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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
The Development of Internal Supervision Model of Smallsized School under the Secondary Educational Service
Area Office 28
พงษศักดิ์ ทองไชย1, อนุวัฒน วันทอง2, อํานาจ ชนะวงศ3
Pongsak Thongchai1, Anuwat Wanthong2, Amnaj Chanawongse3

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงาน
นิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร
สถานศึ ก ษา ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อน จํ า นวน 248
แบงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36 คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน
จํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุม
แบบแบงชั้น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ วิ เคราะห ขอ มู ลโดยใช โปรแกรมคอมพิว เตอร สําเร็จรู ป การดําเนินการวิ จัย
ประกอบดวย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน เพื่อใหไดแนวทางการ
นิเทศภายในที่เ หมาะสม ระยะที่ 2
สร างรู ปแบบและพั ฒนารูปแบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาด เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญ หาการนิเ ทศภายในของสถานศึ กษาขนาดเล็ ก สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ขั้นตอน
แตละขั้นตอนมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย
10 องคประกอบ ขั้นที่ 2 การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแก
ผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการนิเทศ
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5
องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ
2.1) พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของ
ผูนิเทศ 2.3) สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ความเปนไปได
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
The purposes of this study are two-folded: 1) to examine current
conditions and problems in the internal supervision at small-sized schools
under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 28
and 2) to develop a model of internal supervision for the small-sized
schools under jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office
28. The study sample comprised 248 people including 36 directors of
school, 36 teachers which 176 teachers, chosen by simple random sampling
and stratified random sampling. The research instruments consisted of a
questionnaire and an interview form. Data were analyzed by a computer
program. The present study consisted of two phases. The first phase was
investigating conditions and problems found in the internal supervision at the
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small-sized schools under the Secondary Educational Service Area Office 28,
and studying Best Practices for Internal Supervision at those schools as a
guideline for designing an appropriate model of internal supervision for
them. The second phase was creating and developing a model of internal
supervision for the small-sized schools under the Secondary Educational
Service Area Office 28.
The results showed that : 1) The conditions of the internal
supervision at the small-sized schools under the Secondary Educational
Service Area Office 28, in overall, was at the middle level . Additionally,
the problems found in the internal supervision at the small-sized schools
under the Secondary Educational Service Area Office 28, in overall, was at
the high level 2) Upon the development, the current model contained the
following : 1) The process of internal supervision involved four steps, each
comprising different components as follows. Step 1: Planning which consisted
of 10 components. Step 2 : Giving Knowledge and Encouragement to the
Internal Supervisor which comprised 6 components. Step 3 : Supervising
which included 7 components, and Step 4 : Evaluation of Supervision which
contained 5 components, respectively. 2) There were 3 positive factors that
helped in promoting the internal supervision, namely, 2.1) behaviors of the
administrator, supervisor and supervisee, 2.2) knowledge skills and attitudes
of the supervisor, and 2.3) media and instruments for supervising. According
to the results of the model evaluation by six qualified persons, the model’s
appropriateness was found to be at the highest level, possibility at the
highest level, and usefulness at the highest level.
