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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจั จุบนั และปญั หา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
การวิจยั แบ่งได้เป็น 2 ระยะ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารตาราและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องเป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน จานวน 408 คน แยกเป็น ผูบ้ ริหารจานวน 70 คน
ครูผสู้ อน 308 คน ได้มาโดยได้มาจากการสุ่มจากประชากรโดยเปรียบเทียบจากตารางสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie& Morgan 1970 : 607-610) โดยวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
1

นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
M. Ed. Condidate in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham
University
2
Lecturer Faculty of Biology Facuty of Science, Mahasarakham University
3
Lecturer, Faculty of Education, Mahasarakham University
2

125
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

Sampling)
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปจั จุบนั และปญั หาของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 9 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
ขัน้ ตอนที่ 3 การยกร่างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และ ผูบ้ ริหารการศึกษาโรงเรียนทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการนิเทศภายใน จานวน 12 คน ซึง่
ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจานวน 20 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ านวน 20
คน รวมทัง้ สิน 40 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จยั ปรากฏดังนี้
1) สภาพป จั จุ บ ัน การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปญั หาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2) รูป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการสารวจความต้องการ
และความจาเป็น ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการดาเนินการนิเทศ ด้านการประเมินและ
รายงานผลการนิเทศ และด้านการขยายผล ยกย่อ ง และเชิดชูเ กียรติ และค่ าดัชนีค วาม
สอดคล้องของรูปแบบการนิเ ทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เท่ากับ 1.00 สามารถนาไปใช้ได้ทุกข้อ
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3) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : รูปแบบการนิเทศภายใน,สถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25
Abstract
The research aimed to study: 1) current situation of school teacher
supervision, 2) current state of problem of school teacher supervision, and 3)
developing model of School Teacher Supervision in the the secondary Educational
service Area office 25. Research method included 4 stages. The first stage is
literature review for setting theoretical framework for developing model of school
teacher supervision in the the secondary Educational service Area office 25.
Then, the questionnaire about theoretical framework for developing model of school
teacher supervision was initially developed in order to ask educators in the the
secondary Educational
service Area office 25. Samples included 70 school
administrators and 308 teachers The sample was random by comparing from
Krejcie and Morgan (Krejcie& Morgan 1970 : 607-610) it was selected by simple
random sampling . The second stage aimed to study current situation and state of
problem of school teacher supervision in the the secondary Educational service
Area office 25. Samples included 9 school administrators and head of department it
was selected by purposive sampling . The third stage aimed to develop the
proposal of the the secondary Educational service Area office 25 school teacher
supervision model. Samples were 12 educators in the service Area office 25
department it was selected by purposive sampling. These included Teacher
supervisors, general school administrators and outstanding school administrators (in
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aspect of teacher supervision) that came from small, medium, and big size schools.
They were asked in-depth interview about school teacher supervision model. The
fourth stage was evaluation. The model of the the secondary Educational service
Area office 25 school teacher supervision was evaluated by 20 the the secondary
Educational service Area office 25 school administrators and 20 head of school
department department it was selected by purposive sampling. Quantitative
Statistics used in this study were mean , standard deviation , and percentage.
The findings revealed as follow. 1) Current situation of school teacher
supervision in the the secondary Educational service Area office 25 was rated
in moderate level. However, state of problem of school teacher supervision in the
the secondary Educational service Area office 25 was rated in strong level. 2)
The model of the the secondary Educational service Area office 25 school
teacher supervision should concern in 5 aspects. These included need assessment,
planning of school teacher supervision, acting for school teacher supervision,
evaluation and report of teacher supervision, and extension of teacher supervision
and awards. The correlation indexes of the the secondary Educational service
Area office 25 school teacher supervision model were rated for all aspect. 3) The
evaluation of the the secondary Educational service Area office 25 school teacher
supervision model indicated that there was strongly appropriate and possible active
for school teacher supervision in the the secondary Educational service Area
office 25.
Keyword : Model of supervision, schools in the secondary Educational service Area
office 25

