

ของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

   2.3 ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ที่มีประสบการณในการสอนตางกัน เมื่อพิจารณา

ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน และดานการประเมินผล

การนิเทศและรายงานผล มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการนิเทศ

ภายในโรงเรียนมีความจําเปนมากสําหรับทุก ๆ โรงเรียน สําหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมีบุคลากรและ

นักเรียนจํานวนไมมาก ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมคีวามรูสึกรักใคร สนิทสนม มีการพบปะ

พูดคุยกันอยูตลอดเวลา และเปนไปอยางทั่วถึง มีการประชุมปรึกษาหารือ หรือการพูดคุยกันบอย ๆ 

ถึงสภาพปญหา ขอบกพรองที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ซึ่งเปนไปไดวา 

ครูและบุคลากรภายในโรงเรยีนที่มีประสบการณการสอนที่แตกตางกัน ยอมมีความคิดเห็น วิธีการ และ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการแกไขปญหาสถานการณที่เกิดข้ึนแตกตางกันอยางแนนอน 

สอดคลองกับ อรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน
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ของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลยัเทคโนโลยี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมกาสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี จําแนกตาม

ประสบการณในการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ฑัณฑิมา พงษพรม 

(2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการสอน 

โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ  

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังน้ี 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ควรจัดอบรม 

สัมมนาใหผูบรหิารสถานศึกษาและครผููสอน เกี่ยวกับเทคนิคดานการวัดผลประเมนิผล และการรายงาน

ผลการนิเทศอยางตอเน่ือง เพื่อทําใหทราบวาการปฏิบัติการนิเทศบรรลุผลตามวัตถุประสงคเพียงใด 

ตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในการนิเทศ อีกทั้งเปนประโยชน

ในการปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงข้ึน  

   1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ควรนิเทศ กํากับ 

ติดตาม การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเขาไปตรวจสอบ ติดตาม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน การประกัน

คุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร และจะตองกําหนดนโยบาย 

เปาหมาย วัตถุประสงค และแนวปฏิบัติของหนวยงานระดับอําเภอ จังหวัด และระดับกรมเพื่อจัดทํา

แผนใหสอดคลองกันในการจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตอไป 

   1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จะตองเนนยํ้าและ

วางมาตรการใหสถานศึกษาตระหนัก ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ อยางชัดเจน

เพื่อใหทราบถึงสภาพที่แทจริงในขณะน้ันวาเปนอยางไร เพื่อจะไดดําเนินการวางแผนแกไขไดตรงจุด 
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  2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

   2.1 ครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีปญหามาวิเคราะห แกไข

จุดบกพรองเปนรายบุคคล มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ครูผูสอนควรมีการนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

มารวมกันวิเคราะหแลวหาแนวทางในการแกไขปญหาขอบกพรองของผูเรียนโดยใชกระบวนการ PLC 

เพื่อนํามาเปนสวนหน่ึงในการแกไขและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีข้ึน 

   2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนประชุมรวมกันเพื่อจัดเตรียมขอมูลในการวาง

แผนการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด ดังน้ัน ผูบริหารควรมีการประชุมรวมกับครูผูสอนเพื่อจัดเตรียม

ขอมูล และทํากําหนดแผนนิเทศภายในเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการนิเทศ 

โดยจัดทําเปนคูมือการนิเทศภายใน 

   2.3 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของผูนิเทศ และผูรับ

การนิเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ

ผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยการแตงต้ังกรรมการและระบุบทบาทหนาที่ และ

ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

   2.4 ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของโรงเรยีน มีคาเฉลีย่ตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารและครูรวมกันสํารวจปญหา 

และความตองการ เพื่อนํามาจัดทําแผนการนิเทศใหมคีวามสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของการโรงเรียนใหชัดเจนและถูกตองมากย่ิงข้ึน 

   2.5 ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการเลือกสื่อและเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารและครู

รวมกันออกแบบสํารวจปญหาและความตองการ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการออกแบบสือ่และเครื่องมือ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และตรงกับความตองการของเรียนมากย่ิงข้ึน 

   2.6 ครูผูสอนทดลองใชสื่อและเครื่องมือ พรอมทั้งปรับปรุงสื่อและเครื่องมือ มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด ครูผูสอนควรมีการทดลองใชสื่อและเครื่องมือกับกลุมตัวอยาง เพือ่ที่จะไดปรับปรุงสื่อและเครื่องมือ

