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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายการวจิยั 1) เพื่อศึกษาสภาพปจัจุบนัของการ

ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม 
ศกึษา เขต 21 2) เพื่อพฒันาแนวทางการพฒันาการนิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบด้วย ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูวิชาการและ 
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 จ านวน 560 คน ไดม้าจากการเปิดตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 230 คน ใช้วธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูม ิ เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบ
เพยีร์สนั โดยการคดัเลอืกข้อค าถามที่มคี่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ที่มนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 พบว่ามคี่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .26-.64 การวเิคราะห์หาความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั การหาสมัประสทิธิแ์อลฟา (-Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค 
พบว่าแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .89  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพปจัจุบนัของการนิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 21 มรีะดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
  2) แนวทางการพฒันาการนิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ดา้นการศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาและความ 
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ตอ้งการ ตอ้งมกีารประขุมชี้แจง จดัอบรมใชว้ธิกีารนิเทศทีห่ลากหลายรปูแบบและใหทุ้กคน
ในโรงเรยีนมสี่วนร่วมในการนิเทศภายในโรงเรยีน ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลอืก 
ตอ้งมกีารจดัใหม้กีารศกึษาดงูานการนิเทศภายในโรงเรยีน จากโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มและ
เป็นต้นแบบในการนิเทศภายในโรงเรยีน จดัผูน้ิเทศที่มคีวามเชีย่วชาญตรงกบัดา้นทีจ่ะท า
การนิเทศ ผูร้บัการนิเทศจะไดร้บัความรูแ้ละสามารถขอค าปรกึษา ค าชีแ้นะจากผูน้ิเทศได้ 
ดา้นการสรา้งสื่อและเครื่องมอื ต้องมกีารจดัตัง้หอ้งศูนยส์ื่อภายในโรงเรยีน จดัอบรมการ
พฒันาสื่อ ใชส้ื่อทีต่รงกบัความตอ้งการและกจิกรรมการเรยีนการสอนของผูร้บัการนิเทศ  
น าเทคนิคใหม่ๆในการใช้สื่อมาใช้ในการนิเทศภายในโรงเรยีน ด้านการปฏบิตักิารนิเทศ
ภายในโรงเรยีนใน ตอ้งด าเนินการนิเทศใหต้รงกบัปฏทินิการนิเทศทีว่างแผนไว้ นิเทศอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคเรยีน ผู้นิเทศควรให้ค าปรกึษา แนะน าจุดอ่อนของผู้รบัการนิเทศให้เกิด
ความเขา้ใจและสามารถพฒันาต่อได้ และดา้นการประเมนิผลและรายงานผล ต้องประเมนิ
การนิเทศที่เป็นไปตามสภาพความเป็นจรงิ มกีารประเมนิผลการนิเทศและแจง้ผลการ
ประเมนิใหผู้ร้บัการนิเทศทราบหลงัการนิเทศ สรุปผลและรายงานผลการนิเทศใหผู้บ้รหิาร
ทราบ จดัเก็บการรายงานผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาการ
นิเทศภายในโรงเรยีนต่อไป 
 
ค าส าคญั  :  แนวทางการพฒันา,  การนิเทศภายใน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of research is first, study of the actual of the School 
Supervision Secondary of Educational Service Area Office Region 21. Second, to 
develop the Ways of the School Supervision Secondary of Educational Service Area 
Office Region 21. The sampling of overall are consisted of the director the technical 
teacher and the chief of 8 sections at the School Supervision Secondary of 
Educational Service Area Office Region 21 are 560 people that obtain from Krejcie 
and Morgan table. Then obtained the sample is 230 people by the Stratified 
Random Sampling to use the school group to make the random sampling, specify 
proportion and simple random sampling. The instrumentation of the thesis is the 
questionnaire that obtained the discrimination index to find the significance of 
Pearson to choose the question that has the discrimination index significance .05 
and the -Coefficient by Cronbach method that the confidence of questionnaire 
was .89. The results of this research were as the actual of the developing of the 
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School Supervision, Secondary of Educational Service Area Office Region 21 is 
moderate of the suitability.  The Ways to develop of the School Supervision, 
Secondary of Educational Service Area Office Region 21 that is studying of the 
actual of problem and requirement must have the conference and training of the 
several schools Supervision, Secondary method and also the school personals have 
participated of the school Supervision, Secondary. The planning and specify of the 
choice must have the observation of activities at the preparedness and the 
prototype for the school Supervision, Secondary. Provide the school supervisors 
that have expert of school Supervision, Secondary. The school personals have 
knowledge and can consult it, then they can recommend of the school Supervision, 
Secondary. The creating the instrumentation and develop the method must have the 
instructional media center at the school. Take the conference of the instructional 
media developing; put the instructional media with the right school activities. Take 
the new technic of the instructional media for the school Supervision, Secondary. 
The practicing of school supervision must do the school Supervision, Secondary 
that planed in every semester. The school Supervisor has to consult and 
recommend about the weakness of the school personal to develop themselves. The 
evaluation and reporting must have evaluated of the school Supervision, Secondary 
with the real state. Inform of the evaluation to the school supervisors, concluding 
and reporting the result of the school Supervision, Secondary to the director. Filed 
the document in the system to use for develop the school Supervision, Secondary. 
 