บทนา
จ า ก ก า ร นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ที่ผ่ านมายังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าทีค่ วร กล่าวคือ การดาเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนน้อย
กว่ า เป้ าหมายที่ก าหนดไว้
ทัง้ นี้ จ ากการ
วิเคราะห์สาเหตุ พบว่ามีสาเหตุมาจากหลาย
ประการ เช่น ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ เ ต็ ม ศัก ยภาพได้ เพราะสาเหตุ จ ากครู ม ี
จานวนไม่ครบชัน้ เรียนและการมีภาระงานที่ล้น
มือ ของครู อีก ทัง้ ผู้บริห ารสถานศึก ษายังขาด
การส่ ง เสริ ม สนั บ ส นุ นแล ะพั ฒ นาการจั ด
การศึกษา ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นพบว่า ครู
และผู้บ ริห ารมีส่ ว นส าคัญ ที่ผ ลัก ดัน การนิ เ ทศ
ภายในสถานศึกษาให้บรรลุผล สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการนิเทศไม่สอดคล้องกับสภาพปญั หา
ปจั จุบนั ของสถานศึก ษาและอาจไม่ไ ด้เกิดจาก
ความต้ อ งการของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
ตลอดจนทัง้ การนิเทศภายในสถานศึกษายังขาด
การนิ เ ทศแบบจริง จัง และต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ต้ น
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
25. 2555:96-98)
จากสภาพ
ั หาและความส าคัญ ของการนิ เ ทศภายใน
ปญ
สถานศึกษาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะ
ศึก ษารู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 เพื่อให้ทราบสภาพปจั จุบนั และ ปญั หาที่
เกิด ขึ้น และท าให้ เ กิด การพัฒ นารูป แบบการ
นิเ ทศภายในสถานศึก ษาโดยผู้ว ิจยั ได้กาหนด
กรอบแนวคิดที่ใ ช้ใ นการวิจยั คือ กระบวนการ
นิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2555:8-21

) เพื่อให้ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อ
นาไปใช้เป็ นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การนิ เ ทศภายในสถานศึกษา ส่ งผลให้ค รู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาในสถานศึก ษาให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั และปญั หา
ของการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
25
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ม ี 2 ระยะ 4 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา ในการ
นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มี 2
ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารตาราและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดของการ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
25
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ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปจั จุบนั
และปญั หาของการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จานวน 9 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธเี ลือก
แบบเจาะจง

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มี 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การยกร่างรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษานิเทศก์ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและ ผูบ้ ริหารการศึกษาโรงเรียนทีม่ ี
ผลงานดีเด่นด้านการนิเทศภายใน จานวน 12
คน ซึง่ ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจานวน 20 คน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ านวน 20 คน
รวมทัง้ สิน 40 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธเี ลือกแบบ
เจาะจง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ ครูผสู้ อน ใน

สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จานวน 84 สถานศึกษา ผู
บริหารสถานศึกษา จานวน 84 คน ครูผสู้ อน
จานวน 2,906 รวมทัง้ สิน้ 2,990 คน ป
การศึกษา 2556
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่ ผู บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 25 ซึ่งได้มาโดยจากการสุ่ ม
จากประชากรโดยเปรีย บเทีย บจากตารางสุ่ ม
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ขอ ง เค รจ ซี่ แล ะม อ ร์ แ ก น
(Krejcie& Morgan 1970 : 607-610) ทาให้ได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 70 สถานศึ ก ษา ผู
บริห ารสถานศึก ษา จ านวน 70 คน ครูผู้ส อน
จานวน 308 คน รวมทัง้ สิน้ 408 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มี 3 ชนิด
คือ เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ประเมินผลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ใช้ในการสารวจสภาพปจั จุบนั และปญั หาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ตที่ใช้ ในการ
วิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิน
ตามขัน้ ตอนตามลาดับดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพป จั จุ บ ั น และ
ั หาการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา สัง กั ด
ปญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
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25 สถิติท่ใี ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อ มูล คือ ร้อ ยละ
ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ผลการศึกษากรณีศกึ ษา (Case
Study) ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ พรรณนาวิเคราะห์
3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
พิจารณายกร่างรูปแบบการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 และประเมินผลรูปแบบซึง่
ประเมินความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ( x )
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
การนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
1.1 สภาพปจั จุบนั การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การขยายผลต่อยอด ยกย่องและเชิดชู
เกียรติ ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด รองลงมาคือ การ
ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และการสารวจ
ความต้องการจาเป็น และอันดับสุดท้ายคือ วาง
แผนการนิเทศ รายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ สภาพปจั จุบนั การนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้าน
ความ
กระบวนการนิเทศภายใน
S.D.
อันดับ
X
คิดเห็น
1. การสารวจความต้องการและความจาเป็น
2.77 0.46 ปานกลาง
3
2. การวางแผนการนิเทศ
2.70 0.47 ปานกลาง
5
3. การดาเนินการนิเทศภายใน
2.92 0.35 ปานกลาง
2
4. การประเมินและรายงานผลการนิเทศ
2.75 0.42 ปานกลาง
4
5. การขยายผลต่อยอด ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
2.97 0.17 ปานกลาง
1
รวม