ใหมีคุณภาพ ตลอดทั้งมีการปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 

   2.7 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองตรวจสอบเครื่องมือการนิเทศใหมีความบกพรอง

นอยที่สุด กอนการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดทําระบบ

ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยจัดทําแนวทางปฏิบัติ การมอบหมายงาน ระยะเวลาดําเนินการ และการ

รายงานผล เปนตน  
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   2.8 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน 

การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรมีการสังเกตการณ

สอนของครแูละสาธิตการ เพื่อนําปรับปรงุและแกปญหาของผูเรียน นําไปเปนจุดเนนในการพฒันาคุณภาพ

ผูเรียน และความกาวหนาของครตูอไป 

  3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   

   3.1 ควรศึกษารูปแบบการนิเทศที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

   3.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในแบบมีสวนรวมในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

   3.3 ควรมีการศึกษาความตองการของครูเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  
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 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครสูงขลา วิชาเอกภาษาไทย 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

เรื่อง  การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอและตามความเปนจริง ซึ่งถาตอบแบบสอบถาม

ไมสมบูรณ หรือไมตรงตามความเปนจริง จะทําใหการศึกษาคนควาครั้งน้ีขาดความเที่ยงตรงและไมเกิด

ประโยชน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน จะไมกระทบกระเทือน

ตอตําแหนงหนาที่ของทานแตประการใด และขอรับรองวาขอมูลที่ทานตอบในแบบสอบถามจะถือเปน

ความลับและจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม 

ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

                        ธารทิพย  ดํายศ 

                                             นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

เรื่อง  การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  √ ลงในชอง       ที่ตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ 

  เพศหญงิ 

  เพศชาย 

2. ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตร ี

  สูงกวาปริญญาตร ี

3. ประสบการณในการสอน 

  นอยกวา 5 ป 

  5 – 10 ป 

  มากกวา 10 ป 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเลก็ 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณาระดับ 

ความคิดเห็นซึ่งแตละชองมีความหมาย ดังน้ี  

 5 หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับมากที่สุด  

  4 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับมาก  

  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับปานกลาง  

  2 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับนอย  

  1 หมายถึง มีการปฏิบัติการระดับนอยทีสุ่ด 
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ขอ การนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

1 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดนโยบาย วัตถุประสงค 

เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียน       

     

2 ครูผูสอนจัดทําขอมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

มาวิเคราะห เพื่อใชในการนิเทศภายใน 

     

3 ครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มปีญหา

มาวิเคราะห แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 

     

4 ครูผูสอนจัดทําแฟมขอมลูนักเรียนเปนรายบุคคล       

5 ผูบรหิารสถานศึกษารวมกบัครจูดัทําเครือ่งมือตาง ๆ เพือ่ใช

ในการศึกษา สภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการ

ดําเนินงานการนิเทศภายใน 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจและประเมินความตองการ 

ของครู ดานการพฒันาตนเองเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจและประเมินความตองการ 

ของครู ดานการพฒันาโรงเรียน 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจสภาพหองเรียน 

สภาพแวดลอมทั่วไป และสิง่อํานวยความสะดวก 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมมือกันวิเคราะห

สาเหตุของปญหาการกําหนดทางเลอืกในการแกไขปญหา

การนิเทศ และวิธีการพัฒนาคุณภาพ หรือยกระดับ

คุณภาพของนักเรียนใหสงูข้ึน 

     

ดานการวางแผนการนิเทศ 

10 ผูบริหารสถานศึกษา และครผููสอนประชุมรวมกัน 

เพื่อจัดเตรียมขอมลูใน การวางแผนการนิเทศภายใน  

     

11 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน 

     

12 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดขอบเขต และความรับผิดชอบ

ของผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ 
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ขอ การนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการวางแผนการนิเทศ (ตอ) 

13 ผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการกระจายทรพัยากรใหแก

ทุกช้ันเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

     

14 ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน ประสานงานใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และรบัรูถึง

กระบวนการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียน 

     

15 ผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน

โรงเรียน เพือ่รบัผิดชอบในการปฏิบัติการนิเทศ 

     

16 ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม เพือ่จัดทําแผนปฏิบัติ

การนิเทศ 

     

17 ผูบริหารสถานศึกษาวางแผน กําหนดกิจกรรมการนิเทศ

ภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ

ของโรงเรียน  

     

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

18 ผูบรหิารสถานศึกษาพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจบุัน 

ปญหา และความตองการเลือกสื่อและเครื่องมอื เพื่อตรวจ

คุณภาพการศึกษา 

     