Keywords :  Guidelines for Development Supervision,  Supervision 

 
บทน า 
 พระราชบัญญัติก า รศึกษ า
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545  ไดก้ าหนดไวใ้น
มาตรา 6 ว่าการจดัการศกึษาต้องเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ 
ทัง้ร่างกาย จติใจ สติปญัญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมคีวามสุข และมาตรา 22 การ
จดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคน
มคีวามสามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร. 
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2546 : 8)  
ก า ร นิ เ ท ศ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น

กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยให้
การจัดการศึกษาบรรลุ เป้าหมาย ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้ น ฐ า น  ไ ด้ ก า ห นด ว่ า  ก า ร นิ เ ท ศ
การศกึษาเป็นการร่วมมอืกนัเพื่อปรบัปรุง
งานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสรมิและเพิ่ม
ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอน อัน
จะน ามาซึ่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรยีน นอกจากนัน้นโยบายการปฏริูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ด้านหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการ
สอนสู่การปฏบิตัิให้บรรลุเป้าหมาย และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความส าคัญ
อย่ า งยิ่ง  ที่ จ ะท า ให้ก า รปฏิรู ปด้ าน
หลกัสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน
ส าเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครผูู้สอน ซึง่แนวทางในการจดัการศกึษา
ใหส้อดคล้องกบันโยบายดงักล่าวคอื การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เ น้น
ผู้ เ รียน เ ป็นส าคัญการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกบัการด ารงชวีติจรงิเหมาะสม
กับความสามารถและความสนใจของ
ผู้เรยีน โดยให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการ
ปฏบิตัิจรงิทุกขัน้ตอน จนเกิดการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2547 : 28) 

ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น เ ป็ น
กระบวนการด าเนินงานภายในโรงเรยีน 
ที่จะพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จดัให้มีการ
พัฒนาบุคลากรให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนโดยยดึผู้เรยีนเป็นส าคญัในการ
นิเทศภายในต้องตัง้อยู่บนหลักการด้าน
วชิาการ เปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วม ทัง้
ดา้นความคดิเหน็และการกระท า ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาตอ้งด าเนินส่งเสรมิ สนับสนุน
ให้ครูมปีระสบการณ์ ความส าเรจ็ในการ
จัดกิจกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้เรยีนมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์
ตามความตอ้งการของหลกัสตูร  
สิ่ ง ส า คัญที่ ช่ ว ย ให้ผู้ บ ริห า รประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาครู คือ การ
นิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการโดยสถานศกึษา ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารและคณะครรู่วมมอืกนัคน้หาหรอื
สบืข้อมูลที่จะน ามาพฒันาประสทิธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน การนิ เทศ
ภายในจะท าให้ครูรู้ปญัหาการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง และท าให้มี
บรรยากาศการนิเทศเป็นกนัเอง รูป้ญัหา
และ หาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด และ
สามารถติดตามผลได้ตลอดเวลา การ
นิเทศภายในสถานศกึษาเป็นกระบวนการ
ที่ผู้นิ เทศในสถานศึกษาประกอบด้วย 
ผูบ้รหิาร ผูช้่วยผู้บรหิาร ครวูชิาการ ครูที่
ผู้บริหารมอบหมายด าเนินการ โดยใช้
ภาวะผู้น าให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจ
ประสานงาน และใช้ศกัยภาพการท างาน
อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
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ส่วนรวม ก าหนดให้การนิเทศภายใน
โรงเรยีนจะต้องปฏิบตัิอย่างจรงิจงัอย่าง
ต่อเนื่องถูกตอ้งและครบกระบวนการ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่ ง ผล ให้มีก า รพัฒนานั ก เ รียน ให้มี
คุณภาพต่อไป และถอืเป็นหน้าทีโ่ดยตรง
ของผู้บริหารที่จะต้องหาทางแก้ไขและ
พฒันาครูให้มคีวามรู้ความสามารถ และ
เกดิความร่วมมอืร่วมใจและมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้น
พืน้ฐาน. 2547 : 179 – 180) 
 สภาพการบรหิารการศกึษาของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 โดยทัว่ไปส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 มโีรงเรยีน
ในสังกัดทัง้หมด 56 โรงเรียน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 1,397 คน มี
นักเรยีน 33,600 คน (ข้อมูล ณ วนัที่ 15 
พฤษภาคม 2554) มีทิศทางการบริหาร
การศึกษาโดยบริหาร จัดการ ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาอย่าง
ทัว่ถึง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน บน
พืน้ฐานของความเป็นไทย พฒันา ส่งเสรมิ 
และสนับสนุนการจัดการศึ กษา ให้
ประชากรวยัเรยีนทุกคนได้รบัการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่ อ ให้ผู้ เ รียนมีความรู้  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป็นไทย พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนด้วยการบรหิารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