Key Words : Development of Model, The Internal Supervision Model of
Small-sized School

บทนํา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้นตองใหความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และตอบสนอง
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายและนโยบายการจั ด การศึ ก ษา การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป น
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น ดวยการรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของโดยใช
หลักประชาธิปไตย (ชารี มณีศรี, 2538 : 22) ที่ผูบริหารจะตองดําเนินการเพื่อใหการ
จั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา จนส ง ผลให เ กิ ด การพั ฒ นาระดั บ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
การนิเทศการศึกษาจึงนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ได
ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมและควรนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
สถานการณปจจุบันก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 : 1)
การนิ เ ทศการศึ ก ษาโดยศึ ก ษานิ เ ทศก จ ากภายนอกนั้ น ไม ส ามารถจะทํ า ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง
เนื่ อ งจากจํ านวนศึ ก ษานิ เ ทศก มีนอ ยไม เ พี ยงพอเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บความต อ งการของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา ตลอดจนความรูของศึกษานิเทศกก็ไมสามารถครอบคลุม ไดทุก
สาขาวิ ช า จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารนิ เ ทศภายในสถาน ศึ ก ษา ซึ่ ง การนิ เ ทศภายในเป น
กระบวนการหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่บุคลากรภายในสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมจนบรรลุ ผ ลตามแผนที่ ว างไว เพื่ อ ปรั บปรุ ง
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น และการนิเทศภายในนั้น
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งกําหนด การกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของ
เกณฑ ก ารประเมิ น ด ว ย โดยระบุ ไ ว ใ นด า นที่ 2 มาตรฐานด า นการจั ด การศึ ก ษา
สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546
: 64–67) จะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น การนิเทศภายใน
สถานศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญ และเปนมาตรการที่ดีอยางหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอ
มาตรฐานการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนโยบายมุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ จึงทําใหการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความจําเปนมากยิ่งขึ้นและจําเปนตองมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
การจัดการศึกษา และบริบทของสถานศึกษาแตละขนาด แตละประเภท
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
2
จังหวัด คือจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 83
โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 9 โรงเรียน ขนาดใหญ 7 โรงเรียน
ขนาดกลาง 29 โรงเรียน และขนาดเล็ก 38 โรงเรียน จากรายงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 38 โรงเรียน ไมมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมและเปนไป
ได (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, 2556 : 2-24) จึงจําเปนอยาง
ยิ่งตองมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมและเปนไปไดในการดําเนินการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่องใหกับสถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
ผู วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
โรงเรี ย นโพนงามพิ ท ยาคาร ซึ่ ง เป น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงมีความมุงหวังที่จะทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รู ป แบบการนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในใหมีความเหมาะสมที่
จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2.
เพื่อพั ฒนารู ปแบบการนิ เทศภายในของสถานศึ กษาขนาดเล็ก สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน
ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

361

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

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่
ดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในที่เหมาะสม ประกอบดวย
ตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
ภายใน
ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตอนที่ 3 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในที่เหมาะสม
ระยะที่ 2 สรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย
ตอนที่ 4 การสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตอนที่ 5 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 38 คน ครู
ผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 38 คน และครูผูสอนจํานวน 590 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 666 คน ของสถานศึกษาเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จํานวน 38 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36
คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 รวม
ทั้งสิ้น 248
คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุมแบบแบงชั้น ผูใหขอมูลใน
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนว
ทางการนิเทศภายในที่เหมาะสม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และครู
ผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน จํานวน 3 คน จากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศ
ภายใน จํานวน 3 โรงเรียน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน
ระยะที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิสําหรับประเมินรูปแบบ ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน จํานวน 3 ทาน และ
นักวิชาการดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 ทาน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ระยะที่ 1 ประกอบดวย
1. แบบสอบถามสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง 0.80–1.00
