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บทคดัย่อ     
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและปญัหา การนิเทศ 

ภายในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25  2) เพื่อพฒันา 

รปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25     

การวจิยัแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ  4 ขัน้ตอน ดงันี้  ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสารต าราและงานวจิยัที ่

เกีย่วขอ้งเป็นกรอบแนวคดิของการพฒันาการนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน จ านวน 408 คน แยกเป็น ผูบ้รหิารจ านวน 70 คน  

ครผููส้อน 308 คน ไดม้าโดยไดม้าจากการสุ่มจากประชากรโดยเปรยีบเทยีบจากตารางสุ่ม 

กลุ่มตวัอยา่งของเครจซี ่ และมอรแ์กน (Krejcie& Morgan 1970 : 607-610)  โดยวธิกีารสุ่ม 

ตวัอยา่งอยา่งงา่ย (Simple Random  
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Sampling)  ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปจัจุบนั และปญัหาของการนิเทศภายใน

สถานศกึษาสงักดั  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ผูบ้รหิารและหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้จ านวน  9  คน ซึง่ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  

ขัน้ตอนที ่3  การยกรา่งรปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ศกึษานิเทศก ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

และ ผูบ้รหิารการศกึษาโรงเรยีนทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นการนิเทศภายใน จ านวน 12 คน ซึง่ 

ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

ของรปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 25 โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน  20 คน และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ านวน 20 

คน รวมทัง้สนิ 40 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ  

ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน      

  

ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี 

1) สภาพปจัจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และปญัหาการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    

 2) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 25 ประกอบด้วย 5 ดา้น ประกอบไปด้วย ด้านการส ารวจความต้องการ

และความจ าเป็น ดา้นการวางแผนการนิเทศ ดา้นการด าเนินการนิเทศ ดา้นการประเมนิและ

รายงานผลการนิเทศ และด้านการขยายผล ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ และค่าดชันีความ

สอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 25 เท่ากบั 1.00 สามารถน าไปใชไ้ดทุ้กขอ้    
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 3) ผลการประเมนิรปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 พบว่า มคีวามเหมาะสม และความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก

   

ค าส าคญั : รปูแบบการนิเทศภายใน,สถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษาเขต 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    

 



บทน า  
 จ า ก ก า ร นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาใน
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 25 ที่ผ่านมายงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าทีค่วร กล่าวคอื การด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศกึษา ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรยีนน้อย
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้จากการ
วเิคราะห์สาเหตุ พบว่ามสีาเหตุมาจากหลาย
ประการ เช่น ครไูมส่ามารถจดัการเรยีนการสอน
ได้เต็มศักยภาพได้  เพราะสาเหตุจากครูมี
จ านวนไม่ครบชัน้เรยีนและการมภีาระงานที่ล้น
มอืของครู อีกทัง้ ผู้บรหิารสถานศึกษายงัขาด
การส่ ง เ ส ริมสนับส นุนและพัฒนาการจัด
การศกึษา ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งต้นพบว่า ครู
และผู้บริหารมีส่วนส าคัญที่ผลักดันการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาใหบ้รรลุผล สถานศกึษาจดั
กจิกรรมการนิเทศไม่สอดคล้องกบัสภาพปญัหา
ปจัจุบนัของสถานศึกษาและอาจไม่ได้เกิดจาก
ความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา 
ตลอดจนทัง้การนิเทศภายในสถานศกึษายงัขาด
การนิ เทศแบบจริงจังและต่อเนื่ อง เป็นต้น 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 
25. 2555:96-98)        
        จ า ก ส ภ า พ
ปญัหาและความส าคัญของการนิเทศภายใน
สถานศกึษาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศึกษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 25 เพื่อใหท้ราบสภาพปจัจุบนัและ ปญัหาที่
เกิดขึ้นและท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาโดยผู้วิจยัได้ก าหนด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยัคือ กระบวนการ
นิ เทศภายในสถานศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2555:8-21 

) เพื่อใหไ้ดบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการจดั
การศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บรหิาร 
ครูผู้สอน ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางปรบัปรุงและพฒันาระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ครู
สามารถจดักิจกรรมการเรยีนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

