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บทคัดย่อ 

การวจิยัในครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาสภาพปจัจบัุน สภาพทีพ่งึประสงคแ์ละความต้องการ
จำาเป็นและพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยดำาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และ
ความตอ้งการจำาเปน็ของทางการนเิทศภายในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา และหวัหนา้กลุม่สาระการ
เรียนรู ้จำานวน 244 คน เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น ระยะที่ 
2 การพัฒนาแนวทางทางการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันของการดำาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึง
ประสงคข์องการดำาเนนิการนเิทศภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำาเป็นในการ
พฒันา พบวา่ ดา้นการวางแผนและพฒันาการนเิทศภายในโรงเรียน มคีวามตอ้งการพฒันามากทีส่ดุ รอง
ลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน ตามลำาดับ
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2. แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) ความมุ่งหมาย 3) แนวทาง
การนิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 3.1) ด้านการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน 3.2) ด้านการวางแผนและพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียน 3.3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 3.4) ด้านการติดตามและประเมิน
ผลการนิเทศภายในโรงเรียน 3.5) ด้านการเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในโรงเรียน 
4) กลไก และ 5) เงือ่นไขความสำาเร็จ โดยผลการประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทาง
การนิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวมมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง, การนิเทศภายในสถานศึกษา

Abstract

The research aimed to study current conditions, desirable conditions, need and 
development of internal supervision guidelines for schools under the Secondary Education 
Service Area Office 27. This research was divided into 2 phases: phase 1: studying current 
conditions, desirable conditions and need of internal supervision guidelines for schools under 
the Secondary Education Service Area Office 27. Samples were 244 from administrators and 
academic learning group leaders. The research instrument was a questionnaire. The Statistics 
used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation, needs. Index 
phases 2: development of internal supervision guidelines for schools under the Secondary 
Education Service Area Office 27, focus group discussion, the 7 professionals were group 
of the informants to evaluate internal supervision guidelines. The research instrument was 
evaluation form. The Statistics used for analyzing data were mean and standard deviation.

The result of the research revealed that:

1. The results of the current state of internal supervision guidelines for schools under 
the Secondary Education Service Area Office 27 as a whole and all aspects were at a high 
level. Desirable conditions internal supervision guidelines for schools under the Secondary 
Education Service Area Office 27 as a whole and all aspects were at the highest level. And 
needs on its developing which were in planning and developing school internal supervision 
were needed the most, followed by the internal supervision practice in schools, personal 
mastery, and monitoring and evaluating school internal supervision. 

2. The internal supervision guidelines for schools under the Secondary Education 
Service Area Office 27 were 5 categories. The first category was the principle. The sec-
ond category was the purpose. The third category was the internal supervision guidelines 
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for schools divided into 5 factors. 1) Analyzing current condition, problems and needs for 
school internal supervision, 2) planning and developing school internal supervision, 3) internal 
supervision practice in schools, 4) monitoring and evaluating of school internal supervision, 
and 5) publicizing and expanding continuously and sustainably within the school. The fourth 
category was the mechanism. And the fifth category was the conditions of success. They 
were assessed by the experts with highest level of possibility and suitability.

Keywords: Developing guidelines, Internal Supervision

บทนำา

สงัคมประเทศไทยในปจัจบุนักำาลงัอยูใ่นยคุ
แห่งโลกาภิวัตน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและการเข้ามามีบทบาทพร้อม
กับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงอยา่งต่อเนือ่งทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และวัฒนธรรม ปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญในการเตรียม
ประชากรใหพ้รอ้มสำาหรบัการเปลีย่นแปลงนี ้ไดแ้ก ่
การศึกษา เพราะการศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐาน
สำาคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ 
ดา้น รวมทัง้การแกป้ญัหาตา่งๆ ในสงัคม เนือ่งจาก
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้าน
สติปัญญา ความรู้ คณุธรรม ความดงีามในจิตใจ มี
ความสามารถทีจ่ะทำางานและคดิวเิคราะหไ์ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง สามารถเรยีนรู ้แสวงหาความรู ้ตลอดจนใช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553: 24-25)

การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลัก
ของผู้บริหารที่จะต้องกำาหนดแบบแผน วิธีการ 
และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็น
ระบบ หากระบบการบริหารงานไม่ดีพออาจจะส่ง
ผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน นักบริหาร

ที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นต้องใช้ท้ัง
ศาสตร์และศิลป์ เพราะการดำาเนินงานต่างๆ มิใช่
เพยีงกจิกรรมทีผู้่บริหารจะกระทำาได้เพยีงลำาพงั แต่
ยังมีผู้ร่วมงานร่วมองค์กรซึ่งถือเป็นกำาลังสำาคัญให้
งานนั้นประสบความสำาเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2544: 156) และในการจัดการศึกษาต้อง
ยดึหลกัวา่ ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้
เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาท
สำาคญัยิง่ในฐานะผูน้ำาหลกั ซึง่มาภาระหนา้ทีส่ำาคญั 
คือ เป็นผู้นำาทางการศึกษา มีความรับผิดชอบใน
การบริหารงานดา้นตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง ซึง่สอดคลอ้ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้กำาหนดให้
มีการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ
ศกึษาทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ งบประมาณ การ
บรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไป ไปยงัคณะ
กรรมการและสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เพื่อให้
เกดิประสทิธผิลของโรงเรยีน โดยเปน็ความสามารถ
ของผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนทีท่ำางานรว่มกัน จน
สามารถทำาใหน้กัเรยีนเกดิการใฝรู่ ้รกัการอา่น และ
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แสวงหาความรูด้้วยตนเอง (สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553: 14)

การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
นั้น มีหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบ คือ 
โรงเรียนและผู้ที่ทำาหน้าที่ปฏิบัติงาน คือ บุคลากร
ในโรงเรยีนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครผููส้อน ซึง่มหีนา้ที่
เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนโดยตรง ดังนั้น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจึงต้องเริ่มต้นด้วย
การพัฒนาคนหรือพัฒนากระบวนการทำางานของ
ครูให้มีประสิทธิภาพและทันกับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการในการทำางานเพือ่พัฒนาคณุภาพการ
ศึกษาระดบัโรงเรียน โดยวธิกีารพฒันาครูนัน้มหีลาย
กระบวนการ และกระบวนการทีส่ำาคญักระบวนการ
หนึ่ง คือ กระบวนการนิเทศการศึกษา (สำานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2551: 
46) การนเิทศการศึกษาไดม้กีำาหนดไวก้ฎกระทรวง
วา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา พ.ศ. 2542 โดยระบใุหก้ารนิเทศ
การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาจะมีความ
เหมาะสมและสามารถสนบัสนนุการเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนใหด้ำาเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนเป็น
อย่างมาก (กรมวิชาการ, 2546: 11-12)

กระบวนการนเิทศภายในมุง่เนน้การปฏบิตัิ
งานตามแผนทีว่างไว ้มปีฏทินิการปฏบิตังิานในการ
นิเทศภายในและเครื่องมือในการนิเทศที่ชัดเจน 
การปฏบิตัิงานการนิเทศตอ้งดำาเนินการด้วยความ
โปรง่ใส เปน็ไปตามเครือ่งมอื ตามแผนทีก่ำาหนด มี
การประเมินผลการดำาเนินงานนิเทศภายใน และ
รายงานผลการนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เป็นระยะๆ เพื่อนำาผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนการพฒันาตอ่ไป ทัง้น้ีเน่ืองจากการวดัและ
การประเมนิผล เปน็กระบวนการเกบ็รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำาผลมาใช้ใน

การเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดำาเนนิ
งาน ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีบทบาทสำาคัญ
ในการพัฒนาการนิเทศการสอนร่วมกันทั้งระบบ 
เพือ่เป้าหมายอันสงูสดุ คอื การพฒันาคุณภาพของ
นักเรียน (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556: 7)

