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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 28
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Area Office 28
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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงาน

นิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผู รับผิดชอบนิเทศภายในสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 248
แบงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36 คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน
จํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุม
แบบแบงช้ัน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 2 ระยะ ดังน้ี ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษา
แนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน เพื่อใหไดแนวทางการ
นิเทศภายในท่ีเหมาะสม ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาด เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ข้ันตอน
แตละข้ันตอนมีองคประกอบตางๆ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย
10 องคประกอบ ข้ันท่ี 2 การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแก
ผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5
องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ
2.1) พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของ
ผูนิเทศ 2.3) สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความเปนไปได
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

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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และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง และตอบสนอง
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน ดวยการรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของโดยใช
หลักประชาธิปไตย (ชารี มณีศรี, 2538 : 22) ท่ีผูบริหารจะตองดําเนินการเพื่อใหการ
จัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา จนสงผลใหเกิดการพัฒนาระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
การนิเทศการศึกษาจึงนับวามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ได ระบบการนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสมและควรนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
สถานการณปจจุบันก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 : 1)
การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกจากภายนอกน้ันไมสามารถจะทําไดอยางท่ัวถึง
เน่ืองจากจํานวนศึกษานิเทศกมีนอยไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับความตองการของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา ตลอดจนความรูของศึกษานิเทศกก็ไมสามารถครอบคลุมไดทุก
สาขาวิชา จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายในสถาน ศึกษา ซ่ึงการนิเทศภายในเปน
กระบวนการหรือวิธีการหรือกิจกรรมท่ีบุคลากรภายในสถานศึกษาจัดข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ไดลงมือปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสมจนบรรลุผลตามแผนท่ีวางไว เพื่อปรับปรุง
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน และการนิเทศภายในน้ัน
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซ่ึงกําหนด การกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน นอกจากน้ีเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปนสวนหน่ึงของ
เกณฑการประเมินดวย โดยระบุไวในดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสมํ่าเสมอ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546
: 64–67) จะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาน้ัน การนิเทศภายใน
สถานศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญ และเปนมาตรการท่ีดีอยางหน่ึงท่ีมีผลโดยตรงตอ
มาตรฐานการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีนโยบายมุงเนนในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ จึงทําใหการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความจําเปนมากย่ิงข้ึนและจําเปนตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
การจัดการศึกษา และบริบทของสถานศึกษาแตละขนาด แตละประเภท
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม
2 จังหวัด คือจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร มีสถานศึกษาในสังกัดท้ังสิ้น 83
โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 9 โรงเรียน ขนาดใหญ 7 โรงเรียน
ขนาดกลาง 29 โรงเรียน และขนาดเล็ก 38 โรงเรียน จากรายงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 38 โรงเรียน ไมมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและเปนไป
ได (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, 2556 : 2-24) จึงจําเปนอยาง
ย่ิงตองมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและเปนไปไดในการดําเนินการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหกับสถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน

ผูวิ จัยในฐานะท่ีเปนผู รับผิดชอบการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ซ่ึงเปนสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงมีความมุงหวังท่ีจะทํางานวิจัย เร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 คร้ังน้ีข้ึน เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในใหมีความเหมาะสมท่ี
จะทําใหการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายใน
ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Journal of Education, Mahasarakham University Volume 9 Special Edition April 2015

361

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ี
ดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในท่ีเหมาะสม ประกอบดวย

ตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ
ภายใน

ตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ตอนท่ี 3 การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในท่ีเหมาะสม

ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย

ตอนท่ี 4 การสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ตอนท่ี 5 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ระยะท่ี 1 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 38 คน ครู

ผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 38 คน และครูผูสอนจํานวน 590 คน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 666 คน ของสถานศึกษาเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จํานวน 38 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36
คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 รวม
ท้ังสิ้น 248 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุมแบบแบงช้ัน ผูใหขอมูลใน
การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนว
ทางการนิเทศภายในท่ีเหมาะสม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และครู
ผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน จํานวน 3 คน จากโรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศ
ภายใน จํานวน 3 โรงเรียน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน

ระยะท่ี 2 ผูทรงคุณวุฒิสําหรับประเมินรูปแบบ ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน จํานวน 3 ทาน และ
นักวิชาการดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 ทาน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
ระยะท่ี 1 ประกอบดวย

1. แบบสอบถามสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง  0.80–1.00 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.71 คาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.91

2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อขอแนวคิดในการดําเนินการนิเทศ
ภายใน ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 และความคิดเห็นอื่นๆ

ระยะท่ี  2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง  0.80–1.00

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

ระยะท่ี 1 ประกอบดวย
1. แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการ

เน้ือหาการสัมภาษณ (Content analysis) และจัดกลุมเน้ือหาจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได
และนํามาหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการนิเทศภายใน

ระยะท่ี 2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีดังน้ี
1. สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.46)
ปญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.52)
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2. ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย 1)
กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ข้ันตอน แตละข้ันตอนมีองคประกอบ
ตางๆ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ข้ันท่ี 2
การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ประกอบดวย 7
องคประกอบ ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2)
ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ 2.1) พฤติกรรม
ของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ 2.3)
สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยผูทรงคุณวุฒิ 6
คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.71) ความเปนไปไดโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.74) ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด
( = 4.76)

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี
1. สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( = 3.46) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานท่ีอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน
และอยูในระดับ ปานกลาง จํานวน 2  ดาน  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการให
ความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ ( = 4.03)
รองลงมาคือ ดานการดําเนินการนิเทศ ( = 3.88) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ
ดานการวางแผนการนิเทศ ( = 2.92) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในปจจุบันเปนยุคของการ
ปฏิรูปการ ศึกษาผูนิเทศเปนบุคลากรหลักของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระและหัวหนาฝายหรือหัวหนางาน
ของสถานศึกษา ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรงไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการนิเทศภายใน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตเน่ืองจาก
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอยแตมีงานประจําคอนขางมากจึงทําใหการ
ดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเน่ืองสงผลใหสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาด
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เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของของโสภณ ทองจิตร (2554 : 71) ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศ ในโรงเรียนในเครือขายบางกุง
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
การประเมินผลการนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก การดําเนินการนิเทศการวาง
แผนการนิเทศ การปรับปรุงแกไข และการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน
ตามลําดับ

2. ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.52)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีดานท่ีอยูในระดับมาก  จํานวน 2  ดาน  อยูในระดับ
ปานกลาง  จํานวน 2 ดาน ดานท่ีมีระดับปญหามากท่ีสุดคือดานการวางแผนการนิเทศ
( = 4.03) รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ ( = 3.83) สวนดานท่ีมีระดับ
ปญหานอยท่ีสุดคือ การใหความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการ
นิเทศ ( = 2.85) อาจเปนสาเหตุมาจาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอย
แตตองรับผิดชอบงานจํานวนมาก ไมมีเวลาในการดําเนินการนิเทศภายใน และไมมีเวลา
ในจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ทําใหการดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเน่ืองสงผลให
ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชารี มณีศรี (2542 :
156) ท่ีไดสรุปวา ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีพบ ไดแก ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตองานนิเทศ เวลาในการปฏิบัติการนิเทศของ
บุคลากรในสถานศึกษามีนอยมาก เพราะแตละคนมีงานท่ีตองสอนมากและมีงานท่ีไดรับ
มอบหมายอื่นๆ อีกนอกเหนือจากงานสอน และขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย มานะพิมพ (2556 : 205) ท่ีได
ศึกษาปญหาในการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา พบวา ผูใหการนิเทศมีภาระงานอื่นๆ มาก การยอมรับและให
เกียรติซ่ึงกันและกันยังไมดีพอ ผลการปฏิบัติงานไมเปนปจจุบันและขาดหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจจะเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม ผูรับการนิเทศยังไมเขาใจ
วิธีการสรางเคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลท่ีถูกตอง มีขอจํากัดทางดานงบประมาณ ครู
บางทานมีภาระการสอนในหลายช้ันเรียน และนักเรียนบางสวนชอบฝาฝนกฎระเบียบ

3. รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการ
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ดําเนินการใน 4 ข้ันตอน แตละข้ันตอนมีองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การ
วางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ข้ันท่ี 2 การใหความความรูกอนการ
นิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ข้ันท่ี
3 การดําเนิน การนิเทศ ประกอบดวย 7 องคประกอบ ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการ
นิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน
ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก ประการท่ี 1 พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับ
นิเทศ ประการท่ี 2 ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ ประการท่ี 3 สื่อและเคร่ืองมือ
ในการนิเทศ เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมีประโยชน และมีประสิทธิภาพตอการ
ดําเนินงานนิเทศภายใน เน่ืองจากการรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรางข้ึนตามหลักการแนวคิด
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายใน สอดคลองกับสภาพ ปญหา การดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 เปนไปตามหลักการพัฒนารูปแบบและไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของบุญชุม ศรีสะอาด (2546 : 2-7) ท่ีไดสรุปวาการวิจัยโดยใช
รูปแบบจําแนกออกไดเปน 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกเปนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ ข้ันท่ี
สองเปนการทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ สังข
ชัย (2553 : 193-201) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร พบวา
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร เพื่ อพัฒนาศักยภาพนักเ รียนท่ี มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดย
ผูเช่ียวชาญเรียกวา “APFIE Model” ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน
คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปจจุบันและความตองการจําเปน (Assessing Needs :
A) ข้ันตอนท่ี 2 จัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P) ข้ันตอน
ท่ี 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ
(Implementing : I) ประกอบ ดวยกระบวนการนิเทศ 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ัน
เตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ 2) ข้ันสังเกตการสอนในช้ันเรียน 3) ข้ันประชุมให
ขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน 4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และ
ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E) และผลการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศ
การจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
การสอน ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
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การสอน นักเรียนท่ีมีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะทาง
สังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรูมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ทิม
นาค (2553 : 261-264) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของ
กลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทย
พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทยเรียกวา “AIPDE Model” ประกอบ
ดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การประเมินสภาพและสมรรถนะในการ
ทํางาน (Assessing : A) ข้ันท่ี 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Information : I) ข้ัน
ท่ี 3 วางแผนการนิเทศ (Planning : P) ข้ันท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Doing : D) และ
ข้ันท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเช่ียวชาญ 6 คน พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูผูทําหนาท่ีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ครูผูรับการนิเทศมีสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูทักษะการอานหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน ครูผูทําหนาท่ีนิเทศและครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอครูภาษาไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุพิน ยืนยง (2553 : 249-251) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบวา รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการ
วิจัยในช้ันเรียน มีช่ือวา ซีไอพีอี (CIPE Model) ประกอบดวย กระบวนการนิเทศ 4
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 Classifying : C การคัดกรองระดับความรู ความสามารถ
ทักษะท่ีสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อจัดกลุมครูและเลือก
วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมสําหรับครูแตละกลุม ข้ันตอนท่ี 2 Informing : I การใหความรู
กอนการนิเทศ ข้ันตอนท่ี 3 Proceeding : P การดําเนินงาน ไดแก 3.1 การประชุม
กอนการสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2 การสังเกตการสอน (Observation) 3.3
การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post conference) ข้ันตอนท่ี 4 Evaluating : E
การประเมินผลการนิเทศโดยมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring) อยางตอเน่ืองทุกข้ันตอน
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ผลการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ัน
เรียน พบวา ครูผูนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับสูง
มาก และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ ครูผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ มีสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับสูงมาก มี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด และ
นักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครู
ผูรับการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ สอดคลองงานวิจัย
ของอดุลย วงศกอม (2552 : 221) ซ่ึงไดศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวาองคประกอบของรูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) การวางแผน 2)
ดําเนินการนิเทศ 3) สื่อและเทคโนโลยี 4) ประเมิน ผล 5) การมีสวนรวม และ 6)
ปรับปรุงและพัฒนา องคประกอบรูปแบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบท่ีมีความ
ถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดซ่ึงสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาท้ังความเหมาะสม ความเปนไป
ไดและความมีประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  ท่ีสราง
ข้ึนมาน้ันผานกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม ท้ังการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถาน
ศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน และการประเมินรูปแบบจากผูคุณวุฒิซ่ึงลวน
เปนผู ท่ีมีความรูและประสบการณ ตรงเกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จึงสามารถใหขอเสนอแนะท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี ซ่ึงสอด
คลองกับ งานวิจัยของสุภาภรณ กิตติรัชดานนท (2551 : 138-143) ท่ีไดทําการวิจัย
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึน  มีความเหมาะสม  ความเปนไปได
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ความเปนประโยชน และความถูกตองอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิชัย มานะพิมพ (2556 : 209) ท่ีไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความเปนประโยชน 
ของรูปแบบการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการ ศึกษา ท้ังโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