ความมุ่งหมายของการวิจยั   

 1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนัและปญัหา

ของการนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดั

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 

25    

2.   เพื่อพฒันารปูแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 

  

วิธีด าเนินการวิจยั  

การวจิยัน้ีม ี2 ระยะ  4 ขัน้ตอน 

ดงัต่อไปนี้ 

ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหา ในการ

นิเทศภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25   ม ี2 

ขัน้ตอน ดงันี้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสารต าราและ

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นกรอบแนวคดิของการ

พฒันาการนิเทศภายในสถานศกึษา  สงักดั 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 

25  
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ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั 

และปญัหาของการนิเทศภายในสถานศกึษา

สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 25 โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ผูบ้รหิารการศกึษา และหวัหน้ากลุ่มสาระการ

เรยีนรู ้จ านวน  9  คน ซึง่ไดม้าโดยวธิเีลอืก

แบบเจาะจง  

 

 

ระยะท่ี 2 การพฒันารปูแบบการนิเทศภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25  ม ี2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1  การยกร่างรปูแบบการ

นิเทศภายในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 โดยการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ  ศกึษานิเทศก ์ผูบ้รหิาร

สถานศกึษาและ ผูบ้รหิารการศกึษาโรงเรยีนทีม่ ี

ผลงานดเีด่นดา้นการนิเทศภายใน จ านวน 12 

คน ซึง่ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  

ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมนิความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบการ

นิเทศภายในสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 โดย

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน  20 คน และ

หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ านวน 20 คน 

รวมทัง้สนิ 40 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิเีลอืกแบบ

เจาะจง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  

ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และ ครผููส้อน ใน

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25 จ านวน 84 สถานศกึษา ผู

บรหิารสถานศกึษา จ านวน 84 คน ครผููส้อน

จ านวน  2,906 รวมทัง้สิน้ 2,990 คน ป

การศกึษา  2556   

 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  
ได้แก่ ผู บรหิารสถานศกึษา  ครูผู้สอนของ
สถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ซึ่งได้มาโดยจากการสุ่ม
จากประชากรโดยเปรียบเทียบจากตารางสุ่ม
กลุ่ มตัว อย่ า ง ของ เค รจซี่   แล ะมอร์แกน 
(Krejcie& Morgan 1970 : 607-610)  ท าใหไ้ด้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 สถานศึกษา ผู
บริหารสถานศึกษา จ านวน 70 คน ครูผู้สอน
จ านวน  308 คน รวมทัง้สิน้ 408   คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ม ี3 ชนิด 

คอื เป็นแบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์ และแบบ

ประเมนิผลรปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา

ใชใ้นการส ารวจสภาพปจัจบุนัและปญัหาการ

นิเทศภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ทีผู่ว้จิยั

สรา้งขึน้  

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิตท่ีใช้ในการ

วิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยั ไดด้ าเนิน
ตามขัน้ตอนตามล าดบัดงันี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพปจัจุบันและ
ปญัหาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 
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25 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คอื ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. ผลการศกึษากรณศีกึษา (Case 
Study) ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา การนิเทศ
ภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู คอื พรรณนาวเิคราะห ์

3. ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อ
พจิารณายกร่างรปูแบบการการนิเทศภายใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 25 และประเมนิผลรปูแบบซึง่
ประเมนิความเหมาะสม และความเป็นไปได ้
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ( x ) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 

ผลการศึกษา 

1. การศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา
การนิเทศภายในสถานศึกษา สงักดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 
  1.1  สภาพปจัจบุนัการนิเทศ

ภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 25  โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง   เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า การขยายผลต่อยอด ยกยอ่งและเชดิชู

เกยีรต ิค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื การ

ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน และการส ารวจ

ความตอ้งการจ าเป็น และอนัดบัสุดทา้ยคอื วาง

แผนการนิเทศ รายละเอยีดดงัตาราง 1     

  ตาราง   1    ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเกี่ยวกบั สภาพปจัจบุนัการนิเทศภายใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้น 