การบริหารจดัการศกึษาใหบ้รรลตุามจดุมุง่
หมาย มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะต้องมีการวางแผน ดำาเนิน
การ ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจน
มกีารนิเทศตดิตามผลอยู่ตลอดเวลา การนเิทศการ
ศกึษา จงึมคีวามสำาคญัและจำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบั
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการนิเทศภายใน เป็นกระ
บวนการที่นำาการบริหารจัดการมาพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความ
ต้องการของโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการ
แกไ้ข ปรบัปรงุ และพฒันาการบริหารจดัการศึกษา
ของโรงเรียน ให้ตรงตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรของ
โรงเรยีนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได ้กอ่
ให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
โรงเรยีน พร้อมทั้งพฒันาประสิทธภิาพการทำางาน
เปน็ทมีชว่ยเหลอื ในการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา และยก
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงเป็นเป้า
หมายหลกัของการจดัการศกึษา การนิเทศภายในจงึ
เปน็กระบวนการสำาคญัในการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนและการพัฒนาครู เนื่องจากกระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
สามารถ ความชำานาญ เพิ่มพูนศักยภาพในการ
ปฏบิตังิานในดา้นการจดัการเรยีนการสอนและการ
พฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางการศกึษา
ที่เปลี่ยนแปลง การดำาเนินการดังกล่าวจะส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปรียา
พร วงศอ์นตุรโรจน,์ 2548: 66) โดยผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการนเิทศของสถานศึกษาได้ใหก้ารชว่ย
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เหลือ จัดสรรเคร่ืองมือ ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจน
ช่วยเหลอื ปรบัปรุงและพัฒนาวธิกีารจดัการเรยีนรู้
ของคร ูทำาใหค้รเูกิดความเจรญิงอกงามทางวชิาชพี 
(กรองทอง จิรเดชากุล, 2550: 5)

จากสรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผลการบรหิารจัดการศึกษา สำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 27 (2560: 8) 
พบวา่สภาพปญัหาและอุปสรรคการนิเทศการศึกษา
โดยศกึษานเิทศก ์ได้แก ่เวลาในการออกนเิทศทีไ่ม่
เปน็ไปตามปฏทินิทีก่ำาหนดไว ้เนือ่งจากมภีารกจิที่
เปน็นโยบายเรง่ด่วนเข้ามาจำาเปน็ต้องเปลีย่นแปลง
เวลาในการนเิทศ อกีทัง้ศึกษานเิทศกไ์ดแ้สดงความ
คดิเห็นเกีย่วกบัสภาพปญัหาการนิเทศภายในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
27 ไวเ้ปน็ประเดน็ดงันี ้1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนบางคน
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และส่วนใหญ่ไม่ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน อีกท้ังผู้
บริหารไม่สามารถให้การนิเทศในบางเรื่องกับครูผู้
สอนได้ 2) บางโรงเรียนที่มีการนิเทศภายในแต่ก็
ดำาเนินการอย่างไม่มีรูปแบบ ไม่มีระบบขั้นตอนท่ี
เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน 3) เอกสารวิชาการ
สำาหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา
ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 4) ระบบการจัดเก็บ
ขอ้มูลสารสนเทศไมเ่ปน็ปัจจบัุน ไมเ่ปน็ระบบ และ
ไม่สะดวกในการใช้งาน 5) ระบบอินเตอร์เน็ตและ
เครื่องอำานวยความสะดวกมีปัญหา ไม่สะดวกใน
การใช้งาน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ให้ไว้ต่อ
โรงเรยีนในสงักดัสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 27 ทีต่่ำากว่าเกณฑม์าตรฐานหรอื
ไมผ่า่นการประเมนิภายนอกรอบสาม ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557 จำานวน
ทัง้สิน้ 9 โรงเรยีน ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกนัคอื ผู้
บริหารโรงเรียนควรดำาเนินการอย่างเป็นระบบท้ัง