จากเหตุผลและความจ า เ ป็น
ดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงมีความต้องการที่จะ
ศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 อนั
จะส่งผลดีต่อคุณภาพการบรหิารจดัการ 
คุณภาพนักเรียน ให้มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติเพื่อ เป็นข้อมูลและเป็น
ทางเลอืกส าหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา ใน
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 
21 น าไปใช้ในการพฒันาและปรบัปรุง
การนิ เทศภายในโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเรจ็ต่อไป 
      
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั
ของการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 

 2.  เพื่ อพัฒนาแนวทางการ
พัฒน าก า รนิ เ ท ศภ าย ใ น โ ร ง เ รีย น
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ระยะที ่ 1  ศกึษาสภาพปจัจุบนั
ข อ ง ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21              
                   1.   ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วยผู้บรหิารสถานศึกษา 
ครูวิชาการและ หัวหน้ากลุ่มสาระฯใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
จ านวน 56 โรงเรยีน รวมประชากรทัง้สิน้ 
560 คน 
         2.   กลุ่มตวัอย่างการ
นิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
ได้มาจากการสุ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan)(บุญชม ศรสีะอาด, 2543 : 
40) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 230 คน 
 ระยะที่  2  ร่างแนวทางการ
พัฒน าก า รนิ เ ท ศภ าย ใ น โ ร ง เ รีย น
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา เขต 21 และร่างคู่มอืเพื่อน า
แนวทางการพฒันาการนิเทศไปใชจ้รงิ 
                    1.   กลุ่มตวัอย่างการ
สนทนากลุ่ ม  (Focus Group) 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู
วชิาการ และ หวัหน้ากลุ่มสาระ โรงเรยีน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 21 จากการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 9 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 คน ครวูชิาการ จ านวน 3 คน 
และ หวัหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 3 คน  

             2.   กลุ่มตวัอย่างในการ
สัมภาษณ์ การนิเทศภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 21ได้มาจากการเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิาร
สถานศึกษา จ านวน 8 คน และ
ศกึษานิเทศ จ านวน 4 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

  1. แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั     
  2. แบบประเมินประเมิน
แนวทางในการด าเนินการนิทศภายใน 
 

ขัน้ตอนการวิจยั 
 ด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 
ระยะและมขีัน้ตอนการวจิยั 4 ขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
              ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ 
ปจัจุบันของการนิเทศภายในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
  ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษา
แนวทางการนิ เทศภายในโรง เ รียน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 โดยผูว้จิยั
ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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   1. ศึกษาค้นคว้าจาก
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการ
ด าเนินการนิเทศภายในจากเอกสารและ
งานวจิยั 
   2. สรุปสังเคราะห ์
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีใชก้ารวเิคราะห์
ข้อมูลเชงิคุณภาพโดยวธิกีารสงัเคราะห์
เอกสาร (Content analysis)  
  ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 21 โดยใชว้ธิกีารส ารวจ 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาแนว
ท า ง ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 โดยให้
ผูว้จิยัด าเนินการดงันี้ 
   ขัน้ตอนที่  3  ผูว้จิยัใช้การ
สนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ (Focus 
Group)  
  ขัน้ตอนที่ 4 การประเมนิ
แนวทางการนิ เทศภายในโรง เ รียน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 21 โดยผู้
ป ร ะ เมินแนวทางการนิ เทศภายใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 
จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บรหิาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
และหวัหน้ากลุ่มสาระ 
 