กระบวนการนิเทศภายใน X  S.D. 
ความ
คดิเหน็ 

อนัดบั 

1. การส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็น 2.77 0.46 ปานกลาง 3 
2. การวางแผนการนิเทศ 2.70 0.47 ปานกลาง 5 
3. การด าเนินการนิเทศภายใน 2.92 0.35 ปานกลาง 2 
4. การประเมนิและรายงานผลการนิเทศ 2.75 0.42 ปานกลาง 4 
5. การขยายผลต่อยอด ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรต ิ
 

รวม 

2.97 
 

2.82 

0.17 
 

0.37 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

1 

 

 1.2 สภาพปญัหาการนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 25 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การวางแผนการนิเทศ 
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื ดา้นการส ารวจความตอ้งการและจ าเป็น และการประเมนิและรายงานผล
การประเมนิ  และอนัดบัสุดทา้ยคอื การด าเนินการนิเทศภายใน รายละเอยีดดงัตาราง 2  
   ตาราง   2  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบั ปญัหาการนิเทศภายใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25  โดยรวมและรายดา้น 
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กระบวนการนิเทศภายใน X  S.D. 
ความ
คดิเหน็ 

อนัดบั 

1. การส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็น 4.12 0.80  มาก 2 
2. การวางแผนการนิเทศ 4.13 0.80    มาก 1 
3. การด าเนินการนิเทศภายใน 3.09 0.37 ปานกลาง 5 
4. การประเมนิและรายงานผลการนิเทศ 4.12 0.85 มาก 2 
5. การขยายผลต่อยอด ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรต ิ

 
รวม 

3.63 
 

3.81 

0.81 
 

0.73 

มาก 
 

มาก 

4 

 

 

2. การศึกษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา
การการนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
25   

จากการศกึษากรณศีกึษา (Case 

Study) โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ครหูวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้สรปุไดว้่า 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา ในแต่ละ

ดา้นยงัพบปญัหาทีส่่งผลต่อกระบวนการท างาน 

อาทเิช่น การขาดการวางแผนการท างาน ขาด

การส ารวจสภาพปญัหาทีเ่กดิอยา่งแทจ้รงิ 

ระบบงานงาน บุคลากร และงบประมาณ เป็น

ตน้ 

 3.  การสมัภาษณ์เชิงลึก  (เพ่ือ

พิจารณายกร่างรปูแบบการการนิเทศภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25  จากการสมัภาษณ์ไดน้ า

ขอ้มลูจากการศกึษาเชงิส ารวจและขอ้มลูจาก

การศกึษากรณศีกึษา มาพจิารณาออกแบบรปู 

แบบการนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

25   ไดร้า่งรปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 25ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินการ 5 ขัน้ตอน  

ไดแ้ก่  1) หลกัการของรปูแบบ  2) วตัถุประสงค์

ของรปูแบบ   3) วธิดี าเนินงานของรปูแบบ 4) 

แนวการประเมนิรปูแบบ  และ5) เงือ่นไข

ความส าเรจ็ของรปูแบบการประเมนิผลรปูแบบ

การนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 โดย

ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 12 คน  ผูเ้ชีย่วชาญม ี 

ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสม  และความ

เป็นไปได ้ของรปูแบบการนิเทศภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นความ

เหมาะสม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.65 

) เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั

แรก ดงันี้ การด าเนินการ รองลงมาคอื หลกัการ 

และจดุมุง่หมาย  ขอ้ทีม่คีะแนนเฉลีย่ต ่าสุด 

ไดแ้ก่ เงือ่นไขความส าเรจ็และการประเมนิผล 



132 
 

 ดา้นความเป็นไปได ้โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 4.48) เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงันี้ การ

ด าเนินการ รองลงมาคอื หลกัการ และ

จดุมุง่หมาย  และเงือ่นไขความส าเรจ็ ขอ้ทีม่ ี

คะแนนเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ การประเมนิผล  

      

รายละเอยีดดงัตาราง 3 

 ตาราง 3  ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกี่ยวกบัการประเมนิผลวธิกีารด าเนินงาน

ของรปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25    ดา้น

ความเหมาะสม และดา้นความเป็นไปไดข้องรปูแบบ โดยรวมและรายดา้น 

รายการ 
ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

1. หลกัการ 4.67 0.49 มาก 4.50 0.52 มาก 

2. จดุมุง่หมาย    4.67 0.49 มาก 4.50 0.67 มาก 

3. การด าเนินการ   4.75 0.45 มาก 4.58 0.66 มาก 

4. การประเมนิผล 4.58 0.51 มาก 4.33 0.65 มาก 

5. เงือ่นไขความส าเรจ็   4.58 0.51 มาก 4.50 0.52 มาก 

รวม 4.65 0.49 มาก 4.48 0.60 มาก 

 