19 ครูผูสอนดําเนินการสรางเครื่องมอืการนิเทศ โดยใหสอดคลอง

ตามวัตถุประสงคและรูปแบบทีก่ําหนดไว 

     

20 ผูบริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณ และสงเสริม

สนับสนุนการใชสื่ออยางเหมาะสมคุมคา 

     

21 ครูผูสอนทดลองใชสือ่และเครื่องมือ พรอมทัง้ปรับปรงุสือ่

และเครือ่งมอื การนิเทศใหมีความบกพรองนอยที่สุด 

กอนการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

22 ครูผูสอนจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใช

ในการนิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน

การสอนสําเรจ็รปู บัตรภาพ บัตรคํา   

     

23 ครูผูสอนมีการพฒันาสื่ออยางหลากหลาย ทันสมัยตอยุค

โลกาภิวัฒน 

     



151 
 

ขอ การนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ (ตอ) 

24 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการใชสื่อและเครื่องมือ

เพื่อหาทางปรบัปรุงพฒันาสื่อการเรียนการสอน และ 

การทํางานของผูรับการนิเทศ 

     

ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

25 ผูบริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาท

ของผูนิเทศ และผูรบัการนิเทศ 

     

26 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกจิกรรมการนิเทศ โดยตรง 

เชน การสงัเกตการณสอน การสาธิตการสอน การสนทนา

ทางวิชาการ 

     

27 ผูบรหิารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมการนิเทศ โดยออม เชน 

การใหศึกษาเอกสาร การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ 

     

28 ผูบริหารสถานศึกษาประชุมปรึกษาหารือรวมกบัครูผูสอน

หลงัจากจัดกจิกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหาการเรียน 

การสอน 

     

29 ผูบริหารสถานศึกษาสรางขวัญ และกําลงัใจใหครูผูสอน 

มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติการสอน 

     

30 ผูบริหารสถานศึกษาคอยกํากบั ติดตาม การปฏิบัติงาน

พรอมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

     

31 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนสรางแรงจูงใจใหคร ู

มีความศรัทธาในวิชาชีพครูอยางแทจริง 

     

32 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  

ตรงตามแผนการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติ

กิจกรรมการนิเทศ 

     

ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

33 ผูบรหิารสถานศึกษาสงเสรมิใหครูมสีวนรวมในการประเมินผล

การนิเทศ  

     

34 ผูบรหิารสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายใน

โรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง  

     



152 
 

ขอ การนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (ตอ) 

35 ผูบริหารสถานศึกษา และครผููสอนรวมกันสรุปและรายงาน

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ  

     

36 ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใช 

เปนขอมลูในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป  

     

37 ผูบริหารสถานศึกษานําผลการดําเนินการนิเทศไปใช 

เปนขอมลูในการวางแผนงานนิเทศตอไป 

     

38 ผูนิเทศเก็บรวบรวมขอมลูไดอยางครอบคลมุตรงตามแผน                            

การปฏิบัติงาน 

     

39 ผูรบัการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญของการ

ประเมินผลการนิเทศภายใน 

     

40 ผูบริหารกําหนดใหจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรปูเลม

เพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทกุป 
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ภาคผนวก ง 

สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ IOC 
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สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ขอท่ี การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

1. ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางการจัด

การศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน       1 ใชได 

2. จัดทําขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห

เพื่อใชในการนิเทศภายใน 1 ใชได 

3. ครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มปีญหา

มาวิเคราะห แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 1 ใชได 

4. จัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  1 ใชได 

5. จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาสภาพปจจบุัน

ปญหาและความตองการในการดําเนินงานการนิเทศภายใน 1 ใชได 

6. สํารวจและประเมินความตองการของครู ดานการพฒันา

ตนเองเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพ 1 ใชได 

7. สํารวจและประเมินความตองการของครู ดานการพัฒนาโรงเรียน 1 ใชได 

8. สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 1 ใชได 

9. รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา และกําหนดทางเลือก

ในการแกไขปญหาการนิเทศ  1 ใชได 

10. มีการประชุม ปรึกษาหารือ วิธีการพฒันาคุณภาพ หรือ

ยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน 1 ใชได 

ดานการวางแผนการนิเทศ 

11. จัดเตรียมขอมลูเพือ่วางแผนการนิเทศภายใน โดยคณะครู

และผูที่เกี่ยวของ 1 ใชได 

12. กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม

กับสภาพโรงเรียน 1 ใชได 



155 
 

ขอท่ี การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ดานการวางแผนการนิเทศ (ตอ) 