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษาและประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมให้
สูงขึ้น (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27, 2561: 12)

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 27 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำากับดูแล
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาย
ใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช 2540 พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
โดยสภาพการบริหารโดยทั่วไปมีโรงเรียนในสังกัด
ทั้งสิ้นจำานวน 60 โรงเรียน แบ่งออกเป็น โรงเรียน
ขนาดเล็ก (มีนักเรียนตั้งแต่ 1-499 คน) จำานวน 
34 โรงเรยีน โรงเรยีนขนาดกลาง (มนีกัเรยีนตัง้แต ่
500-1,499 คน) จำานวน 16 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน) 
จำานวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
(มีนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป) จำานวน 5 
โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
ศึกษา รวม 3,080 คน มีนักเรียนในสังกัด รวม 
48,519 คน มีทิศทางการบริหารการศึกษาตาม
เป้าประสงค์คือ การบริหารจัดการ ส่งเสริม และ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้คุีณภาพ
อยา่งเป็นระบบตามหลักธรรมาภบิาล ประชากรวยั
เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมมร
รถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการทำางานแบบบูรณาการ มีเครือ
ข่าย การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุก
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ภาคส่วนในการจัดการศึกษา จากรายงานผลการ
ดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ 2560 พบว่า
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Test: O-NET) ของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เฉลี่ยคือ 38.03 ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศคือ 38.29 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เฉลี่ยคือ 32.12 ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศคือ 34.48 (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27, 2561: 12)

จากความสำาคญัของปญัหาการนเิทศภายใน
ทีส่ง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและ
สภาพปัจจุบันที่ยังคงปรากฏให้เห็นถึงปัญหาของ
การดำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีนหลายอย่าง ท่ี
ส่งผลให้การนิเทศภายในโรงเรียนขาดประสิทธิผล
ตอ่การบรหิารงานวชิาการ ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อน 
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานประกัน
คณุภาพ โรงเรยีนธวชับรุวีทิยาคม สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึงเห็น
ความสำาคัญและมีความต้องการท่ีจะศึกษาการ
พฒันาแนวทางการนเิทศภายในสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน รวมถึง
องค์ประกอบการนเิทศภายในโรงเรยีน และแนวทาง
การพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้มี
ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนอ์นัจะสง่ผลดตีอ่คณุภาพการ
บริหารจัดการ คุณภาพนักเรียน ให้มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติและเป็นทางเลือกสำาหรับโรงเรียน
มธัยมศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 นำาไปใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาการดำาเนนิการนิเทศภายในสถานศกึษาทีม่ี
ประสิทธิผลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และความต้องการจำาเป็นของการดำาเนิน
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิยันีมุ้ง่ศึกษาการพฒันาแนวทางการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยดำาเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิการนเิทศภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 โดยประชากร 
ได้แก่ ผู้อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 
2560 จำานวน 60 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 
600 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
สำาเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970: 607-610) เทียบสัดส่วนของ
โรงเรียนแต่ละขนาดแล้วสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 244 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rat-
ing Scale) 5 ระดับ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก 
(r) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.41-0.98 และค่าความ
เชื่อมั่น (∝) ของแบบสอบถามสภาพปัจจุบันราย
ข้อเท่ากับ 0.97 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์รายข้อ
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มีค่าเท่ากับ 0.98 แล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index) 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยได้
ทำาการศึกษาดูงาน และสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องใน
สถานศึกษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่เียีย่ม (Best Practices) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนำาทฤษฎีสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้นำาผลการศึกษาในระยะ
ที่ 1 มาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำาไปใช้ในการ
ศึกษาดูงาน การศึกษาเอกสาร สังเกตการปฏิบัติ
งาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
คอื ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา หรือรองผูอ้ำานวยการ
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู 
รวมจำานวน 9 คน เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) จากสถานศึกษา จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนร้อยเอด็วทิยาลัย โรงเรยีนสตรศึีกษา และ
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ แลว้นำาข้อมลูทีไ่ด้ไปรา่งแนวทาง
การพฒันาและเชญิผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน รว่ม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย 
ผู้วิจัยได้นำาหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมการสนทนา
กลุม่ พรอ้มรา่งแนวทางใหก้บัผูท้รงคณุวฒิุพจิารณา
เบื้องต้น แล้วจึงดำาเนินการสนทนากลุ่มตามวัน
เวลาที่กำาหนด โดยดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม จากนั้นได้นำาผลการ
สนทนากลุ่มมาสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แล้ว
นำามาจดัทำาแนวทางการพฒันาฉบบัสมบรูณ ์เสรจ็
แลว้นำาเสนอผูท้รงคณุวฒุอิกีครัง้ เพ่ือประเมนิความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางทีพ่ฒันา
ขึ้น โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

 ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด

 ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  
มคีวามเหมาะสม/ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมาก

 ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง

 ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  
มคีวามเหมาะสม/ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบันอ้ย

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด

แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายใน 
สถานศึกษาของสถานศึกษา

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
ดำาเนินการนเิทศภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
27 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็ราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพที่
พึงประสงค์ของการดำาเนินการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความต้องการการ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า ด้าน
การวางแผนและพฒันาการนเิทศภายในโรงเรยีน มี
ความต้องการพัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านการ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
ดังรายระเอียดในตาราง 1
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2. แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  
1) หลกัการและเหตผุล โดยทีก่ารบรหิารจดัการศกึษา
บรรลตุามจุดมุง่หมาย มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมีการ
วางแผน ดำาเนินการ ตรวจสอบตดิตามและประเมนิ
ผล ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลอยู่ตลอดเวลา 
การนเิทศการศกึษาจงึมคีวามสำาคญัและจำาเปน็อยา่ง
ยิง่สำาหรบัผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา
ทกุคนทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 2) ความมุง่หมาย ในการ
ใหผู้บ้รหิาร และครผูู้สอนใชเ้ปน็แนวทางในการนเิทศ
ภายในสถานศึกษา 3) แนวทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
คือ 3.1) ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความตอ้งการในการนเิทศภายในโรงเรยีน โดย
การแตง่ตั้งคณะทำางาน วเิคราะหป์ัญหาและความ

ต้องการในการนเิทศ วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน และ
ความคาดหวงัในการนเิทศ กำาหนดประเดน็ปญัหา
และความคาดหวังในการนิเทศ กำาหนดวิธีการแก้
ปญัหาและกำาหนดทางเลอืกในการปฏบิตั ิและการ
ประมวลทางเลือกเพื่อนำาไปใช้ในการวางแผนการ
แก้ปัญหา 3.2) ด้านการวางแผนและพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยการกำาหนดเป้าหมาย 
และกำาหนดลำาดับความสำาคัญในการนิเทศภายใน
สถานศกึษาร่วมกนั แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผน
งานอยา่งเปน็รปูธรรม มผีูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน ประชมุ
ชี้แจง เพื่อกำาหนดขอบข่ายการนิเทศภายในสถาน
ศึกษา จัดทำาแผนการปฏิบัติงานนิเทศ ตลอดทั้งปี
การศกึษา ประเมนิแผนงานการนเิทศภายในสถาน
ศกึษาอยา่งต่อเนือ่ง และการปรบัปรงุแผนงานนเิทศ 
ให้สอดคล้องกับสภาพการทำางานในปัจจุบัน 3.3) 
ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการ

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นและลำาดับความต้องการจำาเป็นโดยรวม

องค์ประกอบ

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
Modified

ลำ�ดับ
คว�ม

ต้องก�ร
จำ�เป็น

S.D.
แปล
ผล

S.D. แปลผล

1. ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการในการ
นิเทศภายในโรงเรียน