2.82

0.37

ปานกลาง

1.2 สภาพปญั หาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวางแผนการนิเทศ
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านการสารวจความต้องการและจาเป็น และการประเมินและรายงานผล
การประเมิน และอันดับสุดท้ายคือ การดาเนินการนิเทศภายใน รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับ ปญั หาการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้าน
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กระบวนการนิเทศภายใน
1.
2.
3.
4.
5.

การสารวจความต้องการและความจาเป็น
การวางแผนการนิเทศ
การดาเนินการนิเทศภายใน
การประเมินและรายงานผลการนิเทศ
การขยายผลต่อยอด ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
รวม

2. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
การการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
25
จากการศึกษากรณีศกึ ษา (Case
Study) โดยการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ครูหวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปได้ว่า
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ในแต่ละ
ด้านยังพบปญั หาทีส่ ่งผลต่อกระบวนการทางาน
อาทิเช่น การขาดการวางแผนการทางาน ขาด
การสารวจสภาพปญั หาทีเ่ กิดอย่างแท้จริง
ระบบงานงาน บุคลากร และงบประมาณ เป็น
ต้น
3. การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (เพื่อ
พิ จารณายกร่างรูปแบบการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จากการสัมภาษณ์ได้นา
ข้อมูลจากการศึกษาเชิงสารวจและข้อมูลจาก
การศึกษากรณีศกึ ษา มาพิจารณาออกแบบรูป
แบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต

X

S.D.

4.12
4.13
3.09
4.12
3.63

0.80
0.80
0.37
0.85
0.81

3.81

0.73

ความ
อันดับ
คิดเห็น
มาก
2
มาก
1
ปานกลาง
5
มาก
2
มาก
4
มาก

25 ได้รา่ งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25ซึง่ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการ 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ 3) วิธดี าเนินงานของรูปแบบ 4)
แนวการประเมินรูปแบบ และ5) เงือ่ นไข
ความสาเร็จของรูปแบบการประเมินผลรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 12 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความ
เหมาะสม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.65
) เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ
แรก ดังนี้ การดาเนินการ รองลงมาคือ หลักการ
และจุดมุง่ หมาย ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
ได้แก่ เงือ่ นไขความสาเร็จและการประเมินผล
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ด้านความเป็ นไปได้ โดยรวมอยูใ่ น
จุดมุง่ หมาย และเงือ่ นไขความสาเร็จ ข้อทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ ต่าสุด ได้แก่ การประเมินผล
ระดับมาก ( X = 4.48) เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ การ
รายละเอียดดังตาราง 3
ดาเนินการ รองลงมาคือ หลักการ และ
ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลวิธกี ารดาเนินงาน
ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้าน
ความเหมาะสม และด้านความเป็ นไปได้ของรูปแบบ โดยรวมและรายด้าน
รายการ
1. หลักการ
2. จุดมุง่ หมาย
3. การดาเนินการ
4. การประเมินผล
5. เงือ่ นไขความสาเร็จ
รวม