อภิปรายผล 
     รปูแบบการการนิเทศภายในสถานศกึษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25   

สามารถอภปิรายผล ไดด้งันี้ 

 1.  ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั และ

สภาพปญัหาในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา

เขต 25           

 1.1 สภาพปจัจุบนั การนิเทศภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษาเขต 25  โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง ทัง้นี้เป็นเพราะว่าการนิเทศการศึกษามี

ความส าคญัในการพฒันาคุณภาพทางการศกึษา 

เป็นระบบที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้ปฏบิตังิานได้ลงมอืปฏบิตัอิย่างถูกต้อง

และเหมาะสมจนบรรลุตามแผนที่วางไว้ เพื่อ

ปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

ภ า ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ ดี ขึ้ น  เ ป็ น ก า ร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูให้เอื้อ

ต่อความส าเร็จทางการเรยีนของนักเรยีน การ

เปลีย่นแปลงความรู ้เจตคต ิซึ่งเกี่ยวกบัอารมณ์

ความรูส้กึและพฤตกิรรมส่วนบุคคลเพื่อส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน 

จากความส าคญัของงานนิเทศดงักล่าว ท าให้

ผู้ บ ริห า ร ส ถ านศึ ก ษ าค ว ร ต ร ะหนั ก  ใ ห้

ความส าคญัและด าเนินการพฒันาครใูหม้คีวามรู้

ความเข้าใจเพื่อส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิผล
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ดต่ีอผูเ้รยีน (วไลรตัน์ บุญสวสัดิ ์ . 2535 : 93-

95) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ โสภณ  ทอง

จติร (2553: 68 - 79) ไดว้จิยัการปฏบิตังิานตาม

กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา ใน

โรงเรยีนในเครอืขา่ยบา้งกุง้ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ที่พบว่าสภาพปจัจุบันของการนิเทศภายใน

สถานศกึษาในโรงเรยีนเครอืข่ายบา้งกุ้ง จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พบิูลชยั ศรี

เขม้ (2553: 102 - 104) ไดว้จิยัการศกึษาสภาพ

ปจัจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลเขตการศึกษา 10 พบว่าการศึกษา

สภาพปจัจุบนัของการนิเทศภายในสถานศกึษา

สงักดัเทศบาล เขตการศกึษา 10 โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง และยงัสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของ ปรยีา  พุทธารกัษ์. (2550: 110-

112)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏบิตัิงาน

การนิเทศภายในสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืง

นาสาร  พบว่าการปฏบิตังิานตามกระบวนการ

นิเทศภายใน  อยูใ่นระดบัปานกลางและรายดา้น

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 12 ท่าน พบว่า 

สภาพปจัจุบัน การนิเทศภายในสถานศึกษา 

สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา

เขต 25  ทัง้ 5 ดา้นอยู่ในขัน้ของการด าเนินการ 

หน่วยงานที่มสี่วนเกี่ยวข้องควรจดักิจกรรมใน

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนิ เทศ

ภายในสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

       1.2 ปญัหาการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 25  โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดบัมากและระดบัปานกลาง ทัง้นี้เป็นเพราะว่า 

การนิ เทศภายในสถานศึกษายังขาดการ

วิเคราะห์ วางแผนการนิเทศที่เป็นระบบ ขาด

การส ารวจสภาพปจัจุบัน ปญัหาอย่างแท้จริง 

ขาดการก ากบัตดิตามและประเมนิผล อกีทัง้การ

นิเทศภายในยงัขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การก ากบัติดตามและการน าผลการด าเนินงาน

ไปปรบัปรุงพฒันา แม้ว่าการจดัการศึกษาตาม

นโยบายการศึกษาขัน้พื้นฐานก็ยงัพบปญัหาที่

ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอยู่หลายประการที่

ส าคญัคอืปญัหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ยงัไม่

บรรลุเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน ทัง้นี้เนื่องจากการนิเทศ

