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The objective of this research was to find the internal supervision model for 

small schools to develop and propose an internal supervision model for small schools.  In 
order to achieve the objective, the researcher defined the theoretical framework by 
analyzing the concepts of Briggs and Justman, Mark and Stoop, Sergiovanni and Starratt, 
Allen, Harris, Charee Maneesri, Sa-ngad Utranun, Krongtong Jiradechakul, Herzberg’s Theory 
and related research and synthesizing with concepts from experts’ group process.  The 
samples were three small schools in Buriram Education Service Area, Office1.  Research 
instruments were questionnaires and observations. Data analysis were done by using 
content analysis, summarizing the concepts and statistical analysis of content analysis 
arithmetic mean and standard deviations. The research was carried out in four stages i.e. 
stage 1) study of problems and needs of internal supervision by documentary research 
and focus groups, stage 2) developing the model, stage 3) experiment the model in small 
schools and stage 4) proposing the model. 

The result of the study revealed that the appropriate internal supervision model 
for small schools should consisted of eight factors which were essential as follows :             
1) strategic planning, 2) techniques, 3) roles, 4) evaluation, 5) networking, 6) growth,      
7) tools and media, and 8) human relations.   
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บทที ่1 

บทนํา 

 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพสามารถปรับตัวให
เทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศ ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
เขาสูเศรษฐกิจยุคใหม ที่มีเทคโนโลยีและการใชความรูเปนฐานในการพัฒนา ทําใหตองเตรียมพรอม
ทั้งการสรางระบบ กลไก และการพัฒนาคนใหสามารถปรับตัว และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็ว การพัฒนาประเทศ ตองอาศัยกําลังคนเปนปจจัยสําคัญ จะเห็นไดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 101  ที่มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (Green 
and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู  รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน 
ชุมชน เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมี
คุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  
ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักด์ิศรี และมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคนเปนเปาหมายแรก  อันจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง ทั้งน้ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะสําเร็จมาก
นอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ และคุณภาพของกระบวนการที่ใชในการจัดการศึกษา
เปนสําคัญ 
 สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งในสังคมที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงในการพัฒนาคน  
เนื่องจากมีภารกิจในการใหการศึกษาอบรมแกเด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไปของสังคมหรือ
ชุมชนที่มาขอรับบริการ โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ เพ่ือพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 62 ที่
กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

                                          
1“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10,”  ราชกิจจานุเบกษา  เลม 123, 

ตอนพิเศษ 123 ง (27 พฤศจิกายน 2549) : 12. 
2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545), พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็น เค แอนด 
สกายพร้ินติ้งส จํากัด, 2549), 4. 
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รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  ถาหากจัดการศึกษามีคุณภาพดีแลว ประชาชนสวนใหญยอมมี
ประสิทธิภาพ มีความรู ความสามารถ มีปญญาพ่ึงตนเองได การสรางองคความรูอันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ ใหเต็มตามศักยภาพที่ตนมีอยู การจัดกระบวนการเรียนรูนั้นใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง3  การจัดการศึกษาจึงตองมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนใหเหมาะสมแกวัยและ
ศักยภาพให มีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ
ตอสังคม พรอมทั้งรับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของโลก การนิเทศการศึกษาจึงมี
ความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพ ในการทํางานของครูเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ความเจริญกาวหนาทุกดานเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองอาศัยรูปแบบการนิเทศการศึกษา
ที่สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน เพ่ือใหมีการพัฒนาไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับของผูรับประโยชนจากสถานศึกษา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สถานศึกษาขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทาทายผูบริหารการศึกษาใน    

ทุกยุคทุกสมัย กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กตั้งแตอดีตที่ผาน
มาอยางตอเนื่อง เม่ือพบวาอัตราการเกิดของประชากรไดลดลงตามลําดับ ไดสงผลใหจํานวน
ประชากรในวัยประถมศึกษา (6 - 12 ป) ลดลง  ขอมูลในชวงป 2545 - 2549  พบวา ลดลงจาก 
5,792,636 ในป 2545 เปน 5,505,594 ในป 2549 ซึ่งลดลงถึง 287,042 คน คิดเปนรอยละ 4.96 
ภายในระยะเวลา 5 ป ประกอบกับอัตราการยายของประชากรจากชนบทเขาสูเมืองเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนที่เปนตัวปอนใหแกโรงเรียนประถมศึกษาท่ีกระจายอยูทั่วประเทศถึง 
30,000 กวาแหง  จึงลดลงตามลําดับ ดวยความตระหนักวาการที่มีสถานศึกษาขนาดเล็กเปน
จํานวนมาก ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหาร

                                          
3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545), (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 17-19. 
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อัตรากําลังครู กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการมาตรการที่ยุบรวม และรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก
อยางตอเน่ือง ในชวงป 2536  ถึงป 2546 สามารถยุบสถานศึกษาได 2,288 แหง อยางไรก็ดี 
มาตรการยุบและรวมสถานศึกษามิใชเปนแนวทางแกไขปญหาที่จะประสบความสําเร็จในทุกกรณี 
ชุมชนสวนใหญจะตอตานไมยอมใหยุบสถานศึกษาดวยเกรงวาลูกหลานจะตองเดินทางไกลจากบาน 
และการมีสถานศึกษาในชุมชนไดกลายเปนสัญลักษณของความเจริญของชุมชน รัฐบาลในบางยุค
สมัยไดถือเปนนโยบายที่จะไมยุบ แตจะพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ความไมชัดเจนและไมแนนอน
ของนโยบาย ทําใหสถานศึกษาจํานวนไมนอยที่ไดยุบรวมไปแลว ไดรับการฟนคืนเพ่ือดําเนินการ
รับเด็กจากชุมชนในเวลาตอมา ยิ่งไปกวาน้ันยังมีสถานศึกษาจํานวนมากที่ตองอยูในพื้นที่หางไกล
ไมมีสถานศึกษาอ่ืนใกลเคียง จึงจําเปนตอง ดํารงอยูแมจะมีนักเรียนไมมากนัก ในป 2549  มี
สถานศึกษาที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน ถึง 12,828 แหง หรือรอยละ 39.73 ของสถานศึกษา
ทั้งหมด 32,288 แหง มีนักเรียน 931,574 คน และครู 58,655 คน ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยครู 1 คนตอ
นักเรียน 16 คน โดยประมาณ แมวาสถานศึกษาแตละแหง จะไดรับงบประมาณเพื่อดําเนินการ
เรียนการสอนอยางจํากัดคือ 1,100 บาทตอคน และในปการศึกษา 2550 ไดรับเพ่ิมจากรัฐบาลอีก
หัวละ 500 บาท ซึ่งรวมแลว เปนเงินประมาณ 80,000 บาท สําหรับสถานศึกษาขนาด 50 คน 
และประมาณ 160,000 บาท สําหรับสถานศึกษาขนาด 100 คน แตเม่ือรวมกับเงินเดือนของ
ครูผูสอนแลว สถานศึกษาขนาดเล็กจะมีคาใชจายเม่ือรวมเงินเดือนครูแลว ประมาณ หัวละ 
25,600 บาทตอป สูงกวาสถานศึกษาขนาดกลางที่มีคาใชจายตอหัวเม่ือรวมเงินเดือนครู 13,600 
บาท เม่ือวิเคราะหคุณภาพทางการศึกษาพบวาสถานศึกษาขนาดเล็กที่รองรับนักเรียนที่มาจาก
พ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจนมีขอเสียเปรียบหลายประการ4   

สถานศึกษาขนาดเล็กดังกลาวขางตน สวนใหญเปนสถานศึกษาในสังกัดเดิมของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนมา 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (ปจจุบันคือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไดพยายามดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กในหลาย ๆ 
รูปแบบ สถานศึกษาใดที่สามารถยุบรวมและเลิกลมได ก็ไดดําเนินการไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดําเนินการยุบรวมและเลิกลมสถานศึกษาน้ัน เปนไปตามความ
สมัครใจในระดับพ้ืนที่ สวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมสามารถยุบรวมไดก็ไดนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เชน หองเรียนเคลื่อนที่ ครูหลังมา 
การเรียนทางไกลผานดาวเทียม เปนตน ที่ผานมาพบวาการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ยังมีอุปสรรคบางประการ เชน นโยบายเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็กไมชัดเจนและ

                                          
4สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก [Online], accessed 14 March 2007. Available from URL http://smallschool.obec.go.th/  
topnews/view.php?36 
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เปลี่ยนแปลงบอยไมตอเน่ือง การใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียนยังไมคอยไดผลดีนัก  
เปนตน5 