การจดักระท าและการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 1. ผู้วจิยัน าแบบสอบถามทีเ่ก็บ
รวบรวมกลับคืนมาตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบโดยน ามา
จดัหมวดหมู่และบนัทึกคะแนนแต่ละข้อ
ของแต่ละคนในแบบรหสั (Coding Form) 
แล้วน าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  
 2. ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการสน
นทนากลุ่มมาเรยีบเรยีง จดัระเบยีบขอ้มลู 
จดักลุ่มเนื้อหาตามองคป์ระกอบหลกัและ
องค์ประกอบย่อย และท าการเขยีนแนว
ทางการพฒันาการนิเทศภายในโรงเรยีน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 

ผู้วิจ ัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน
โปรแกรม มาตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
จากนัน้น าข้อมูลมาประมวลผลทางสถิต ิ
เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความคดิเหน็ทีม่ ี
ต่อโปรแกรม แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย โดยใช้เกณฑ์การแปลค่า
ความหมายเฉลีย่ 
 
สรปุผล 
 1. สภาพปจัจุบนัของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต  21 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง ทัง้ 5 ด้าน โดย
เรยีงล าดบัดงันี้   คอื ขัน้ทีม่คีะแนนสูงสุด  
คอื ด้านสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความ
ตอ้งการ ล าดบัรองลงมา คอื การวางแผน
และก าหนดทางเลอืก และการปฏบิตักิาร
นิเทศภายในโรงเรียน การสร้างสื่อและ
เครือ่งมอื ดา้นทีม่รีะดบัสภาพปจัจุบนัจรงิ
ต ่าสุด คอื การประเมนิผลและรายงานผล   
 2.  แนวทางพฒันาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 จากการสนทนากลุ่มย่อยจาก
ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 12 ท่าน พบว่ามแีนวทาง
ในการพฒันาครอบคลุมขัน้ตอนการนิเทศ
ภายในทัง้ 5 ดา้น ดงันี้ 
  ดา้นที่ 1 การศกึษาสภาพ
ปจัจบุนั ปญัหาและความต้องการของการ
นิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 ด้านที่ 2 การวางแผนและ
ก าหนดทางเลอืกของการนิเทศภายในใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา ดา้นที ่3 การสรา้ง
สื่อและเครื่องมือของการนิเทศภายใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา  ดา้นที ่4  
การปฏบิตักิารนิเทศภายในโรงเรยีนของ
การนิเทศภายในโรงเรยีน  และดา้นที ่5  
การประเมินผลและรายงานผลของการ
นิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพปจัจุบนั ของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และรายด้านทัง้ 5 ด้าน คอื ด้าน
การศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาและความ
ต้องการ ด้านการวางแผนและก าหนด
ทางเลอืก ดา้นการสรา้งสื่อและเครื่องมอื 
ดา้นการปฏบิตักิารนิเทศภายในโรงเรยีน 
และ 
ดา้นการประเมนิผลและรายงานผล อยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของสุณีย์รตัน์ วรีะสุนทร 
(2553 : 64-65) พบว่า สภาพการนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสงักัดสานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาตราด โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ผลการวจิยั
ดงักล่าวยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าหน่วยงานใด
ทีม่กีารจดัการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
นัน้ แสดงว่าได้ด าเนินตามจุดประสงค์
ของการนิเทศภายในโรงเรยีน คอื ครไูด้
ด าเนินการสอนตามหลกัสูตรและใหไ้ดผ้ล
ตามคว ามมุ่ ง หมายที่ ก าหนดไว้ ใ น
หลกัสูตร และตระหนักถงึปญัหาเกี่ยวกบั
การเรยีนการสอนและการจดัการศึกษา 
ท าให้สามารถแก้ปญัหาเหล่ านั ้นได ้
เพื่อใหเ้กดิผลดต่ีอการศกึษาของนักเรยีน 
ส่งผลต่อการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการและความจ าเป็น เพื่อรกัษา 
พจิารณา ส่งเสรมิ ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาทุกระดบั และเพื่อให้
ความช่วยเหลือและประสานงานในทาง
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วชิาการแก่สงักดั กระทรวง สถานศกึษา 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2538 : 12) จงึ
ส่งผลใหส้ภาพปจัจุบนัของการด าเนินการ
นิเทศภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  แนวทางพฒันาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 21 จากการสนทนากลุ่มย่อยจาก
ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 12 ท่าน พบว่ามแีนวทาง
ในการพฒันาครอบคลุมขัน้ตอนการนิเทศ
ภายในทัง้ 5 ด้าน สอดคล้องกบัผล
การศึกษา ปญัหา และแนวทางการ
พฒันาการด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 2 
สอดคลอ้งกบัศริ ิ จนัทะพล (2552 : 89-
93)  เสนอว่าควรมกีารประชุมกนัระหว่าง
ผูบ้รหิาร คร ู คณะกรรมการสถานศกึษา 
และผู้ปกครอง เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั 
ปญัหา และความต้องการด้านการ
วางแผน การนิเทศควรน าเอานโยบาย
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ แ ล ะ ส านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมา
เป็นแนวทางในการวางแผนการนิเทศ  
การวางแผนและก าหนดทางเลอืก ของ
การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ควรมกีารจดัให้มกีารศึกษาดูงาน   การ
นิเทศภายในโรงเรยีน จากโรงเรยีนที่มี
ความพรอ้มและเป็นต้นแบบในการนิเทศ