ภายในสถานศึกษายงัขาดการพัฒนาระบบที่

น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่ มสาระยัง ไม่ เห็น

ความส าคญัของกระบวนการในการนิเทศภายใน

สถานศึกษาจงึยงัปล่อยปะ ละเลยและขาดการ

นิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง จาก

ปญัหาดงักล่าว จงึท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ต้ อ ง ให้คว ามส าคัญและตระหนักถึง กา ร

ด าเนินการพฒันาครูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและ

ใชค้วามรูค้วามสามารถในการบรหิารพฒันางาน

นิเทศภายในให้มปีระสทิธภิาพ (พชัรนิทร์ ช่วย  

ศริ.ิ2554 : 3) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

ชาตชิาย  แสนบวัค า  (2552: 111 - 114)  ได้

วจิยัการศกึษาสภาพปญัหาของการนิเทศภายใน

ของโรงเรยีนบา้นหนองกุงธนสารโศภณ อ าเภอ

ภูเวียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 พบว่าสภาพปญัหาอยู่ในระดบั
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มาก และยงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ พบิูล

ชยั ศรเีขม้ (2553: 102 - 104) ไดว้จิยัการศกึษา

สภาพปญัหาการนิเทศภายในสถานศึกษา

เทศบาล เขต 10 ที่พบว่าการศึกษาสภาพ

ปญัหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล เขตการศกึษา 10 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 12 ท่าน พบว่า ปญัหา การ

นิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25  มปีญัหา

มาก ดงันัน้ ผู้บรหิารสถานศกึษา และบุคลากร

ทางการศึกษาควรให้ความส าคญัและตระหนัก 

ในการวางแผนและก าหนดนโยบาย ตลอดจน

การ ติดตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

การบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ ๆ ขึน้ไป

       2. รูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านการส ารวจความต้องการและ

ความจ าเป็นจ านวน 13 ข้อ ด้านการวาง

แผนการนิเทศ จ านวน 14 ข้อ  ด้านการ

ด าเนินการนิเทศ จ านวน 14 ข้อ  ด้านการ

ประเมนิและรายงานผลการนิเทศ จ านวน 15 

ข้อ และด้านการขยายผล ยกย่อง และเชิดชู

เกียรติ จ านวน 12 ข้อ และค่าดัชนีความ

สอดคล้อ งของรูปแบบการนิ เทศภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มธัยมศกึษาเขต 25 เท่ากบั 1.00 สามารถ

น าไปใชไ้ดทุ้กขอ้ ทัง้นี้เป็นเพราะ งานการนิเทศ

ภายในเป็นกระบวนการหนึ่งของงานบรหิารงาน

วชิาการซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของโรงเรยีนใน

การขบัเคลื่อนและพฒันาการศึกษาของชาติใน

อนาคต ( อุทยั  บุญประเสรฐิ. 2540 : 62 ) 

ดังนั ้นในการนิ เทศภายในสถานศึกษาจึงมี

กระบวนการในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ทัง้นี้ผู้วิจยัได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาดังกล่าวขึ้นโดยอาศัยหลักการ 

แนวคดิ จากการศกึษาขอบข่ายงาน และภารกจิ 

งานนิเทศภายใน ของนักวชิาการและหน่วยงาน

ทางการศึกษา เช่น ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2555: 8 -16 ) และกลุ่ม

งานนิ เทศการศึกษา (ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25.2555:112) ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ โสภณ ทองกิจ ( 

2554 : 64 ) ได้วจิยัรูปแบบในกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศกึษา ของโรงเรยีนในจงัหวดั

สุราษฎร์ธาณี ที่พบว่าองค์ประกอบหลักใน

กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษามี 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ การส ารวจความต้องการ

และความจ าเป็น การวางแผนการนิเทศ การ

ด าเนินการนิ เทศ การประเมินผล และการ

ปรบัปรุงแก้ไข และยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของ จณิหธาน์ อุปาทงั(2551:145-147) ทีพ่บว่า