การจัดการศึกษาซึ่งประกอบดวยกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศนั้น การนิเทศภายในเปนกระบวนการหรือวิธีการ หรือกิจกรรมที่บุคลากร
ภายในสถานศึกษาจัดขึ้น เปนระบบที่สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ใหผูปฏิบตังิานไดลง
มือปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสมจนบรรลุผลตามแผนที่วางไว  เพ่ือปรับปรุงสงเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น เพราะปจจุบันการนิเทศการศึกษาโดย
ศึกษานิเทศกจากภายนอกน้ัน ไมสามารถจะทําไดอยางทั่วถึง เน่ืองจากจํานวนศกึษานเิทศกมีนอย 
ไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับความตองการของครูผูสอนในสถานศึกษา ตลอดจนความรูของ
ศึกษานิเทศกก็ไมสามารถครอบคลุมไปทุกสาขาวิชา เพ่ือแกไขปญหาในเรื่องนี ้จึงจําเปนตองมีการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีกําหนดไวในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่ง
กําหนดการกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยางชัดเจน นอกจากน้ีเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยัง
ไดกําหนดใหการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของเกณฑการประเมินดวย โดยระบุไวในดานผูบริหาร 
มาตรฐานที่ 12 เกณฑการพิจารณาขอที่ 12.2.5  สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอน
และนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนัก เห็นความสําคัญ
และนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม6  และตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.6 ก็ระบุ
ให สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสมํ่าเสมอ7  
เชนเดียวกัน 

จะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ัน  การนิเทศการศึกษาถือเปน
กระบวนการสําคัญ และเปนมาตรการที่ดีอยางหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอมาตรฐานการจัดการศึกษา

                                          
5กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [Online], accessed 
13 January 2007.  Available from URL:http://www.moe.go.th/small_sch/information.htm    

6สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542, (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2546), 9. 

7สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ, (กรุงเทพ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 13. 
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และการพัฒนาการศึกษาในทุกขั้นตอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ซึ่งมีนโยบายมุงเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ จึงทําใหการนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเปนมากยิง่ขึน้ 
และจําเปนตองมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษา และบริบทของ
สถานศึกษาแตละขนาด แตละประเภท 
 
ปญหาของการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานมาพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก
สวนใหญประสบปญหาคลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการ
สอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียนและดานการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งใน
ดานการเรียนการสอนนั้น พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สภาพที่ครูไมครบช้ันและนักเรียนมีจํานวนนอยในแตละชั้น ครูสอนไมเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ เพราะมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ครูจําเปนตองปฏิบัติทั้งจาก
สังกัดเดียวกันและจากตางสังกัด หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูไมคอยสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหลงการเรียนรูมีจํานวนจํากัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรงเรียนไดรับ
งบประมาณนอย สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใชอยางจํากัด และที่โรงเรียนมีอยูก็ไมสามารถใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทายที่สุดก็สงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําไปดวย สวน
ในดานการบริหารจัดการที่ผานมา  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญยังขาดทักษะในการบริหาร
จัดการโรงเรียน ซึ่งมีบริบทที่ตางไปจากโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ การใชขอมูลสารสนเทศ และนําผลของ
การประเมินงาน/โครงการมาใชวางแผน ปรับปรุง พัฒนางาน ยังมีนอย โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไดทําวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของ
ตนเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน8  

นอกจากน้ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ไดประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา พบวา “ ผูบริหารสถานศึกษาหลายแหง
ละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสิ้นเชิง สถานศึกษา บางแหง ไมมีขอมูลการนิเทศภายใน
เลยและบางแหงไมไดดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูบริหาร
สถานศึกษาไมเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ผลกระทบที่ เ กิดขึ้นคือ 

                                          
8สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก [Online], accessed 14 March 2007. Available from URL http://smallschool.obec.go.th/  
topnews/view.php?36 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6 