ภายในโรงเรยีน เพื่อใหผู้้นิเทศและผู้รบั
การนิเทศน าไปพฒันาตนเอง จดัผูน้ิเทศที่
มคีวามเชี่ยวชาญตรงกบัด้านที่จะท าการ
นิเทศ เพื่อให้การนิเทศมปีระสทิธภิาพ 
ผูร้บัการนิเทศจะไดร้บัความรูแ้ละสามารถ
ขอค าปรกึษา ค าชีแ้นะจากผูน้ิเทศ มกีาร
ประชุมเกี่ยวกบัการนิเทศภายในโรงเรยีน
เป็นประจ า อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดอืน 
เพื่ อ ให้การด า เนินการนิ เทศมีความ
ต่อเนื่อง มีการจดัท าแผนการนิเทศ 
ปฏทินิการนิเทศ ก าหนดการในการนิเทศ
อย่างชดัเจน และควรด าเนินการนิเทศให้
ตรงตามปฏทินิการนิเทศ ให้ผูน้ิเทศและ
ผูร้บัการนิเทศร่วมกนัออกแบบการนิเทศ 
นัน้ หมายความว่า การนิเทศภายใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ควร
มวีางแผนเพิม่เตมิในด้านดงักล่าว เพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนภายในโรงเรยีน
นัน้และที่ส าคญัต้องสอดคล้องกบัโยบาย
และแนวคดิในการพฒันาของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในแต่ละระดบัดว้ย ซึง่ส านักงาน
การประถมศกึษาแห่งชาติ (2541 : 7-9) 
กล่าวว่า การวางแผนและก าหนด
ทางเลือก ในการแก้ปญัหาปรบัปรุง 
ส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพตรง
ตามวัต ถุ ปร ะส งค์ที่ ต้ อ ง ก า รต้ อ ง มี
การศึกษานโยบาย  เ ป้าหมาย 
วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ แน ว ปฏิบั ติ ข อ ง
หน่วยงานระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และ
ระดบักรมเพื่อจดัท าแผนให้สอดคล้องใน
การจดัท าโครงการ จะช่วยใหก้ารนิเทศ
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ภายในโรงเรียน  มีประสิทธิภาพเกิด
ประสทิธผิลอยา่งแทจ้รงิ  การสรา้งสื่อและ
เครื่องมอืของการนิเทศภายในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา ควรมกีารจดัตัง้หอ้งศูนยส์ื่อ
ภายในโรงเรยีน เพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นศูนยก์ลาง
ในการค้นคว้า และพฒันาสื่อภายใน
โรงเรยีน มกีารจดัอบรมการพฒันาสื่อ 
อยา่งน้อย ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้าร
ใช้สื่อมีความเป็นปจัจุบัน ทันต่อ
เหตุการณ์ ทนัยุคทนัสมยั และทนัต่อ
เทคโนโลยใีหม่ๆ มกีารใช้สื่อที่ตรงกบั
ความต้องการและกิจกรรมการเรยีนการ
สอนของผูร้บัการนิเทศ เพื่อใหก้ารนิเทศ
เกดิประสทิธภิาพสูงสุด มกีารน าเทคนิค
ใหม่ๆในการใช้สื่อมาใช้ในการนิ เทศ
ภายในโรงเรยีน เพื่อใหก้ารนิเทศมคีวาม
แปลกใหม่และหลากหลาย มกีารจดัเก็บ
สื่อทีใ่ชใ้นการนิเทศไวอ้ยา่งเป็นระบบ  
ในหอ้งศูนยส์ื่อ สอดคลอ้งกบั ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(2551 : 8) สิง่ทีจ่ะช่วยในการปฏบิตังิาน
นิเทศการศึกษาเพื่อให้ทราบที่มาของ
ปญัหาเพื่ อแก้ปญัหาและพัฒนาการ
ปฏบิตังิานของครูใหม้ปีระสทิธภิาพโดยมี
เครื่องมอืการนิเทศซึ่งแบ่งตามลักษณะ
การใช้งาน 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 1) 
เครื่ องมือส าหรับตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบ
ส ารวจ แบบทดสอบ แบบสงัเกตการณ์
สอนรวมทัง้แบบสงัเกตอื่นๆ 2) เครื่องมอื
ส าหรบัส่งเสรมิคุณภาพการศกึษา ไดแ้ก่ 
เครื่องมอืนิเทศส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้รบั