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.71 คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.91
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อขอแนวคิดในการดําเนินการนิเทศ
ภายใน ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 และความคิดเห็นอื่นๆ
ระยะที่ 2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง 0.80–1.00
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ระยะที่ 1 ประกอบดวย
1. แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการ
เนื้อหาการสัมภาษณ (Content analysis) และจัดกลุมเนื้อหาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได
และนํามาหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการนิเทศภายใน
ระยะที่ 2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีดังนี้
1. สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.46)
ปญ หาการนิเ ทศภายในของสถานศึ กษาขนาดเล็ ก สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52)

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

363

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

2. ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 28 ประกอบดวย
1)
กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ขั้นตอน แตละขั้นตอนมีองคประกอบ
ตางๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ขั้นที่ 2
การให ค วามความรู ก อ นการนิ เ ทศและการสร า งเสริ ม กํ า ลั ง ใจแก ผู ป ฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการนิเทศ ประกอบดวย 7
องคประกอบ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2)
ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ 2.1) พฤติกรรม
ของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ 2.3)
สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยผูทรงคุณวุฒิ 6
คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.71) ความเปนไปไดโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.74) ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(  = 4.76)

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 พบว า โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บปานกลาง
(  = 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานที่อยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน
และอยูในระดับ ปานกลาง จํานวน 2 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการให
ความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ (  = 4.03)
รองลงมาคือ ดานการดําเนินการนิเทศ (  = 3.88) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ดานการวางแผนการนิเทศ (  = 2.92) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันเปนยุคของการ
ปฏิรูปการ ศึกษาผูนิเทศเปนบุคลากรหลักของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระและหัวหนาฝายหรือหัวหนางาน
ของสถานศึกษา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการนิเทศภายใน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตเนื่องจาก
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี จํ า นวนบุ ค ลากรน อ ยแต มี ง านประจํ า ค อ นข า งมากจึ ง ทํ า ให ก าร
ดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเนื่องสงผลใหสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาด
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เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของของโสภณ ทองจิตร (2554 : 71) ที่ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศ
ในโรงเรียนในเครือขายบางกุง
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การประเมินผลการนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแก การดําเนินการนิเทศการวาง
แผนการนิเทศ การปรับปรุงแกไข และการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน
ตามลําดับ
2. ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีดานที่อยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 2 ดาน ดานที่มีระดับปญหามากที่สุดคือ ดานการวางแผนการนิเทศ
(  = 4.03) รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ (  = 3.83) สวนดานที่มีระดับ
ปญหานอยที่สุดคือ การใหความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการ
นิเทศ (  = 2.85) อาจเปนสาเหตุมาจาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอย
แตตองรับผิดชอบงานจํานวนมาก ไมมีเวลาในการดําเนินการนิเทศภายใน และไมมีเวลา
ในจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ทําใหการดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเนื่องสงผลให
ป ญ หาการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชารี มณีศรี (2542 :
156) ที่ไดสรุปวา ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาที่พบ ไดแก ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดแคลน
บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตองานนิเทศ
เวลาในการปฏิบัติการนิเทศของ
บุคลากรในสถานศึกษามีนอยมาก เพราะแตละคนมีงานที่ตองสอนมากและมีงานที่ไดรับ
มอบหมายอื่นๆ อีกนอกเหนือจากงานสอน และขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย มานะพิมพ (2556 : 205) ที่ได
ศึกษาปญหาในการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา พบวา ผูใหการนิเทศมีภาระงานอื่นๆ มาก การยอมรับและให
เกียรติซึ่งกันและกันยังไมดีพอ ผลการปฏิบัติงานไมเปนปจจุบันและขาดหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจจะเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม ผูรับการนิเทศยังไมเขาใจ
วิธีการสรางเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่ถูกตอง มีขอจํากัดทางดานงบประมาณ ครู
บางทานมีภาระการสอนในหลายชั้นเรียน และนักเรียนบางสวนชอบฝาฝนกฎระเบียบ
3. รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการ
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ดําเนินการใน 4 ขั้นตอน แตละขั้นตอนมีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ขั้นที่ 2 การใหความความรูกอนการ
นิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ขั้นที่
3 การดําเนิน การนิเทศ ประกอบดวย 7 องคประกอบ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
นิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน
ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก ประการที่ 1 พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับ
นิเทศ ประการที่ 2 ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ ประการที่ 3 สื่อและเครื่องมือ
ในการนิเทศ เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมมีประโยชน
และมีประสิทธิภาพตอการ
ดําเนินงานนิเทศภายใน เนื่องจากการรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรางขึ้นตามหลักการแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน สอดคลองกับสภาพ ปญหา การดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 เปนไปตามหลักการพัฒนารูปแบบและไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบุญชุม ศรีสะอาด (2546 : 2-7) ที่ไดสรุปวาการวิจัยโดยใช
รูปแบบจําแนกออกไดเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ ขั้นที่
สองเปนการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ สังข
ชัย (2553 : 193-201) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
พบวา
รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นที่ มี แ วว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ที่พัฒนาขึ้นโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญเรียกวา “APFIE Model” ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปจจุบันและความตองการจําเปน (Assessing Needs :
A) ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P) ขั้นตอน
ที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ
(Implementing : I) ประกอบ ดวยกระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ 2) ขั้นสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ขั้นประชุมให
ขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน 4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E) และผลการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศ
การจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
การสอน ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
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การสอน นักเรียนที่มีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะทาง
สังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน อยูในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาที่จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ทิม
นาค (2553 : 261-264) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของ
กลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทย
พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทยเรียกวา “AIPDE Model” ประกอบ
ดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การประเมินสภาพและสมรรถนะในการ
ทํางาน (Assessing : A) ขั้นที่ 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Information : I) ขั้น
ที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Planning : P) ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Doing : D) และ
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 6 คน พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ครูผูรับการนิเทศมีสมรรถภาพ
การจัด การเรี ยนรูทัก ษะการอานหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน ครูผูทําหนาที่นิเทศและครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอครูภาษาไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุพิน ยืนยง (2553 : 249-251) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบวา รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการ
วิจัยในชั้นเรียน มีชื่อวา ซีไอพีอี (CIPE Model) ประกอบดวย กระบวนการนิเทศ 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Classifying : C การคัดกรองระดับความรู ความสามารถ
ทักษะที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจัดกลุมครูและเลือก
วิธีการนิเทศที่เหมาะสมสําหรับครูแตละกลุม ขั้นตอนที่ 2 Informing : I การใหความรู
กอนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 Proceeding : P การดําเนินงาน ไดแก 3.1 การประชุม
กอนการสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2 การสังเกตการสอน (Observation) 3.3
การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post conference) ขั้นตอนที่ 4 Evaluating : E
การประเมินผลการนิเทศโดยมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring) อยางตอเนื่องทุกขั้นตอน
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ผลการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้น
เรียน พบวา ครูผูนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับสูง
มาก และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ ครูผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ มีสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก มี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับมากที่สุด
และ
นักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครู
ผูรับการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ สอดคลองงานวิจัย
ของอดุลย วงศกอม (2552 : 221) ซึ่งไดศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา พบวาองค ประกอบของรู ปแบบการนิ เ ทศการศึ กษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) การวางแผน 2)
ดําเนินการนิเทศ 3) สื่อและเทคโนโลยี 4) ประเมิน ผล 5) การมีสวนรวม และ 6)
ปรับปรุงและพัฒนา องคประกอบรูปแบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนรูปแบบที่ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบที่มีความ
ถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดซึ่งสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย
4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาทั้งความเหมาะสม ความเปนไป
ไดและความมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่สราง
ขึ้นมานั้นผานกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม ทั้งการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถาน
ศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน และการประเมินรูปแบบจากผูคุณวุฒิซึ่งลวน