3.72 0.77 มาก 4.63 0.57 มากที่สุด 0.24 4

2. ด้านการวางแผนและพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียน

3.67 0.80 มาก 4.62 0.58 มากที่สุด 0.26 1

3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน

3.64 0.81 มาก 4.57 0.63 มากที่สุด 0.25 2

4. ด้านการติดตามและประเมินผล
การนิเทศภายในโรงเรียน

3.73 0.80 มาก 4.65 0.57 มากที่สุด 0.25 2

5. ด้านการเผยแพร่และขยาย
ผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใน
โรงเรียน

3.80 0.79 มาก 4.69 0.56 มากที่สุด 0.23 5

โดยรวม 3.71 0.79 ม�ก 4.63 0.58 ม�กที่สุด 0.25
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วางแผนการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนิน
การนิเทศ การจัดประชุมชี้แจงกรอบในการนิเทศ 
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จัดทำารายงานผลการ
นเิทศตดิตาม และนำาผลการนเิทศการจดัการเรยีน
การสอน มาใช้ปรับปรุงการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป 3.4) ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการแต่ง
ตัง้กรรมการติดตามและประเมนิผล จดัประชมุผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำาเครื่องมือนิเทศ จัดทำาปฏิทิน
การทำางาน ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำา
สรปุผลการติดตามและประเมนิผล และนำาผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ครัง้ตอ่ไป 3.5) ดา้นการเผยแพรแ่ละขยายผลอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนภายในโรงเรียน โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศกึษา จดัประกวด
นวัตกรรมการนิเทศ จัดเวทีวิชาการ หรือกิจกรรม 
PLC ในการเรียนรู้ร่วมกัน สังเคราะห์นวัตกรรมที่
ประสบผลสำาเร็จ จัดทำารายงานผลและเผยแพรผ่ล
การนิเทศ การประกาศเชิดชูเกียรติการดำาเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลสำาเร็จ และ
การเผยแพรน่วตักรรมทีป่ระสบผลสำาเรจ็ 4) กลไก 
และ 5) เงื่อนไขความสำาเร็จ โดยผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
การนเิทศภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
โดยรวมมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

1. จากผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการ
ดำาเนินการนิเทศภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเปน็ 
รายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบัมากทกุดา้น สว่นสภาพ

ทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิการนเิทศภายในสถาน
ศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความต้องการการ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า ด้าน
การวางแผนและพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  
มคีวามตอ้งการพฒันามากท่ีสดุ รองลงมา คือ ดา้น
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านการ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
เหตุที่เป็นเช่นน้ีเนื่องจาก การนิเทศภายในสถาน
ศึกษา เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดความเจริญ
งอกงามทางอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของ
ครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ช่วยเหลือการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์
การศกึษา และชว่ยในการเลอืกและปรบัปรงุวธิสีอน 
(Good, 1973: 157) อันจะส่งผลให้สถานศึกษา
มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางของพระบัญญัติการ
ศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2538: 2) จึงส่งผลให้สถานศึกษาได้ดำาเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษามาโดยตลอด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุนีย์ ดอกดวง (2560: 74) ได้
ศึกษาการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 พบวา่  
สภาพปจัจบุนัของการนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาห
รบัสถานศึกษาสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 มีสภาพปจัจบุนัทัง้โดย
รวมและรายดา้นทกุดา้นมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

2. จากผลการศึกษาแนวทางการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบ
ด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล  
2) ความมุ่งหมาย 3) แนวทางการนิเทศภายใน
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สถานศึกษาของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
คือ 3.1) ด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน  
3.2) ดา้นการวางแผนและพฒันาการนิเทศภายใน
โรงเรยีน 3.3) ดา้นการปฏบัิตกิารนเิทศภายในโรงเรยีน 
3.4) ดา้นการตดิตามและประเมนิผลการนเิทศภายใน
โรงเรียน 3.5) ด้านการเผยแพร่และขยายผลอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนภายในโรงเรียน 4) กลไก และ 
5) เงื่อนไขความสำาเร็จ โดยผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเปน็ไปได้ของแนวทางการนเิทศ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวม
มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด เหตุทีเ่ปน็เชน่นีเ้นือ่งจาก แนวทางทีผู้่วจิยั
สรา้งขึน้ ไดส้รา้งตามหลกัการพฒันาแนวทาง ไดแ้ก่ 
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของหน่วย
งาน วเิคราะหถึ์งหลกัการและความสำาคญัของการ
พฒันา เพือ่หาทางแกไ้ขดว้ยการพฒันาบคุลากรการ
กำาหนดวตัถุประสงค ์การเลอืกวธิกีาร การกำาหนด
โครงการ การดำาเนนิการพฒันาบคุลากรและประเมนิ
ผล (วิชชุดา หุ่นวิไล, 2542: 39) จนได้แนวทางที่
มคีวามสมบรูณ์ สามารถนำาไปใชไ้ด้จรงิ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสนีุย์ ดอกดวง (2560: 74-78) ได้
ศกึษาการพฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบสอน 
แนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า  
ผลการประเมนิแนวทางการนเิทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า  
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ และสอดคลอ้ง
กบัการวิจัยของอิสรญิาภรณ ์โชคแสน (2562: 89) 
ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 พบว่า 
ผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน โดยรวมมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาที่พบว่า สภาพที่ 
พึงประสงค์ของการดำาเนินการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาของสถานศึกษา สังกดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุทกุดา้น โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สูงสดุ ไดแ้ก ่ด้าน
การเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภายในโรงเรยีน รองลงมา คือ ดา้นการตดิตามและ
ประเมนิผลการนเิทศภายในโรงเรยีน และดา้นการ
วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการ
ในการนิเทศภายในโรงเรียน แสดงให้เห็นว่าสถาน
ศึกษามีความคาดหวังในการให้สถานศึกษามีการ
เผยแพรแ่ละขยายผลการนเิทศภายในสถานศกึษา 
เพื่อนำานวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษามากที่สุด 

2. จากผลการศกึษาทีพ่บวา่ ความตอ้งการ
จำาเป็นในการพัฒนา พบว่า ด้านการวางแผนและ
พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน มีความต้องการ
พัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติ
การนเิทศภายในโรงเรยีน และดา้นการตดิตามและ
ประเมนิผลการนเิทศภายในโรงเรยีน แสดงว่าสถาน
ศกึษามคีวามตอ้งการอยา่งมากในการวางแผนและ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ันสถาน
ศกึษาจะตอ้งมกีารพฒันาบคุลากรใหมี้ความรูด้า้น
การวางแผนและพัฒนาการนิเทศภายใน 

 3. ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรหนัมาให้
ความสำาคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 



26 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 1 January - April 2021

เอกสารอ้างอิง

กรมวชิาการ. (2546). คูมื่อการบรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรงุเทพฯ: องคก์ารรับสง่สนิคา้และพสัดภุณัฑ.์

กระทรวงศึกษาธกิาร. (2538). คำาชีแ้จงประกอบพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542. กรงุเทพฯ: 
โรงพิมพ์การศาสนา.

กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ธารอักษร.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2548). การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพฯ.

วัชรา เล่าเรียนดี. (2556). ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ: ทฤษฎี กลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 12. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์.

วิชชุดา หุ่นวิไล. (2542). การบริหารบุคคลทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา.

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27. (2560). รายงานผลการดำาเนนิงานสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 ประจำาปงีบประมาณ 2560. ร้อยเอด็: กลุม่นโยบายและแผน.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. (2561). แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. ร้อยเอ็ด: กลุ่มนโยบายและแผน.

สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2551). แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553. 
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สุนีย์ ดอกดวง. (2560). การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อิสริญาภรณ์ โชคแสน. (2562). การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.

Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.  
Educational and Psychological Measurement, 30(3): 607-610.