13. กําหนดขอบเขตและความรบัผิดชอบของผูนิเทศ และผูรับ

การนิเทศ 1 ใชได 

14. วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแกทกุช้ันเรียน เพื่อพฒันา 

การเรียนการสอนในโรงเรียน 1 ใชได 

15. วางแผนใหชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียน 1 ใชได 

16. ประสานงานใหชุมชน รับรูถึงกระบวนการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูภายในโรงเรียน 0.80 ใชได 

17. เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และปฏิทนิ

ปฏิบัติงานแกครูและผูที่เกี่ยวของ 1 ใชได 

18. แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรบัผิดชอบ 1 ใชได 

19. มีการประชุม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ 0.80 ใชได 

20. กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของโรงเรียน 1 ใชได 

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

21. มีการวางแผน ประสานงานในการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน

อยางเปนระบบ 0.80 ใชได 

22. ประชุมพจิารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือ เพือ่ตรวจคุณภาพ

การศึกษา 0.80 ใชได 

23. ดําเนินการสรางเครือ่งมอืการนิเทศ โดยใหสอดคลองตาม

วัตถุประสงคและรูปแบบทีก่ําหนดไว 1 ใชได 

24. จัดสรรงบประมาณ และสงเสรมิสนับสนุนการใชสื่อ 

อยางเหมาะสมคุมคา 1 ใชได 

25. ครูผูสอนทดลองใชสือ่และเครื่องมือ กอนนําสื่อและ

เครื่องมือไปใชในการจัดการเรียนการสอน 0.80 ใชได 

26. มีการปรบัปรุงสื่อและเครื่องมือ การนิเทศใหมีความบกพรอง

นอยที่สุด 1 ใชได 
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ขอท่ี การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ (ตอ) 

27. จัดเตรียมสือ่โสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศ

ภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียนการสอน

สําเร็จรูป บัตรภาพ บัตรคํา   1 ใชได 

28. สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ 

มีความเหมาะสมคุมคาตอการใชงาน 1 ใชได 

29. ครูผูสอนมีการพฒันาสื่ออยางหลากหลาย ทันสมัยตอยุค

โลกาภิวัฒน 1 ใชได 

30. ประเมินผลการใชสื่อและเครื่องมือ เพื่อหาทางปรับปรุงพฒันา

สื่อการเรียนการสอน และการทํางานของผูรบัการนิเทศ 1 ใชได 
ดานการปฏิบัติการนิเทศ  

31. มีการช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาทของผูนิเทศ และผูรบั

การนิเทศ 1 ใชได 

32. รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ   

32. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน 

การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ 1 ใชได 

34. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน ใหศึกษาเอกสาร 

การศึกษานอกสถานที่การจัดนิทรรศการ 1 ใชได 

35. ประชุมปรกึษาหารือหลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศ  

เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน 1 ใชได 

36. มีการสรางขวัญ และกําลังใจใหครผููสอนมีความกระตือรอืรน

ในการปฏิบัติการสอน 0.80 ใชได 

37. กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ 1 ใชได 

38. กระตุนสรางแรงจูงใจใหครมูีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู

อยางแทจริง 1 ใชได 

39. ปฏิบัติการนิเทศไดตรงตามแผนการปฏิบัติงาน 1 ใชได 

40. ประชุมสรปุผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 1 ใชได 
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ขอท่ี การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ดานการประเมินและรายงานผล 

41. ผูบริหารสถานศึกษาแนะนําวิธีการดําเนินการประเมินผล

การนิเทศแกครูผูสอน 1 ใชได 

42. ผูบริหารสถานศึกษา และครรูวมกันจัดทําเครื่องมือ

ประเมินผลการนิเทศ 1 ใชได 

43. สงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ 1 ใชได 

44. จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ 

อยางตอเน่ือง 1 ใชได 

45. รวมกันประชุมสรปุ และรายงานผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติ

กิจกรรมการนิเทศ 1 ใชได 

46. นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรงุ

กิจกรรมการนิเทศครัง้ตอไป 1 ใชได 

47. สรปุและรายงานเพื่อเปนขอมลูในการวางแผนงานตอไป 1 ใชได 

48. เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม และวิเคราะหขอมลู 

ที่ไดจากการนิเทศภายใน 1 ใชได 

49. ผูไดรับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญของ 

การประเมินผลการนิเทศภายใน 1 ใชได 

50. สรปุและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลม เพื่อเผยแพร

การนิเทศภายในเปนประจําทุกป  1 ใชได 

รวม 0.97 ใชได 
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ตารางสรปุผลการประเมินหาคาความสอดคลอง IOC 