เป นผู ที่มี ค วามรู แ ละประสบการณ  ต รงเกี่ ยวกั บ การนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา จึงสามารถใหขอเสนอแนะที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี ซึ่งสอด
คลองกับ งานวิจัยของสุภาภรณ กิตติรัชดานนท (2551 : 138-143) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึก ษาระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ พั ฒนาขึ้ น มี ค วามเหมาะสม ความเปนไปได
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ความเป นประโยชน  แ ละความถู ก ต อ งอยู ใ นระดั บ มาก และสอดคล อ งกั บ งานวิ จัย ของ
วิชัย มานะพิมพ (2556 : 209) ที่ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในเกี่ยวกับการจัด ชั้นเรีย นระดับมัธยมศึ กษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
ของรูปแบบการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการ ศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การนํารูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 ไปใช ใ นการนิ เ ทศภายใน
ผูบริหารสถานศึกษาควรทําความเขาใจใหชัดเจน และดําเนินการบริหารจัดการตั้งแตขั้น
การวางแผนการนิเทศ การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผู
ปฏิบัติการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ที่ตองการ
นํารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ไปใชควรประยุกตใหเขากับบริบทของสถานศึกษานั้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ระหว างสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และสถานศึ ก ษาขนาดอื่ น ๆ สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
The Development of Internal Supervision Model of Smallsized School under the Secondary Educational Service
Area Office 28
พงษศักดิ์ ทองไชย1, อนุวัฒน วันทอง2, อํานาจ ชนะวงศ3
Pongsak Thongchai1, Anuwat Wanthong2, Amnaj Chanawongse3

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงาน
นิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร
สถานศึ ก ษา ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อน จํ า นวน 248
แบงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36 คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน
จํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุม
แบบแบงชั้น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ วิ เคราะห ขอ มู ลโดยใช โปรแกรมคอมพิว เตอร สําเร็จรู ป การดําเนินการวิ จัย
ประกอบดวย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน เพื่อใหไดแนวทางการ
นิเทศภายในที่เ หมาะสม ระยะที่ 2
สร างรู ปแบบและพั ฒนารูปแบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาด เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญ หาการนิเ ทศภายในของสถานศึ กษาขนาดเล็ ก สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ขั้นตอน
แตละขั้นตอนมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย
10 องคประกอบ ขั้นที่ 2 การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแก
ผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการนิเทศ
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5
องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ
2.1) พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของ
ผูนิเทศ 2.3) สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ความเปนไปได
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
The purposes of this study are two-folded: 1) to examine current
conditions and problems in the internal supervision at small-sized schools
under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 28
and 2) to develop a model of internal supervision for the small-sized
schools under jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office
28. The study sample comprised 248 people including 36 directors of
school, 36 teachers which 176 teachers, chosen by simple random sampling
and stratified random sampling. The research instruments consisted of a
questionnaire and an interview form. Data were analyzed by a computer
program. The present study consisted of two phases. The first phase was
investigating conditions and problems found in the internal supervision at the
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small-sized schools under the Secondary Educational Service Area Office 28,
and studying Best Practices for Internal Supervision at those schools as a
guideline for designing an appropriate model of internal supervision for
them. The second phase was creating and developing a model of internal
supervision for the small-sized schools under the Secondary Educational
Service Area Office 28.
The results showed that : 1) The conditions of the internal
supervision at the small-sized schools under the Secondary Educational
Service Area Office 28, in overall, was at the middle level . Additionally,
the problems found in the internal supervision at the small-sized schools
under the Secondary Educational Service Area Office 28, in overall, was at
the high level 2) Upon the development, the current model contained the
following : 1) The process of internal supervision involved four steps, each
comprising different components as follows. Step 1: Planning which consisted
of 10 components. Step 2 : Giving Knowledge and Encouragement to the
Internal Supervisor which comprised 6 components. Step 3 : Supervising
which included 7 components, and Step 4 : Evaluation of Supervision which
contained 5 components, respectively. 2) There were 3 positive factors that
helped in promoting the internal supervision, namely, 2.1) behaviors of the
administrator, supervisor and supervisee, 2.2) knowledge skills and attitudes
of the supervisor, and 2.3) media and instruments for supervising. According
to the results of the model evaluation by six qualified persons, the model’s
appropriateness was found to be at the highest level, possibility at the
highest level, and usefulness at the highest level.