ด้านความเหมาะสม
S.D. ระดับ
X
4.67 0.49 มาก
4.67 0.49 มาก
4.75 0.45 มาก
4.58 0.51 มาก
4.58 0.51 มาก
4.65 0.49 มาก

อภิ ปรายผล
รูปแบบการการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1.
ผลการศึกษาสภาพปจั จุบนั และ
ั หาในการนิ เ ทศภายในสถานศึก ษา
สภาพป ญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
1.1 สภาพปจั จุบนั การนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่ าการนิเ ทศการศึกษามี
ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ด้านความเป็ นไปได้
S.D. ระดับ
X
4.50 0.52 มาก
4.50 0.67 มาก
4.58 0.66 มาก
4.33 0.65 มาก
4.50 0.52 มาก
4.48 0.60 มาก

เป็ น ระบบที่ส่ ง เสริม พัฒ นาการเรีย นการสอน
เพื่อให้ผู้ปฏิบตั งิ านได้ลงมือปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
และเหมาะสมจนบรรลุ ต ามแผนที่ว างไว้ เพื่อ
ปรับ ปรุ ง ส่ ง เสริม คุ ณ ภาพการเรีย นการสอน
ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ ดี ขึ้ น เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูใ ห้เ อื้อ
ต่อความสาเร็จทางการเรียนของนักเรียน การ
เปลีย่ นแปลงความรู้ เจตคติ ซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์
ความรูส้ กึ และพฤติกรรมส่วนบุคคลเพื่อส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพการศึก ษาและผลสัม ฤทธิข์ องผู้เ รีย น
จากความสาคัญ ของงานนิเ ทศดังกล่ าว ทาให้
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร ต ร ะ ห นั ก ใ ห้
ความสาคัญและดาเนินการพัฒนาครูให้มคี วามรู้
ความเข้า ใจเพื่อ ส่ ง ผลต่ อ การจัด กิจ กรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
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ดีต่อผูเ้ รียน (วไลรัตน์ บุญสวัสดิ ์ . 2535 : 9395) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โสภณ ทอง
จิตร (2553: 68 - 79) ได้วจิ ยั การปฏิบตั งิ านตาม
กระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา ใน
โรงเรียนในเครือข่ายบ้างกุง้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่พ บว่ า สภาพป จั จุ บ ัน ของการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายบ้างกุ้ง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พิบูลชัย ศรี
เข้ม (2553: 102 - 104) ได้วจิ ยั การศึกษาสภาพ
ป จั จุ บ ัน การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา สัง กัด
เทศบาลเขตการศึกษา 10 พบว่าการศึกษา
สภาพปจั จุบนั ของการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับปานกลาง และยังสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ปรียา พุทธารักษ์. (2550: 110112) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบตั ิงาน
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
นาสาร พบว่าการปฏิบตั งิ านตามกระบวนการ
นิเทศภายใน อยูใ่ นระดับปานกลางและรายด้าน
อยู่ ใ นระดับ ปานกลางทุ ก ด้ า น และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 12 ท่าน พบว่า
สภาพป จั จุ บ ัน การนิ เ ทศภายในสถานศึก ษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ทัง้ 5 ด้านอยู่ในขัน้ ของการดาเนินการ
หน่ ว ยงานที่มสี ่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมใน
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การพัฒ นาการนิ เ ทศ
ภายในสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
1.2 ปญั หาการนิเทศ
ภายในสถานศึก ษา สังกัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากและเมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ใ น
ระดับมากและระดับปานกลาง ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่า
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษายั ง ขาดการ
วิเ คราะห์ วางแผนการนิเ ทศที่เ ป็ นระบบ ขาด
ั หาอย่ า งแท้จ ริง
การส ารวจสภาพป จั จุ บ ัน ป ญ
ขาดการกากับติดตามและประเมินผล อีกทัง้ การ
นิเ ทศภายในยังขาดความต่อ เนื่อง โดยเฉพาะ
การกากับติดตามและการนาผลการดาเนินงาน
ไปปรับปรุงพัฒนา แม้ว่าการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการศึกษาขัน้ พื้นฐานก็ยงั พบปญั หาที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอยู่หลายประการที่
สาคัญคือปญั หาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ยังไม่
บรรลุ เ ป้ าหมายของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ทัง้ นี้เนื่อ งจากการนิเ ทศ
ภายในสถานศึก ษายัง ขาดการพัฒ นาระบบที่
น าไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ท่ี ช ัด เจน อาจเป็ น เพราะ
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ หั ว หน้ ากลุ่ ม สาระยั ง ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของกระบวนการในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาจึงยังปล่อยปะ ละเลยและขาดการ
นิ เ ทศภายในอย่ า งจริง จัง และต่ อ เนื่ อ ง จาก
ปญั หาดัง กล่ า ว จึง ทาให้ผู้บริห ารสถานศึก ษา
ต้ อ ง ให้ ค ว าม ส า คั ญ แล ะ ต ร ะห นั ก ถึ ง กา ร
ดาเนินการพัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและ
ใช้ความรูค้ วามสามารถในการบริหารพัฒนางาน
นิเทศภายในให้มปี ระสิทธิภาพ (พัชรินทร์ ช่วย
ศิร.ิ 2554 : 3) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ชาติชาย แสนบัวคา (2552: 111 - 114) ได้
วิจยั การศึกษาสภาพปญั หาของการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ อาเภอ
ภู เ วีย ง สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่าสภาพปญั หาอยู่ในระดับ