 

ขอท่ี รายการ ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

สรุป 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ       ชาย        หญิง 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. วุฒิการศึกษา      ปรญิญาตรี  

                      สูงกวาปรญิญาตร ี 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

3. ประสบการณในการสอน .......... ป 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ตอนท่ี 2 การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

1. ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย 

และแนวทางการจัดการศึกษา 

เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน      1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. จัดทําขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนมาวิเคราะห เพือ่ใช 

ในการนิเทศภายใน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

3. ครูผูสอนนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนที่มปีญหามาวิเคราะห 

แกไขจุดบกพรองเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

4. จัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

5. จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการ 

ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และ 

ความตองการในการดําเนินงาน 

การนิเทศภายใน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

6. สํารวจและประเมินความตองการ 

ของครู ดานการพฒันาตนเองเกีย่วกบั

การพัฒนาวิชาชีพ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอท่ี รายการ ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

สรุป 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

1. ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (ตอ) 

7. สํารวจและประเมินความตองการ

ของครู ดานการพฒันาโรงเรียน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

8. สํารวจสภาพหองเรียนสภาพแวดลอม

ทั่วไป และสิง่อํานวยความสะดวก 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

9. รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

และกําหนดทางเลือกในการแกไข

ปญหาการนิเทศ  1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

10. มีการประชุม ปรึกษาหารือ วิธีการ

พัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพ

ของนักเรียนใหสูงข้ึน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

2. ดานการวางแผนการนิเทศ 

11. จัดเตรียมขอมลูเพื่อวางแผนการนิเทศ

ภายใน โดยคณะครูและผูที่เกี่ยวของ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

12. กําหนดเปาหมายในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกบั

สภาพโรงเรียน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

13. กําหนดขอบเขตและความรบัผิดชอบ

ของผูนิเทศ และผูรบัการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

14. วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแก

ทุกช้ันเรียน เพื่อพฒันาการเรียน 

การสอนในโรงเรียน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

15. วางแผนใหชุมชนเขามามสีวนรวม 

ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

16. ประสานงานใหชุมชนรับรูถึง

กระบวนการพฒันาการจัดการ 

เรียนรูภายในโรงเรียน 1 1 0 1 1 0.80 ใชได 
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ขอท่ี รายการ ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

สรุป 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

2. ดานการวางแผนการนิเทศ (ตอ) 

17. เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายใน

โรงเรียน และปฏิทินปฏิบัติงานแกครู

และผูที่เกี่ยวของ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

18. แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน

โรงเรียนเพื่อรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

19. มีการประชุม เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ

การนิเทศ 1 1 0 1 1 0.80 ใชได 

20. กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายใน 

ใหสอดคลองกบัสภาพปญหา และ

ความตองการของโรงเรียน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

21. มีการวางแผน ประสานงานในการจัด

กิจกรรมนิเทศภายในอยางเปนระบบ 0 1 1 1 1 0.80 ใชได 

22. ประชุมพจิารณาขอมลูการศึกษาสภาพ

ปจจบุัน ปญหาและความตองการเลือก

สื่อ และเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพ

การศึกษา 1 1 1 1 0 0.80 ใชได 
3. ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

23. ดําเนินการสรางเครือ่งมอืการนิเทศ

โดยใหสอดคลองตามวัตถุประสงค

และรปูแบบที่กําหนดไว 1 1 1 1 1 1 ใชได 

24. จัดสรรงบประมาณ และสงเสรมิ

สนับสนุนการใชสื่ออยางเหมาะสม

คุมคา 1 1 1 1 1 1 ใชได 

25. ครูผูสอนทดลองใชสือ่และเครื่องมือ 

กอนนําสื่อและเครื่องมือไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 0.80 ใชได 
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ขอท่ี รายการ ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

สรุป 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

3. ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ (ตอ) 

26. มีการปรบัปรุงสื่อ และเครื่องมือ  

การนิเทศใหมีความบกพรอง 

นอยที่สุด 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

27. จัดเตรียมสือ่โสตทัศนูปกรณ หรือสื่อ

ตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน 

สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน 

การสอนสําเรจ็รปู บัตรภาพ บัตรคํา   1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

28. สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือ

ที่ใชในการนิเทศมีความเหมาะสม

คุมคาตอการใชงาน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

29. ครูผูสอนมีการพฒันาสื่ออยาง

หลากหลาย ทันสมัยตอยุค

โลกาภิวัฒน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

30. ประเมินผลการใชสื่อ และเครือ่งมอื

เพื่อหาทางปรบัปรุงพฒันาสื่อ 

การเรียนการสอนและการทํางาน

ของผูรับการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

31. ประชุมช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาท

ของผูนิเทศ และผูรบัการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

32. รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศ

การศึกษาอยางเปนระบบ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

4. ดานการปฏิบัติการนิเทศ  

33. มีการช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาท

ของผูนิเทศ และผูรบัการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

34. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง 

เชน การสงัเกตการณสอน การสาธิต

การสอน การสนทนาทางวิชาการ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอท่ี รายการ ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

สรุป 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

4. ดานการปฏิบัติการนิเทศ (ตอ) 

35. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม 

เชน ใหศึกษาเอกสาร การศึกษา

นอกสถานที่การจัดนิทรรศการ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

36. ประชุมปรกึษาหารือหลังจากจัด

กิจกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหา

การเรียนการสอน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

37. มีการสรางขวัญและกําลังใจ  

ใหครูผูสอนมีความกระตือรือรน 

ในการปฏิบัติการสอน 0 1 1 1 1 0.80 ใชได 

38. กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน

สนับสนุนการเรียนการสอน 

อยางสม่ําเสมอ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

39. กระตุนสรางแรงจูงใจใหครมูีความ

ศรัทธาในวิชาชีพครูอยางแทจรงิ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

40. ปฏิบัติการนิเทศไดตรงตามแผนการ

ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

41. ประชุมสรปุผลการปฏิบัติกิจกรรม

การนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

42. จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ

ภายใน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
5. ดานการประเมินและรายงานผล 

43. สงเสริมใหครูมสีวนรวมในการ

ประเมินผลการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

44. จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ  

อยางตอเน่ือง 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 
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ขอท่ี รายการ ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

สรุป 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

5. ดานการประเมินและรายงานผล (ตอ) 

45. รวมกันประชุมสรปุ และรายงานผล 

ที่เกดิจากการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

46. นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการ

นิเทศครั้งตอไป 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

47. สรปุและรายงานเพื่อเปนขอมลู 

ในการวางแผนงานตอไป 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

48. เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม

และวิเคราะหขอมลูที่ไดจากการนิเทศ

ภายใน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

49. ผูไดรับการนิเทศมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของการประเมินผลการ

นิเทศภายใน 1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

50. สรปุและจัดทํารายงานผลการนิเทศ

เปนรปูเลม เพื่อเผยแพรการนิเทศ

ภายในเปนประจําทกุป  1 1 1 1 1 1.00 ใชได 

รวม 0.97 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก คาความเชื่อมั่น 

1.  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ .842 

2.  ดานการวางแผนการนิเทศ .826 

3.  ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ .840 

4.  ดานการปฏิบัติการนิเทศ .820 

5.  ดานการประเมินและรายงานผล .811 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ .895 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 
 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวธารทิพย  ดํายศ 

วัน เดือน ปเกิด วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที ่34 หมู 8 ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน  

 จังหวัดพทัลงุ 93130 

ประวัติการศึกษา  

 ประถมศึกษา โรงเรียนบานทุงลาน ตําบลตํานาน อําเภอเมือง  

  จังหวัดพทัลงุ  

 มัธยมตอนตน  โรงเรียนวชิรธรรมสถิต อําเภอเมอืง จงัหวัดพัทลุง 

 มัธยมตอนปลาย  โรงเรียนสตรีพทัลงุ อําเภอเมือง จงัหวัดพทัลงุ  

 ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  

  มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมอืง จงัหวัดสงขลา  

ประสบการณการทํางาน    

 พ.ศ. 2556 ครูจางสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (แผนกสามัญ – สัมพันธ)  

   อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 พ.ศ. 2557 ครูจางสอน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบานครูอุม 

   อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 พ.ศ. 2558  ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

   (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 18  

   อําเภอพระแสง จงัหวัดสุราษฎรธานี     

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 18   

 อําเภอพระแสง จงัหวัดสุราษฎรธานี 

โทรศัพท  0910489715 

E - mail   looktanloykeaw@hotmail.com 
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