Key Words : Development of Model, The Internal Supervision Model of
Small-sized School
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แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นั้นตองใหความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และตอบสนอง
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายและนโยบายการจั ด การศึ ก ษา การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป น
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น ดวยการรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของโดยใช
หลักประชาธิปไตย (ชารี มณีศรี, 2538 : 22) ที่ผูบริหารจะตองดําเนินการเพื่อใหการ
จั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา จนส ง ผลให เ กิ ด การพั ฒ นาระดั บ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
การนิเทศการศึกษาจึงนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ได
ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมและควรนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
สถานการณปจจุบันก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 : 1)
การนิ เ ทศการศึ ก ษาโดยศึ ก ษานิ เ ทศก จ ากภายนอกนั้ น ไม ส ามารถจะทํ า ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง
เนื่ อ งจากจํ านวนศึ ก ษานิ เ ทศก มีนอ ยไม เ พี ยงพอเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บความต อ งการของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา ตลอดจนความรูของศึกษานิเทศกก็ไมสามารถครอบคลุม ไดทุก
สาขาวิ ช า จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารนิ เ ทศภายในสถาน ศึ ก ษา ซึ่ ง การนิ เ ทศภายในเป น
กระบวนการหรือวิธีการหรือกิจกรรมที่บุคลากรภายในสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมจนบรรลุ ผ ลตามแผนที่ ว างไว เพื่ อ ปรั บปรุ ง
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น และการนิเทศภายในนั้น
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งกําหนด การกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของ
เกณฑ ก ารประเมิ น ด ว ย โดยระบุ ไ ว ใ นด า นที่ 2 มาตรฐานด า นการจั ด การศึ ก ษา
สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546
: 64–67) จะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น การนิเทศภายใน
สถานศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญ และเปนมาตรการที่ดีอยางหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอ
มาตรฐานการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีนโยบายมุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ จึงทําใหการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความจําเปนมากยิ่งขึ้นและจําเปนตองมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
การจัดการศึกษา และบริบทของสถานศึกษาแตละขนาด แตละประเภท
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม
2
จังหวัด คือจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 83
โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 9 โรงเรียน ขนาดใหญ 7 โรงเรียน
ขนาดกลาง 29 โรงเรียน และขนาดเล็ก 38 โรงเรียน จากรายงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 38 โรงเรียน ไมมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมและเปนไป
ได (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, 2556 : 2-24) จึงจําเปนอยาง
ยิ่งตองมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมและเปนไปไดในการดําเนินการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่องใหกับสถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น
ผู วิ จั ย ในฐานะที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
โรงเรี ย นโพนงามพิ ท ยาคาร ซึ่ ง เป น สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงมีความมุงหวังที่จะทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รู ป แบบการนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในใหมีความเหมาะสมที่
จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2.
เพื่อพั ฒนารู ปแบบการนิ เทศภายในของสถานศึ กษาขนาดเล็ก สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน
ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่
ดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในที่เหมาะสม ประกอบดวย
ตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
ภายใน
ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตอนที่ 3 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในที่เหมาะสม
ระยะที่ 2 สรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย
ตอนที่ 4 การสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตอนที่ 5 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 38 คน ครู
ผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 38 คน และครูผูสอนจํานวน 590 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 666 คน ของสถานศึกษาเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จํานวน 38 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36
คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 รวม
ทั้งสิ้น 248
คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุมแบบแบงชั้น ผูใหขอมูลใน
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนว
ทางการนิเทศภายในที่เหมาะสม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และครู
ผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน จํานวน 3 คน จากโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศ
ภายใน จํานวน 3 โรงเรียน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน
ระยะที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิสําหรับประเมินรูปแบบ ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน จํานวน 3 ทาน และ
นักวิชาการดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 ทาน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ระยะที่ 1 ประกอบดวย
1. แบบสอบถามสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง 0.80–1.00
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.71 คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.91
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อขอแนวคิดในการดําเนินการนิเทศ
ภายใน ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 และความคิดเห็นอื่นๆ
ระยะที่ 2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง 0.80–1.00
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ระยะที่ 1 ประกอบดวย
1. แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการ
เนื้อหาการสัมภาษณ (Content analysis) และจัดกลุมเนื้อหาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได
และนํามาหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการนิเทศภายใน
ระยะที่ 2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีดังนี้
1. สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.46)
ปญ หาการนิเ ทศภายในของสถานศึ กษาขนาดเล็ ก สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52)
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2. ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สั งกัด สํานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 28 ประกอบดวย
1)
กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ขั้นตอน แตละขั้นตอนมีองคประกอบ
ตางๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ขั้นที่ 2
การให ค วามความรู ก อ นการนิ เ ทศและการสร า งเสริ ม กํ า ลั ง ใจแก ผู ป ฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการนิเทศ ประกอบดวย 7
องคประกอบ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2)
ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ 2.1) พฤติกรรม
ของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ 2.3)
สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยผูทรงคุณวุฒิ 6
คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.71) ความเปนไปไดโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.74) ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(  = 4.76)

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 พบว า โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บปานกลาง
(  = 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานที่อยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน
และอยูในระดับ ปานกลาง จํานวน 2 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการให
ความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ (  = 4.03)
รองลงมาคือ ดานการดําเนินการนิเทศ (  = 3.88) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
ดานการวางแผนการนิเทศ (  = 2.92) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันเปนยุคของการ
ปฏิรูปการ ศึกษาผูนิเทศเปนบุคลากรหลักของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระและหัวหนาฝายหรือหัวหนางาน
ของสถานศึกษา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการนิเทศภายใน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตเนื่องจาก
สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี จํ า นวนบุ ค ลากรน อ ยแต มี ง านประจํ า ค อ นข า งมากจึ ง ทํ า ให ก าร
ดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเนื่องสงผลใหสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาด
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เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของของโสภณ ทองจิตร (2554 : 71) ที่ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศ
ในโรงเรียนในเครือขายบางกุง
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การประเมินผลการนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาไดแก การดําเนินการนิเทศการวาง
แผนการนิเทศ การปรับปรุงแกไข และการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน
ตามลําดับ
2. ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีดานที่อยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 2 ดาน ดานที่มีระดับปญหามากที่สุดคือ ดานการวางแผนการนิเทศ
(  = 4.03) รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ (  = 3.83) สวนดานที่มีระดับ
ปญหานอยที่สุดคือ การใหความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการ
นิเทศ (  = 2.85) อาจเปนสาเหตุมาจาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอย
แตตองรับผิดชอบงานจํานวนมาก ไมมีเวลาในการดําเนินการนิเทศภายใน และไมมีเวลา
ในจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ทําใหการดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเนื่องสงผลให
ป ญ หาการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชารี มณีศรี (2542 :
156) ที่ไดสรุปวา ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาที่พบ ไดแก ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดแคลน
บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตองานนิเทศ
เวลาในการปฏิบัติการนิเทศของ
บุคลากรในสถานศึกษามีนอยมาก เพราะแตละคนมีงานที่ตองสอนมากและมีงานที่ไดรับ
มอบหมายอื่นๆ อีกนอกเหนือจากงานสอน และขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย มานะพิมพ (2556 : 205) ที่ได
ศึกษาปญหาในการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา พบวา ผูใหการนิเทศมีภาระงานอื่นๆ มาก การยอมรับและให
เกียรติซึ่งกันและกันยังไมดีพอ ผลการปฏิบัติงานไมเปนปจจุบันและขาดหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจจะเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม ผูรับการนิเทศยังไมเขาใจ
วิธีการสรางเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่ถูกตอง มีขอจํากัดทางดานงบประมาณ ครู
บางทานมีภาระการสอนในหลายชั้นเรียน และนักเรียนบางสวนชอบฝาฝนกฎระเบียบ
3. รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการ
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ดําเนินการใน 4 ขั้นตอน แตละขั้นตอนมีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การ
วางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ขั้นที่ 2 การใหความความรูกอนการ
นิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ขั้นที่
3 การดําเนิน การนิเทศ ประกอบดวย 7 องคประกอบ ขั้นที่ 4 การประเมินผลการ
นิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน
ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก ประการที่ 1 พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับ
นิเทศ ประการที่ 2 ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ ประการที่ 3 สื่อและเครื่องมือ
ในการนิเทศ เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมมีประโยชน
และมีประสิทธิภาพตอการ
ดําเนินงานนิเทศภายใน เนื่องจากการรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรางขึ้นตามหลักการแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน สอดคลองกับสภาพ ปญหา การดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 เปนไปตามหลักการพัฒนารูปแบบและไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบุญชุม ศรีสะอาด (2546 : 2-7) ที่ไดสรุปวาการวิจัยโดยใช
รูปแบบจําแนกออกไดเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ ขั้นที่
สองเปนการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ สังข
ชัย (2553 : 193-201) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
พบวา
รู ป แบบการนิ เ ทศการสอนครู วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นที่ มี แ วว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ที่พัฒนาขึ้นโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญเรียกวา “APFIE Model” ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปจจุบันและความตองการจําเปน (Assessing Needs :