สถานศึกษาสวนใหญไมผานเกณฑการประเมินดานการนิเทศภายในโรงเรียน ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา9 และโรงเรียน
ขนาดเล็ก(นักเรียนต่ํากวา 300 คน) ที่ผานการประเมิน จํานวน 22,866 แหง มีจํานวนโรงเรียน 
491 แหง (รอยละ 2) อยูในระดับปรับปรุง โรงเรียน 15,528 แหง (รอยละ 67.91) อยูในระดับ
พอใช และโรงเรียน 6,847 แหง (รอยละ 29.94) อยูในระดับดี ซึ่งระดับปรับปรุงและระดับพอใช
ดังกลาวถือวาไมผานมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบ
ขอมูลที่สอดคลองกัน กลาวคือ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกชวงชั้น และในทุกพ้ืนที่มี
คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์การเรียนรูต่ํากวานักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ และยัง
มีนักเรียนในสัดสวนที่ตองปรับปรุงสูงกวาในทุกชวงชั้น10  ทั้งน้ีสาเหตุและปญหาของ
สถานศึกษา ที่ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุกรายวิชา มี
สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยครูรอยละ 91 มีการสอน
ที่ไมไดมาตรฐาน เนื่องจากขาดการแนะนํา ชวยเหลือเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ สําหรับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษานั้นจะผานการประเมินเพียง
มาตรฐานการบริหารทั่วไปเทาน้ัน สวนใหญจะไมผานการบริหารทางวิชาการ  ซึ่งมีเร่ืองของการ
นิเทศภายในเปนหัวใจสําคัญ11 
 ประสบการณในความพยายามที่จะแกปญหาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานมา 
ชัดเจน ตอเน่ือง และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เก่ียวของมีแนวทางที่สําคัญไดดังน้ี  1) จะตอง
ยอมรับในสภาพความเปนจริงรวมกันวาประเทศไทย ยังจําเปนตองมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน
หน่ึงตอไป แตจะตองมีการวางแผนและจัดการเพ่ือใหโรงเรียนเล็กที่จะดํารงอยูหรือเกิดขึ้น ทุก
โรงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2) จะตองมีการวางแผนเปนรายพ้ืนที่และมีรูปแบบในการ
ดําเนินงานเปนทางเลือก ที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงสภาพในแตละพ้ืนที่ความสะดวกของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ที่จะรับบริการ และความคิดเห็นของผูปกครองและชุมชน  3) จะตองพัฒนา
รูปแบบการบริหาร อัตรากําลัง หลักสูตร และการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดคุณภาพ
และมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ  4) จะตองมีการสนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานที่

                                          
9สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ผลสะทอนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก พ.ศ. 2544-2548 (กรุงเทพฯ :สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549), 18. 

10สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก [Online], accessed 14 March 2007. Available from URL http://smallschool.obec.go.th/  
topnews/view.php?36 

11สมหวัง พิธิยานุวัฒน, “พลิกโฉมการศึกษาไทย”, มติชนรายวัน, 6 กันยายน 2549, 27. 
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จําเปนตอการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยอาจระดมความ
รวมมือจากองคกรปกครองทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และเอกชน12  

ดวยเหตุดังกลาว การแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กจึงเปนประเด็นที่สําคัญย่ิงตอการ
สรางเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานวิชาการ  จากสภาพการดําเนินงานที่กลาวมา พอสรุปไดวาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญ ยังมีการปฏิบัติกันนอยมาก ไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพราะยังยึดถือความรูสึกเดิมกันอยูวา  ผูนิเทศจะตองมีคุณสมบัติเหนือกวาผูรับ 
การนิเทศ  ทําใหเกิดการไมยอมรับและการไมกลาปฏิบัติงานนิเทศ  แตความเปนจริงแลวการ
นิเทศภายในเปนการชวยกันดึงเอาความสามารถพิเศษของแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอ
บุคคลอ่ืนและหมูคณะ กอใหเกิดพลังความคิดและพลังที่จะผลักดันใหกิจการตางๆ กาวไปขางหนา
ไดอยางดี13  ปญหาจึงอยูที่วาจะดําเนินงานนิเทศภายในกันอยางไร นาจะมีผลมาจากรูปแบบ     
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ไมชัดเจน และไมเปนรูปธรรม ซึ่งจะแกไขไดก็ตอเม่ือผูที่เก่ียวของ
ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางแทจริง  เห็นประเด็นและสาเหตุของ
ปญหาอยางชัดเจนจึงจะหาแนวทางดําเนินการไดอยางถูกตอง 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการนิเทศการศึกษา เห็นวาควรมีการศึกษา
ปญหาสําคัญดังกลาวที่ชี้เฉพาะลงไปในประเด็นที่เก่ียวกับ รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ที่เหมาะสมควรเปนอยางไร จึงจะทําใหการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง 
เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาการวิจัยและสามารถตอบขอคําถามของการวิจัยไดชัดเจน  

ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี คือ เพ่ือทราบรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 

                                          
12สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก [Online], accessed 14 March 2007. Available from URL http://smallschool.obec.go.th/  
topnews/view.php?36 

13สุทธิเกียรติ ศิริกุล, “การศึกษาสภาพการนิเทศของศึกษานิเทศกตามความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ”  
(วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2543), บทคัดยอ. 
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ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบ
ผูวิจัย จึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังน้ี  รูปแบบของการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กเปนอยางไร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือเสนอรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
นี้  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องการนิเทศการศึกษา และการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอยางหลากหลาย ไดแก ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาตาม
แนวคิดของ บริกส และจัสทแมน14  ไดแก   1) เพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาทางอาชีพ 
(Professional Leadership)   2)  เพ่ือสงเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s 
Growth)  3) เพื่อการปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น (Improvement of Teaching)   4) เพ่ือ
การสงเสริมและแนะนําคณะครู และสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและประชาคม 
(Guiding staff and Community Relations)  หลักการนิเทศการศึกษาของ มารค และสตูป15  
ดังน้ี  1) การนิเทศการศึกษา เปนบริการที่ทําเปนทีมและอาศัยความรับผิดชอบของครูใหญ    
2) ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ บริการอันน้ีจะตองอยูใน
ความรับผิดชอบของครูใหญ  3)  การนิเทศการศึกษา ถูกปรับใหตรงกับความตองการของแตละ
บุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน  4)  การนิเทศการศึกษา ชวยจําแนกความตองการของแตละ
บุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน  5)  การนิเทศการศึกษา จะชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาแจมชัดขึ้น  6)  การนิเทศการศึกษา จะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และ
สัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอ
ชุมชนที่ดี  7)  การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบริหารกิจกรรมในหลักสูตรสําหรับ
นักเรียน  8)  ความรับผิดชอบในการปรับโครงการการนิเทศในโรงเรียนเปนหนาที่ของครู  ซึ่ง
ทําเพ่ือชั้นเรียน และเปนความรับผิดชอบของครูใหญในการทําเพ่ือโรงเรียน  9)  การนิเทศ
การศึกษา ตองมีการจัดงบประมาณไวในงบประจําป  10)  การนิเทศการศึกษา ตองมีการ
วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม 11)  การบริหาร
โครงการนิเทศ จะตองจัดเปนคณะบุคคล  12)  การนิเทศการศึกษา ควรชวยใหมีการแปล
เอกสาร และนําผลการวิจัยทางการศึกษาใหมๆ มาใช  13)  การวัดประสิทธิผลของการนิเทศ
การศึกษา ควรประเมินโดยผูที่รวมในโครงการและผูที่เ ก่ียวของในการใหการชวยเหลือ  

                                          
14Thomas H. Briggs, and Joseph Justman. Improving Instruction Through 

Supervision (New York : McMillan, 1952), 130 – 141. 
15Jame R. Mark and King Stoop, Handbook of Educational Supervision : A Guide Of 