การนิเทศ มคีวามรูค้วามเข้าใจเพิม่ขึ้น 
ไดแ้ก่ เอกสารทางวชิาการ หนังสอื คู่มอื
คร ู เป็นต้น  การปฏบิตักิารนิเทศภายใน
โรงเรยีนของการนิเทศภายในโรงเรียน
มธัยมศกึษา ควรมกีารด าเนินการนิเทศ
ให้ตรงกับปฏิทินการนิเทศที่วางแผนไว้ 
เพื่อให้การนิเทศเกิดประสทิธภิาพสูงสุด 
การด าเนินการนิเทศควรมอีย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคเรยีน เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศพฒันา
ตนเองในการจดัการเรยีนการสอน  
หลังจบการนิเทศผู้นิเทศควรมีการสรุป
ประเดน็ปญัหาทีเ่กดิจากการนิเทศ  
ผู้นิ เทศควรให้ค าปรึกษาและแนะน า
จุดอ่อนของผู้รบัการนิเทศให้เกิดความ
เขา้ใจและสามารถพฒันาต่อได ้ 
การด าเนินการนิเทศผู้นิเทศควรสร้าง
บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร นิ เ ท ศ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเครยีด ผู้นิเทศไม่ควรกดดนัผู้รบั
การนิเทศมากจนเกนิไป การแนะน าควร
เป็นไปในทางสรา้งสรรค์ ผูบ้รหิารควรให้
ความส าคญัการกบัการนิเทศ เพื่อการ
พัฒนาการจัดการ เ รียนการสอนใน
โรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด ซึง่ถอืว่า
แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ช่วย 
ส่งเสริมสนับสนุนในการนิเทศภายในมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2541 : 13)  
ได้กล่าวถึง ความจ าเป็นของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว้ว่า สังคมมีการ
เปลีย่นแปลงทุก ๆ ดา้นตลอดเวลา  
การพฒันาคุณภาพครูประจ าการมคีวาม
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ซ ้าซ้อนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ
นิเทศเสมอ เพื่อให้การการพัฒนา
โรงเรยีน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่
มาตรฐานการศึกษา และเกิดการ
ปร ะส าน ง าน ให้ เ กิด ก า รปฏิบัติที่ มี
ประสทิธิภาพในโรงเรยีนได้ และการ
ประเมนิผลและรายงานผลของการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ควรมกีาร
ประเมินผลการนิเทศและแจ้งผลการ
ประเมนิให้ผู้รบัการนิเทศทราบหลงัการ
นิเทศ เพื่อใหผู้ร้บัการนิเทศทราบผลและ
น าค าแนะน าไปปฏบิตัิ มกีารสรุปผลและ
รายงานผลการนิเทศให้ผู้บริหารทราบ 
เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศให้ผูบ้รหิาร มี
การจดัเกบ็การรายงานผลการนิเทศอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนต่อไป 
การประเมินผลควรเป็นไปตามสภาพ
ความเป็นจรงิในการนิเทศ ซึ่งแนวทาง
การพฒันาดงักล่าว ถือว่าเป็น การ
ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกับ
จุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ของ
การประเมนิภายในโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 ไดเ้ป็นอย่างด ีและ
เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการ
นิเทศตามโครงการทีก่ าหนด ผลสมัฤทธิ ์
ตามวตัถุประสงค์ ประเมนิความคดิเหน็ 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีน รวม
ผลการประเมนิข้อมูลป้อนกลบัเพื่อการ
ปรบัปรุงต่อไป (ชาร ีมณีศร.ี 2538 : 202) 
เพื่อใหน้ าไปสู่การส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีน 

และบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายของ
การศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน า
ผลการวจิยัไปใช ้ 
  1.1 โรงเรยีนมธัยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 ใหค้วามส าคญัต่อ
การนิเทศภายในโรงเรยีนอย่างแทจ้รงิ  
มมีาตรการก าชบั ใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาทุกฝ่าย ให้มกีารอบรม
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ใหค้รแูละผูบ้รหิาร
โรงเรยีน ให้มคีวามรู้ความเข้าใจต่อ
กระบวนการนิเทศ ภายในทุกขัน้ตอน 
และควรติดตามผลการนิ เทศภายใน
โรงเรยีนอยา่งจรงิจงั  
  1.2 โรงเรยีนมธัยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 ควรมกีารวาง
แผนการก าหนดเครื่องมอืทีจ่ะประเมนิผล
การนิเทศภายในโดยการร่วมมอืกันจาก
ทุกฝ่าย ผู้บรหิารโรงเรยีน ครู และ
บุคลากรทางการศกึษา เพื่อให้แนวทาง
การนิเทศภายในโรงเรยีนมทีศิทางในทาง
เดยีวกนั เป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง  
  1.3 ผู้บรหิารโรงเรยีน คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ควรมกีาร
ปฏิบัติการนิเทศภายใน ที่เน้นการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดการ
ยอมรบัซึง่กนัและกนัภายในโรงเรยีน 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับ
การศกึษาคน้ควา้ต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาบรบิทของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ใน
ด้านต่างๆ เช่น วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษา เพื่อวางแผน ก าหนดการ
แนวทางการนิเทศภายในโรงเรยีน 

  2.2 ควรศกึษาเกี่ยวกบัการมี
ส่วนร่วมของครู ในการปฏบิตังิานนิเทศ
ภายในโรงเรยีน ที่ส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพ  
  2.3 ควรหาวิธีที่จะ
พฒันาการปฏบิตัิการนิเทศการสอนของ
ครู บุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรยีน 

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศกึษาธกิาร.(2538).ค าชี้แจงประกอบพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ 
 พ.ศ.2542. กรงุเทพฯ : โรงพมิพก์ารศาสนา.  
ชาร ีมณศีร.ี(2538). การนิเทศการศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ : บรูพาสาสน์. 
บุญชม ศรสีะอาด.(2543). การวจิยัเบื้องตน้. พมิพค์รัง้ที ่6. กรงุเทพฯ : สุวรียิาสาสน์. 
วรรณพร  สุขอนนัต.์ (2550). การพฒันารปูแบบการนิเทศภายในตามแนวคดิการศกึษา 
 ชัน้นเรยีนส าหรบัโรงเรยีนเอกชน. วทิยานิพนธ ์ปร.ด. นครปฐม : มหาวทิยาลยั 
 ศลิปากร. 
ศริ ิ จนัทะพล. (2552). แนวทางพฒันาการนิเทศภายในโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่ 
 การศกึษาเลย เขต 1.  วทิยานิพนธ ์ ค.ม. เลย : มหาวทิยาลยรัาชภฏัเลย. 
ส าานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2547). คู่มอืการประเมนิส านกังานเขต

พื้นทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนประจ าปี
การศกึษา 2547. กรงุเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ์ 

 . (2551). แนวทางการน ามาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานสู่การปฏบิตัิ. กรงุเทพฯ :   
 โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ(2546).การนิเทศภายในโรงเรยีน 
 ประถมศกึษาอยา่งเป็นระบบ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 
 .(2541).การเรยีนรุสุ้่ทกัษะชวีติ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว. 
สุณยีร์ตัน์ วรีะสุนทร. (2553). การศกึษาสภาพการนิเทศภายในตามความคดิเหน็ของ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตราด. วทิยานิพนธ ์ค.ม.  
 จนัทบุร ี: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ.ี 