A) ขั้นตอนที่ 2 จัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P) ขั้นตอน
ที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ
(Implementing : I) ประกอบ ดวยกระบวนการนิเทศ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ 2) ขั้นสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ขั้นประชุมให
ขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน 4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E) และผลการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศ
การจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
การสอน ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
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การสอน นักเรียนที่มีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะทาง
สังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาที่นิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาที่จัดการเรียนรูมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน อยูในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาที่จัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ทิม
นาค (2553 : 261-264) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของ
กลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทย
พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทยเรียกวา “AIPDE Model” ประกอบ
ดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การประเมินสภาพและสมรรถนะในการ
ทํางาน (Assessing : A) ขั้นที่ 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Information : I) ขั้น
ที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Planning : P) ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Doing : D) และ
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 6 คน พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูผูทําหนาที่นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ครูผูรับการนิเทศมีสมรรถภาพ
การจัด การเรี ยนรูทัก ษะการอานหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน ครูผูทําหนาที่นิเทศและครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอครูภาษาไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุพิน ยืนยง (2553 : 249-251) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบวา รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการ
วิจัยในชั้นเรียน มีชื่อวา ซีไอพีอี (CIPE Model) ประกอบดวย กระบวนการนิเทศ 4
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 Classifying : C การคัดกรองระดับความรู ความสามารถ
ทักษะที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจัดกลุมครูและเลือก
วิธีการนิเทศที่เหมาะสมสําหรับครูแตละกลุม ขั้นตอนที่ 2 Informing : I การใหความรู
กอนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 Proceeding : P การดําเนินงาน ไดแก 3.1 การประชุม
กอนการสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2 การสังเกตการสอน (Observation) 3.3
การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post conference) ขั้นตอนที่ 4 Evaluating : E
การประเมินผลการนิเทศโดยมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring) อยางตอเนื่องทุกขั้นตอน
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ผลการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้น
เรียน พบวา ครูผูนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับสูง
มาก และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ ครูผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ มีสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับสูงมาก มี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับมากที่สุด
และ
นักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครู
ผูรับการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ สอดคลองงานวิจัย
ของอดุลย วงศกอม (2552 : 221) ซึ่งไดศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา พบวาองค ประกอบของรู ปแบบการนิ เ ทศการศึ กษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) การวางแผน 2)
ดําเนินการนิเทศ 3) สื่อและเทคโนโลยี 4) ประเมิน ผล 5) การมีสวนรวม และ 6)
ปรับปรุงและพัฒนา องคประกอบรูปแบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เปนรูปแบบที่ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบที่มีความ
ถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดซึ่งสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย
4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาทั้งความเหมาะสม ความเปนไป
ไดและความมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่สราง
ขึ้นมานั้นผานกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม ทั้งการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของสถาน
ศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศภายใน และการประเมินรูปแบบจากผูคุณวุฒิซึ่งลวน
เป นผู ที่มี ค วามรู แ ละประสบการณ  ต รงเกี่ ยวกั บ การนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา จึงสามารถใหขอเสนอแนะที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี ซึ่งสอด
คลองกับ งานวิจัยของสุภาภรณ กิตติรัชดานนท (2551 : 138-143) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึก ษาระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ พั ฒนาขึ้ น มี ค วามเหมาะสม ความเปนไปได
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ความเป นประโยชน  แ ละความถู ก ต อ งอยู ใ นระดั บ มาก และสอดคล อ งกั บ งานวิ จัย ของ
วิชัย มานะพิมพ (2556 : 209) ที่ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในเกี่ยวกับการจัด ชั้นเรีย นระดับมัธยมศึ กษาในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
ของรูปแบบการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการ ศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การนํารูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 ไปใช ใ นการนิ เ ทศภายใน
ผูบริหารสถานศึกษาควรทําความเขาใจใหชัดเจน และดําเนินการบริหารจัดการตั้งแตขั้น
การวางแผนการนิเทศ การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผู
ปฏิบัติการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ที่ตองการ
นํารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ไปใชควรประยุกตใหเขากับบริบทของสถานศึกษานั้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ระหว างสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และสถานศึ ก ษาขนาดอื่ น ๆ สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
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