The Practice, 3rd ed.  (Boston : Allyn and Bacon, 1985), 5. 
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หลักการนิเทศการศึกษาของเซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต16  ดังน้ี  1)  การบริหารตองคํานึงถึง
การปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป  2)  การนิเทศการศึกษาตองคํานึงถึงการจัดใหมีความ
สะดวกสบายทางวัตถุตางๆ  และรวมไปถึงดําเนินการโดยท่ัวไป  3)  การบริหาร และการนิเทศ 
โดยหนาที่แลวไมสามารถแยกออกจากกันไดทั้งสองอยางจะตองมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด 
มีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องการดําเนินงานดานระบบการศึกษา  4)  การนิเทศ
การศึกษาจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาและวิทยาศาสตร และจะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ปรัชญาประชาธิปไตย  5)  การนิเทศการศึกษา จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร  
6)  การนิเทศการศึกษา ในสถานที่ที่ไมสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรได จะตองใช
กระบวนการแกปญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั้งสวนที่เปนกระบวนการและ
ผลที่เกิดขึ้น  7)  การนิเทศการศึกษาจําเปนตองสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไมใชการเขียนใบสั่งใหทํา
ตองมีการวางแผนอยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือกัน  8) การนิเทศที่ดีจะตองเปน
วิชาชีพ ตองสงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากรวิธีการและผลจะตองมุงไปสูมาตรฐาน
ที่ตั้งไว  หลักการนิเทศภายในของชารี  มณีศรี17 ดังน้ี  1) การนิเทศเปนการชวยกระตุน  การ
ประสานงาน  และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครู  2) การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของ
ประชาธิปไตย  3) การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม สรางสรรค  4) การนิเทศกับการปรับปรุง
หลักสูตรเปนงานที่เก่ียวพันกัน   5) การนิเทศ คือการสรางมนุษยสัมพันธ  6) การนิเทศมุง
สงเสริมบํารุงขวัญ  7) การนิเทศตองมุงขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน  กระบวนการ
บริหารของแอลเลน (Allen) โดยแฮริส18 ไดนําแนวความคิดของแอลเลน (Allen) เก่ียวกับ
กระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยทั่วๆ ไป มาเสนอใชกับการนิเทศการศึกษา ประกอบดวย
กระบวนการหลัก 5 ประการ ที่เรียกดวยอักษรยอวา “POLCA” ดังน้ี  1) Planning Processes 
(P) การวางแผนในการปฏิบัติงาน  2) Organizing Processes (O) การจัดโครงสรางของการ
ดําเนินงาน  3) Leading Processes (L) บทบาท ในฐานะผูนําที่ดําเนินการ  4) Controlling 
Processes (C) การควบคุมการปฏิบัติงาน และ  5) Assessing Processes (A) การตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน  กระบวนการนิเทศการสอนแบบ Harris19  มี 6 ขั้นตอนดังน้ี  1) การประเมิน

                                          
16Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision A Redefinition,  

5th ed. (Singapore : McGraw – Hill, 1971), 3 - 4. 
17ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพคร้ังที่  4 (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 

2542), 27 – 28. 
18Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1963), 14 -15. 
19Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 2nd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1975), 12 -15. 
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สภาพปจจุบัน (Assessing)  2) การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritizing)  3) การออกแบบวิธีการ
นิเทศ (Designing)  4) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)  5) การประสานงาน 
(Coordinating)  และ 6) การอํานวยการ (Directing)  กระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงัด  
อุทรานันท20  มี 5 ขั้นตอนดังน้ี  ขั้นที่ 1  วางแผนการนิเทศ (Planning-P)   ขั้นที่ 2  ใหความรู
ในสิ่งที่จะทํา (Informing-l)   ขั้นที่ 3  การปฏิบัติงาน (Doing-D)  ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน  
3 ลักษณะคือ 1) การปฏิบัติงานของผูรบการนิเทศ  2) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ  3) 
การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ  ขั้นที่ 4  การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R)  
ขั้นที่ 5  การประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E)  องคประกอบที่สําคัญของ  
การนิเทศภายในโรงเรียนของชารี  มณีศรี21  มี 3 ประการ  คือ  1) บุคลากรผูนิเทศ และผูรับ
การนิเทศ  2) วิธีการนิเทศตระหนักจุดมุงหมายการนิเทศ  และ  3) เคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ  
องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนของกรองทอง  จิรเดชากุล22  มี 5 ประการ 
คือ  1) มีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน  2) มีระบบ
การวางแผนนิเทศอยางมียุทธศาสตร  3) มีระบบการจัดการที่เนนการพัฒนาครู และนักเรียน  
4) มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เนนผลงานครู  และ 5)  มีระบบการเผยแพรและขยายผล  
และ ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก23 (Two-Factor Theory) ไดแก ปจจัยกระตุน (Motivators 
factors)  และปจจัยค้ําจุน  (Hygiene factors) 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะกับผูบริหาร และครูผูสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศและการบริหารการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มาใชในการวิจัยคร้ังนี้ดวย  และจากหลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด และการดําเนินการดังกลาว ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในภาพที่ 1 
 
 

                                          
20สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 84-87. 
21ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 