1.1 การนํารูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไปใชในการนิเทศภายใน
ผูบริหารสถานศึกษาควรทําความเขาใจใหชัดเจน และดําเนินการบริหารจัดการตั้งแตข้ัน
การวางแผนการนิเทศ การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผู
ปฏิบัติการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ท่ีตองการ
นํารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ไปใชควรประยุกตใหเขากับบริบทของสถานศึกษาน้ัน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

ระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดอื่น ๆ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระหวางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 28
The Development of Internal Supervision Model of Small-
sized School under the Secondary Educational Service
Area Office 28

พงษศักดิ์ ทองไชย1, อนุวัฒน วันทอง2, อํานาจ ชนะวงศ3

Pongsak Thongchai1, Anuwat Wanthong2, Amnaj Chanawongse3

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงาน

นิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผู รับผิดชอบนิเทศภายในสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 248
แบงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36 คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน
จํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุม
แบบแบงช้ัน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 2 ระยะ ดังน้ี ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษา
แนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน เพื่อใหไดแนวทางการ
นิเทศภายในท่ีเหมาะสม ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาด เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ข้ันตอน
แตละข้ันตอนมีองคประกอบตางๆ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย
10 องคประกอบ ข้ันท่ี 2 การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแก
ผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5
องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ
2.1) พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของ
ผูนิเทศ 2.3) สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความเปนไปได
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

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 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 น้ันตองใหความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง และตอบสนอง
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน ดวยการรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของโดยใช
หลักประชาธิปไตย (ชารี มณีศรี, 2538 : 22) ท่ีผูบริหารจะตองดําเนินการเพื่อใหการ
จัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา จนสงผลใหเกิดการพัฒนาระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
การนิเทศการศึกษาจึงนับวามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหบรรลุ ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ได ระบบการนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสมและควรนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
สถานการณปจจุบันก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550 : 1)
การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกจากภายนอกน้ันไมสามารถจะทําไดอยางท่ัวถึง
เน่ืองจากจํานวนศึกษานิเทศกมีนอยไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับความตองการของ
ครูผูสอนในสถานศึกษา ตลอดจนความรูของศึกษานิเทศกก็ไมสามารถครอบคลุมไดทุก
สาขาวิชา จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายในสถาน ศึกษา ซ่ึงการนิเทศภายในเปน
กระบวนการหรือวิธีการหรือกิจกรรมท่ีบุคลากรภายในสถานศึกษาจัดข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ไดลงมือปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสมจนบรรลุผลตามแผนท่ีวางไว เพื่อปรับปรุง
สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน และการนิเทศภายในน้ัน
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซ่ึงกําหนด การกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน นอกจากน้ีเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปนสวนหน่ึงของ
เกณฑการประเมินดวย โดยระบุไวในดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางสมํ่าเสมอ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546
: 64–67) จะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาน้ัน การนิเทศภายใน
สถานศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญ และเปนมาตรการท่ีดีอยางหน่ึงท่ีมีผลโดยตรงตอ
มาตรฐานการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีนโยบายมุงเนนในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ จึงทําใหการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความจําเปนมากย่ิงข้ึนและจําเปนตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
การจัดการศึกษา และบริบทของสถานศึกษาแตละขนาด แตละประเภท
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีพื้นท่ีรับผิดชอบครอบคลุม
2 จังหวัด คือจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร มีสถานศึกษาในสังกัดท้ังสิ้น 83
โรงเรียน แบงเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 9 โรงเรียน ขนาดใหญ 7 โรงเรียน
ขนาดกลาง 29 โรงเรียน และขนาดเล็ก 38 โรงเรียน จากรายงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 38 โรงเรียน ไมมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและเปนไป
ได (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, 2556 : 2-24) จึงจําเปนอยาง
ย่ิงตองมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและเปนไปไดในการดําเนินการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหกับสถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน

ผูวิ จัยในฐานะท่ีเปนผู รับผิดชอบการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ซ่ึงเปนสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงมีความมุงหวังท่ีจะทํางานวิจัย เร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 คร้ังน้ีข้ึน เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในใหมีความเหมาะสมท่ี
จะทําใหการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษาและ
บริบทของสถานศึกษา

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี

ระยะท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายใน
ศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ี
ดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในท่ีเหมาะสม ประกอบดวย

ตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ
ภายใน

ตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ตอนท่ี 3 การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การนิเทศภายในเพื่อใหไดแนวทางการนิเทศภายในท่ีเหมาะสม

ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบและพัฒนารูปแบบนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย

ตอนท่ี 4 การสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ตอนท่ี 5 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ระยะท่ี 1 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 38 คน ครู

ผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 38 คน และครูผูสอนจํานวน 590 คน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 666 คน ของสถานศึกษาเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จํานวน 38 โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 36
คน ครูผูรับผิดชอบการนิเทศภายในจํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 176 รวม
ท้ังสิ้น 248 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย และการสุมแบบแบงช้ัน ผูใหขอมูลใน
การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายในเพื่อใหไดแนว
ทางการนิเทศภายในท่ีเหมาะสม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และครู
ผูรับผิดชอบการนิเทศภายใน จํานวน 3 คน จากโรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศ
ภายใน จํานวน 3 โรงเรียน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน

ระยะท่ี 2 ผูทรงคุณวุฒิสําหรับประเมินรูปแบบ ประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน จํานวน 3 ทาน และ
นักวิชาการดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 ทาน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
ระยะท่ี 1 ประกอบดวย

1. แบบสอบถามสภาพ ปญหา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง  0.80–1.00 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.71 คาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.91

2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อขอแนวคิดในการดําเนินการนิเทศ
ภายใน ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 และความคิดเห็นอื่นๆ

ระยะท่ี  2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง  0.80–1.00

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี

ระยะท่ี 1 ประกอบดวย
1. แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปจากการ

เน้ือหาการสัมภาษณ (Content analysis) และจัดกลุมเน้ือหาจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได
และนํามาหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการนิเทศภายใน

ระยะท่ี 2 ประกอบดวย แบบประเมินรูปแบบ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีดังน้ี
1. สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.46)
ปญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.52)
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2. ผลการพัฒนารูปแบบ ไดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย 1)
กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ข้ันตอน แตละข้ันตอนมีองคประกอบ
ตางๆ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ข้ันท่ี 2
การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ประกอบดวย 7
องคประกอบ ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2)
ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบดวย 3 ประการ คือ 2.1) พฤติกรรม
ของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับนิเทศ 2.2) ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ 2.3)
สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยผูทรงคุณวุฒิ 6
คน พบวามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.71) ความเปนไปไดโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.74) ความมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด
( = 4.76)

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี
1. สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( = 3.46) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีดานท่ีอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน
และอยูในระดับ ปานกลาง จํานวน 2  ดาน  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการให
ความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ ( = 4.03)
รองลงมาคือ ดานการดําเนินการนิเทศ ( = 3.88) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ
ดานการวางแผนการนิเทศ ( = 2.92) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในปจจุบันเปนยุคของการ
ปฏิรูปการ ศึกษาผูนิเทศเปนบุคลากรหลักของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระและหัวหนาฝายหรือหัวหนางาน
ของสถานศึกษา ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรงไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการนิเทศภายใน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตเน่ืองจาก
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอยแตมีงานประจําคอนขางมากจึงทําใหการ
ดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเน่ืองสงผลใหสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาด
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เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของของโสภณ ทองจิตร (2554 : 71) ท่ีไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิเทศ ในโรงเรียนในเครือขายบางกุง
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
การประเมินผลการนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก การดําเนินการนิเทศการวาง
แผนการนิเทศ การปรับปรุงแกไข และการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน
ตามลําดับ

2. ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.52)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีดานท่ีอยูในระดับมาก  จํานวน 2  ดาน  อยูในระดับ
ปานกลาง  จํานวน 2 ดาน ดานท่ีมีระดับปญหามากท่ีสุดคือดานการวางแผนการนิเทศ
( = 4.03) รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ ( = 3.83) สวนดานท่ีมีระดับ
ปญหานอยท่ีสุดคือ การใหความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการ
นิเทศ ( = 2.85) อาจเปนสาเหตุมาจาก สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอย
แตตองรับผิดชอบงานจํานวนมาก ไมมีเวลาในการดําเนินการนิเทศภายใน และไมมีเวลา
ในจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ทําใหการดําเนินการนิเทศภายในขาดความตอเน่ืองสงผลให
ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชารี มณีศรี (2542 :
156) ท่ีไดสรุปวา ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีพบ ไดแก ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตองานนิเทศ เวลาในการปฏิบัติการนิเทศของ
บุคลากรในสถานศึกษามีนอยมาก เพราะแตละคนมีงานท่ีตองสอนมากและมีงานท่ีไดรับ
มอบหมายอื่นๆ อีกนอกเหนือจากงานสอน และขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย มานะพิมพ (2556 : 205) ท่ีได
ศึกษาปญหาในการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา พบวา ผูใหการนิเทศมีภาระงานอื่นๆ มาก การยอมรับและให
เกียรติซ่ึงกันและกันยังไมดีพอ ผลการปฏิบัติงานไมเปนปจจุบันและขาดหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจจะเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม ผูรับการนิเทศยังไมเขาใจ
วิธีการสรางเคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลท่ีถูกตอง มีขอจํากัดทางดานงบประมาณ ครู
บางทานมีภาระการสอนในหลายช้ันเรียน และนักเรียนบางสวนชอบฝาฝนกฎระเบียบ

3. รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการ
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ดําเนินการใน 4 ข้ันตอน แตละข้ันตอนมีองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การ
วางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ข้ันท่ี 2 การใหความความรูกอนการ
นิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ข้ันท่ี
3 การดําเนิน การนิเทศ ประกอบดวย 7 องคประกอบ ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการ
นิเทศ ประกอบดวย 5 องคประกอบ 2) ปจจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน
ประกอบดวย 3 ประการ ไดแก ประการท่ี 1 พฤติกรรมของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับ
นิเทศ ประการท่ี 2 ความรู ทักษะและเจตคติของผูนิเทศ ประการท่ี 3 สื่อและเคร่ืองมือ
ในการนิเทศ เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมีประโยชน และมีประสิทธิภาพตอการ
ดําเนินงานนิเทศภายใน เน่ืองจากการรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรางข้ึนตามหลักการแนวคิด
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายใน สอดคลองกับสภาพ ปญหา การดําเนินการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 เปนไปตามหลักการพัฒนารูปแบบและไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของบุญชุม ศรีสะอาด (2546 : 2-7) ท่ีไดสรุปวาการวิจัยโดยใช
รูปแบบจําแนกออกไดเปน 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรกเปนการสรางหรือพัฒนารูปแบบ ข้ันท่ี
สองเปนการทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ สังข
ชัย (2553 : 193-201) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร พบวา
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร เพื่ อพัฒนาศักยภาพนักเ รียนท่ี มีแวว
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดย
ผูเช่ียวชาญเรียกวา “APFIE Model” ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน
คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปจจุบันและความตองการจําเปน (Assessing Needs :
A) ข้ันตอนท่ี 2 จัดการใหความรูกอนการนิเทศ (Providing Information : P) ข้ันตอน
ท่ี 3 วางแผนการนิเทศ (Formulating Plan : F) ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ
(Implementing : I) ประกอบ ดวยกระบวนการนิเทศ 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ัน
เตรียมการกอนการสอนและการนิเทศ 2) ข้ันสังเกตการสอนในช้ันเรียน 3) ข้ันประชุมให
ขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน 4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และ
ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศตลอดภาคเรียน (Evaluating : E) และผลการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน พบวา ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศ
การจัดการเรียนรูหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
การสอน ครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ
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การสอน นักเรียนท่ีมีแววความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรมีความรูและทักษะทาง
สังคมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาท่ีนิเทศและครูวิทยาศาสตรผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรูมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด และนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครูวิทยาศาสตร
ผูทําหนาท่ีจัดการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ทิม
นาค (2553 : 261-264) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของ
กลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทย
พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทยเรียกวา “AIPDE Model” ประกอบ
ดวยกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การประเมินสภาพและสมรรถนะในการ
ทํางาน (Assessing : A) ข้ันท่ี 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Information : I) ข้ัน
ท่ี 3 วางแผนการนิเทศ (Planning : P) ข้ันท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ (Doing : D) และ
ข้ันท่ี 5 ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating : E) ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเช่ียวชาญ 6 คน พบวา รูปแบบการนิเทศการสอนมี
ประสิทธิภาพ ครูผูทําหนาท่ีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ครูผูรับการนิเทศมีสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูทักษะการอานหลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใช
รูปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน ครูผูทําหนาท่ีนิเทศและครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
นิเทศการสอน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอครูภาษาไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ
ยุพิน ยืนยง (2553 : 249-251) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ พบวา รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการ
วิจัยในช้ันเรียน มีช่ือวา ซีไอพีอี (CIPE Model) ประกอบดวย กระบวนการนิเทศ 4
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 Classifying : C การคัดกรองระดับความรู ความสามารถ
ทักษะท่ีสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อจัดกลุมครูและเลือก
วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมสําหรับครูแตละกลุม ข้ันตอนท่ี 2 Informing : I การใหความรู
กอนการนิเทศ ข้ันตอนท่ี 3 Proceeding : P การดําเนินงาน ไดแก 3.1 การประชุม
กอนการสังเกตการสอน (Pre conference) 3.2 การสังเกตการสอน (Observation) 3.3
การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post conference) ข้ันตอนท่ี 4 Evaluating : E
การประเมินผลการนิเทศโดยมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring) อยางตอเน่ืองทุกข้ันตอน
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ผลการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ัน
เรียน พบวา ครูผูนิเทศมีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับสูง
มาก และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการ
นิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ ครูผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ มีสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับสูงมาก มี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด และ
นักเรียนมีผลการเรียนรูกอนและหลังการใชรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของครู
ผูรับการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชรูปแบบ
การนิเทศนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ สอดคลองงานวิจัย
ของอดุลย วงศกอม (2552 : 221) ซ่ึงไดศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวาองคประกอบของรูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) การวางแผน 2)
ดําเนินการนิเทศ 3) สื่อและเทคโนโลยี 4) ประเมิน ผล 5) การมีสวนรวม และ 6)
ปรับปรุงและพัฒนา องคประกอบรูปแบบการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 6 องคประกอบท่ีมีความ
ถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดซ่ึงสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวาท้ังความเหมาะสม ความเปนไป
ไดและความมีประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  ท่ีสราง
ข้ึนมาน้ันผานกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม ท้ังการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของสถาน
ศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการนิเทศภายใน และการประเมินรูปแบบจากผูคุณวุฒิซ่ึงลวน
เปนผู ท่ีมีความรูและประสบการณ ตรงเกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จึงสามารถใหขอเสนอแนะท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี ซ่ึงสอด
คลองกับ งานวิจัยของสุภาภรณ กิตติรัชดานนท (2551 : 138-143) ท่ีไดทําการวิจัย
เร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึน  มีความเหมาะสม  ความเปนไปได
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ความเปนประโยชน และความถูกตองอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วิชัย มานะพิมพ (2556 : 209) ท่ีไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความเปนประโยชน 
ของรูปแบบการนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการ ศึกษา ท้ังโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

1.1 การนํารูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไปใชในการนิเทศภายใน
ผูบริหารสถานศึกษาควรทําความเขาใจใหชัดเจน และดําเนินการบริหารจัดการตั้งแตข้ัน
การวางแผนการนิเทศ การใหความความรูกอนการนิเทศและการสรางเสริมกําลังใจแกผู
ปฏิบัติการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ท่ีตองการ
นํารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ไปใชควรประยุกตใหเขากับบริบทของสถานศึกษาน้ัน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

ระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดอื่น ๆ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

2.2 ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระหวางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ
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