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มาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พิบูล
ชัย ศรีเข้ม (2553: 102 - 104) ได้วจิ ยั การศึกษา
ั หาการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
สภาพป ญ
เทศบาล เขต 10 ที่พ บว่ าการศึก ษาสภาพ
ั หาการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ปญ
เทศบาล เขตการศึกษา 10 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก
และจากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
ผู้เ ชี่ยวชาญทัง้ 12 ท่ าน พบว่ า ปญั หา การ
นิเ ทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 มีปญั หา
มาก ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาควรให้ความสาคัญและตระหนัก
ในการวางแผนและก าหนดนโยบาย ตลอดจน
การ ติดตามประเมิน ผลอย่า งต่ อ เนื่อ ง เพื่อ ให้
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึน้ ไป
2. รูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึก ษา สังกัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย 5
ด้าน ได้แ ก่ ด้านการส ารวจความต้อ งการและ
ความจ าเป็ น จ านวน 13 ข้อ ด้า นการวาง
แผนการนิ เ ทศ จ านวน 14 ข้อ ด้า นการ
ดาเนินการนิเ ทศ จานวน 14 ข้อ ด้านการ
ประเมิน และรายงานผลการนิ เ ทศ จ านวน 15
ข้อ และด้า นการขยายผล ยกย่ อ ง และเชิด ชู
เกีย รติ จ านวน 12 ข้อ และค่ า ดัช นี ค วาม
สอ ด คล้ อ งข อ งรู ป แ บบก ารนิ เท ศ ภา ยใ น
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 เท่ากับ 1.00 สามารถ
นาไปใช้ได้ทุกข้อ ทัง้ นี้เป็ นเพราะ งานการนิเทศ
ภายในเป็ นกระบวนการหนึ่งของงานบริหารงาน
วิชาการซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญ ของโรงเรียนใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของชาติใน
อนาคต ( อุทยั บุญประเสริฐ. 2540 : 62 )
ดัง นั ้น ในการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาจึง มี
กระบวนการในการนิ เ ทศภายในสถานศึก ษา
ทัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ได้พ ัฒ นารูป แบบการนิ เ ทศภายใน
สถานศึ ก ษาดัง กล่ า วขึ้น โดยอาศัย หลัก การ
แนวคิด จากการศึกษาขอบข่ายงาน และภารกิจ
งานนิเทศภายใน ของนักวิชาการและหน่ วยงาน
ทางการศึก ษา เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2555: 8 -16 ) และกลุ่ม
งานนิ เ ทศการศึ ก ษา (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 25.2555:112) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ โสภณ ทองกิจ (
2554 : 64 ) ได้วจิ ยั รูปแบบในกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในจังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ าณี ที่พ บว่ า องค์ ป ระกอบหลัก ใน
กระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษามี 5
องค์ประกอบ ได้แก่ การสารวจความต้อ งการ
และความจ าเป็ น การวางแผนการนิ เ ทศ การ
ด าเนิ น การนิ เ ทศ การประเมิน ผล และการ
ปรับปรุงแก้ไข และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ จิณหธาน์ อุปาทัง(2551:145-147) ทีพ่ บว่า
องค์ประกอบหลักในกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ มีการ
สารวจสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการ
การนิเทศภายใน มีการกาหนดและแจ้งนโยบาย
การนิเทศภายใน มีการเตรียมบุคลากรและการ
วางแผนการนิเทศภายใน มีการจัดทาแผนงาน
และโครงการมีก ารเตรีย มเครื่อ งมือ และมีก าร
เตรียมประเมินผลการนิเทศภายใน
3. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศ
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ภายในสถานศึก ษา สังกัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 25 พบว่า โดยรวม
และรายข้อ ทุ ก ข้อ มีค วามเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้อยู่ในระดับมากทัง้ นี้เพราะว่า รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึก ษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยผ่าน
กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สร้าง พัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่อ งและเป็ นขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบ ซึ่ง มี
การศึก ษาแนวคิด ของ ธีร ะ รุ ญ เจริญ มีก าร
สอ บถาม สั ม ภาษ ณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ท่ี ม ี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเพื่อนามาจัดทาเป็ นร่างรูปแบบ แล้ว
น ามาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขจนได้ รู ป แบบที่ม ีค วาม
ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ได้จริง
นอกจากนัน้ แล้วยังมีผเู้ ชีย่ วชาญทีป่ ระเมินความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข องรู ป แบบ
ประกอบไปด้ ว ย ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและ
ครูผู้สอนซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ
ในการนิ เ ทศภายในสถานศึก ษา เป็ น อย่ า งดี
เมื่อเห็นกระบวนการนิเทศภายในทัง้ 5 ด้าน
สามารถประเมินออกมาได้ว่ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึก ษา สังกัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและ
พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุภาภรณ กิตติรชั ดานนท (2551:114115) ได้วจิ ยั รูปแบบเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทีพ่ บว่ารูปแบบการนิเทศการจัดการ
เรีย นการสอนโดยสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน มี
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้อยู่ในระดับ
มากและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณพร

สุขอนันต์ (2550 : 154 -172 ) ได้วจิ ยั การ
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น ส า ห รั บ
สถานศึก ษาขนาดเล็ก พบว่ า ผลการประเมิน
รู ป แบบการนิ เ ทศแบบหลากหลายมี ค วาม
เหมาะสมและเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1.1 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ควรส่งเสริมการนา
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 ไปใช้ในสถานศึกษา
1.2 สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ควร
เสนอนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาสูงขึน้ โดยมี
การกาหนดแนวทางพัฒนา
1.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาควรให้ความสาคัญและ
ตระหนัก ในการวางแผนและกาหนดนโยบาย
ตลอดจนการ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ๆ
ขึน้ ไป
1.4 ครูผสู้ อน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ด้วยความมุง่ มันทุ
่ ่มเท การสอนอย่างเต็มเวลา
และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาเด็กให้ม ี
คุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้
ต่อไป
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2.1 ควรวิจยั ประสิทธิผลทีน่ ารูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2.2 ควรวิจยั รูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยจาแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาทัง้ นี้เพราะสถานศึกษาแต่ละขนาดมี
ปจั จัยในการบริหารทีแ่ ตกต่างกัน
2.3 ควรวิจยั การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2.4 ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ ์
หลังจากการนารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ไปใช้ในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา
2.5 ทดลองใช้ สามารถพัฒนา
กระบวนการเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้
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