องค์ประกอบหลกัในกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ มกีาร

ส ารวจสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความต้องการ

การนิเทศภายใน มกีารก าหนดและแจง้นโยบาย

การนิเทศภายใน มกีารเตรยีมบุคลากรและการ

วางแผนการนิเทศภายใน มกีารจดัท าแผนงาน

และโครงการมีการเตรยีมเครื่องมือและมีการ

เตรยีมประเมนิผลการนิเทศภายใน 

  3. ผลการประเมนิรูปแบบการนิเทศ



135 
 

ภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 พบว่าโดยรวม

และรายข้อทุกข้อมีความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมากทัง้นี้เพราะว่า รปูแบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 โดยผ่าน

กระบวนการศกึษา วเิคราะห ์สรา้ง พฒันาอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมี

การศึกษาแนวคิด ของ ธีระ รุญเจริญ มีการ

สอบถาม สัมภาษณ์ข้อมูล จากผู้ที่ มีส่ ว น

เกี่ยวข้องเพื่อน ามาจดัท าเป็นร่างรูปแบบ  แล้ว

น ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบที่มีความ

ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ได้จรงิ 

นอกจากนัน้แลว้ยงัมผีูเ้ชีย่วชาญทีป่ระเมนิความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ

ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ

ในการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นอย่างด ี 

เมื่อเห็นกระบวนการนิเทศภายในทัง้ 5 ด้าน 

สามารถประเมนิออกมาได้ว่ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 25 ทีผู่ว้จิยัสรา้งและ

พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้

อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษา 

ของ สุภาภรณ กติตริชัดานนท  (2551:114-

115)  ไดว้จิยัรปูแบบเรือ่งการพฒันารปูแบบการ

นิเทศการจดัการเรยีนการสอนโดยสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ทีพ่บว่ารปูแบบการนิเทศการจดัการ

เรียนการสอนโดยสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มี

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดบั

มากและยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณพร 

สุขอนันต์ (2550 : 154 -172 ) ได้วจิยัการ

พัฒนารู ปแบบการนิ เ ทศภาย ในส า ห รับ

สถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่าผลการประเมิน

รูปแบบการนิ เทศแบบหลากหลายมีความ

เหมาะสมและเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

      1.1 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25  ควรส่งเสรมิการน า

รปูแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 

25  ไปใชใ้นสถานศกึษา    1.2 ส านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25  ควร

เสนอนโยบายใหส้ถานศกึษาจดักจิกรรม  เพื่อ

พฒันา สนบัสนุนและส่งเสรมิการนิเทศภายใน

สถานศกึษา เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพการ

เรยีนการสอนและคุณภาพการศกึษาสงูขึน้โดยมี

การก าหนดแนวทางพฒันา     

 1.3  ผูบ้รหิารสถานศกึษา และ

บุคลากรทางการศกึษาควรใหค้วามส าคญัและ

ตระหนกั ในการวางแผนและก าหนดนโยบาย 

ตลอดจนการ ตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ ๆ 

ขึน้ไป         

 1.4 ครผููส้อน ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่าม

ดว้ยความมุง่มัน่ทุ่มเท การสอนอยา่งเตม็เวลา

และเตม็ความสามารถเพื่อพฒันาเดก็ใหม้ี

คุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลกัสตูร  

 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้
ต่อไป  
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  2.1  ควรวจิยัประสทิธผิลทีน่ ารปูแบบ
การนิเทศภายในสถานศกึษา ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25   
            
  2.2  ควรวจิยัรปูแบบการนิเทศ
ภายในสถานศกึษา โดยจ าแนกตามขนาดของ
สถานศกึษาทัง้นี้เพราะสถานศกึษาแต่ละขนาดมี
ปจัจยัในการบรหิารทีแ่ตกต่างกนั 
 2.3  ควรวจิยัการศกึษาเชงิ

เปรยีบเทยีบระหว่างรปูแบบการนิเทศภายใน

สถานศกึษา ระหว่างสถานศกึษาขนาดเลก็ 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่          

 2.4  ควรมกีารศกึษาถงึผลสมัฤทธิ ์

หลงัจากการน ารปูแบบการนิเทศภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 25 ไปใชใ้นการบรหิารงาน

ของสถานศกึษา  

 2.5 ทดลองใช ้สามารถพฒันา

กระบวนการเพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษาได้ 
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