2538), 202. 
22กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธาร

อักษร จํากัด, 2550), 4. 
23Frederick I. Herzberg, “Motivation Hygiene Theory,” in Organizational Behavior I: 

Essential Theories Of Motivation And Leadership, ed. John B. Minor (ME Sharpe, Inc. 
March 30, 2005), 61-72.  
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา  : Thomas H. Briggs and Joseph Justman, Improving Instruction Through Supervision 
(New York: McMillan, 1952), 130 – 141. 
 : Jame R. Mark and King Stoop, Handbook of Educational Supervision: A Guide Of The 
Practice, 3rd ed. (Boston: Allyn and Bacon, 1985), 5. 
 : Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision A Redefinition, 5th ed. 
(Singapore: McGraw – Hill, 1971), 3 - 4. 
 : Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice – Hall, Inc., 1963), 14-15. 
 : Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 2nd ed. (Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice – Hall, Inc.,1975), 12-15. 
 : Frederick I. Herzberg, “Motivation Hygiene Theory,” in Organizational Behavior I: Essential 
Theories Of Motivation And Leadership ed. John B. Minor (ME Sharpe, Inc. March 30, 2005), 61-72.  
 : สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมิตร
สยาม, 2530), 84-87. 
 : ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา,พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2538), 202. 
 : กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธารอักษร 
จํากัด, 2550), 4.  

หลักการนิเทศการศึกษา ของ
เซอรจโิอแวนน ีและสตารเร็ต 
(Sergiovanni and Starratt) 

หลักการนิเทศการศึกษา 
ของ มารค และสตูป  
(Mark and Stoop) 

หลักการนิเทศภายใน 
ของ ชาร ีมณีศรี 

 

แนวคิด ทฤษฎี 
กระบวนการบริหารงาน
ของ แอลเลน (Allen) 

แนวคิด ทฤษฎี 
กระบวนการนิเทศการสอน

แบบแฮริส (Harris)  

กระบวนการนิเทศ
การศึกษาของ 
สงัด อุทรานันท 

ความมุงหมายการนิเทศของ 
บริกส และจัสแมน 

(Briggs and Justman) 

แนวคิดจากการ 
จัดกลุมสนทนา 
ประเด็นเฉพาะ 

ทฤษฎีสองปจจยั 
(Two-Factor Theory) 

ของเฮริซเบิรก 

 

ความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ 

องคประกอบทีสํ่าคัญของ 
การนิเทศภายในโรงเรียน 

ของชารี  มณีศรี 

องคประกอบของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของ 
กรองทอง  จริเดชากุล 

รูปแบบรูปแบบ  

การนิเทศภายในการนิเทศภายใน

สําหรับสําหรับ  

สถานศึกษาสถานศึกษา  

ขนาดเล็กขนาดเล็ก  

 

งานวิจัย 
ที่เก่ียวของ 
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ขอจํากัดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองแบบเจาะจง เพ่ือสะดวกในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ทําใหเกิดขอจํากัดในการวิจัยดังน้ี 

1. สถานศึกษามีภาระงานที่ตองปฏิบัติมากตามกรอบงานของสถานศึกษา ในลักษณะ
ของงานประจํา งานโครงการ และงานตามนโยบายจากตนสังกัด ซึ่งคลายกับปญหาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กทั่วไป โดยเฉพาะกลุมตัวอยางซ่ึงเปนสถานศึกษาที่มีโครงการพิเศษอ่ืน
ดวยนั้น ในเวลาอันจํากัดของการวิจัย ทําใหการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามแผน     
การทดลอง ตามกระบวนการของปจจัยตางๆ ที่ระบุไว ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลของผลที่
เกิดขึ้นได 100 % ในบางปจจัย จึงเปนสาเหตุใหญที่สงผลกระทบตอการทดลองใชรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กน้ี 

2. ในชวงระยะเวลาของการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดติดตามและใกลชิดในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองทุกกระบวนการ ประกอบกับไดชี้แนะอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีรวมถึงสถานภาพของผูวิจัยที่
กลุมตัวอยางใหความเคารพเชื่อถือดวย อาจทําใหผลของการตอบแบบสอบถามการวิจัยที่ออกมา
อยูในระดับสูงมาก ทั้งๆ ที่มีขอจํากัดของภาระงานดังที่กลาวมาแลวขางตน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 รูปแบบ หมายถึง โครงสรางการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวย
ปจจัยหรือวิธีการตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งเปนประโยชนที่จะทําใหการนิเทศภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการนิเทศ 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง  การดําเนินงานของผูบริหาร และครูผูสอน  
ในสถานศึกษา  ในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  
โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือครู หรือบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ให 
รูจักปรับปรุงวิธีสอนและเน้ือหาการสอน ตลอดจนปรับปรุงการประเมินผลการสอน ใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไว ชวยใหเกิด 
ความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ทําใหครูผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจ และมีกําลังใจ  
ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นและรักษา
มาตรฐานไว  จนสงผลใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชนจากสถานศึกษาทุกฝาย  
อีกทั้งผานการประเมินภายในและภายนอก 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา เปดสอน
ชวงชั้นที่  1 และชวงชั้นที่  2 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยคร้ังนี้ใชสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จํานวน 3 แหง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับรูปแบบการนิเทศภายใน 
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  โดยศึกษาจากตํารา เอกสาร แหลงความรูตางๆ พรอมกับ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับ การวิจัยในครั้งนี้  ในบทนี้จึงนําเสนอสาระสําคัญดังตอไปนี้  หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
ขนาดเล็ก และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

หลักการนิเทศการศึกษา 
 หลักการนิเทศการศึกษา จะเปนแนวทางในการปฏิบัติใหผูบริหารการศึกษาได
ดําเนินการ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหหลักการสําคัญของการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
 อเนก  สงแสง1  ไดใหหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 1.  การนิเทศตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการ  ไดแก  1) มีนโยบาย จุดมุงหมาย 
และแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศที่แนวแน ชัดเจน  2) เปนไปตามกฎเกณฑและสภาพปญหา
หรือความเปนจริงในเรื่องนั้นๆ  3) มีวิวัฒนาการทั้งดานเน้ือหา สาระ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
อุปกรณ ตลอดจนกลวิธีในการนิเทศ และ 4) มีการติดตามและประเมินผลการนิเทศอยางมีระบบ 
 2.  การนิเทศเปนการชวยกระตุน ประสานงานและแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงาม
แกผูสอนและผูเรียนมากกวาการจับผิด  ไดแก  1)  มีการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือครูจะไดเขาใจ
หลักการสอนทั่วไป  2)  พัฒนาเทคนิควิธีสอนใหมีประสิทธิภาพ  3)  ฝกทักษะและประสบการณ
ในการใชวัสดุอุปกรณการสอน  4)  พัฒนาเจตคติในการเรียนการสอนใหอยูในเกณฑดี และ     
5) ปรับปรุงเอกสาร แผนการสอน เปนตน 
 3.  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย  ไดแก  1) ผูนิเทศเปนผูนํา
ทางดานวิชาการไมใชผูใชอํานาจ  2)  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสงเสริมใหมีการ
แสดงออกโดยทั่วถึง  3)  ผูรับการนิเทศมีอิสระท่ีจะคิดริเร่ิมและมีสวนรวมในการกําหนด
แผนปฏิบัติงาน และ 4)  ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

                                          
1อเนก สงแสง, การนิเทศการศึกษา  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะคุรุศาสตร 

สถาบันราชภัฏพระนคร, 2540), 6. 
13 
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 4.  การนิเทศเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก 1)  มีขั้นตอนการนิเทศ
ตามลําดับ มีระเบียบวิธีการ  2)  มีการรวบรวมขอมูลและสรุปผลมาใชในการนิเทศ  และ 3)  มี
การประเมินผลและติดตามผล 
 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ2 ไดเสนอหลักการสําคัญของการนิเทศการศึกษาดังน้ี          
1)  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร ผูนเิทศ และผูรบัการนเิทศ 
ลักษณะของกระบวนการมีความหมายครอบคลุมถึงการทํางานเปนขั้นตอน (Steps) มีความ
ตอเน่ือง (Continuity) ไมหยุดน่ิง (Dynamic) และมีความเก่ียวของสัมพันธ (interaction) ในหมู
ผูปฏิบัติงานซึ่งลักษณะดังกลาวลวนเปนลักษณะที่พึงประสงคของการนิเทศที่ดีทั้งสิ้น  2)  การ
นิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียน โดยผานตัวกลางสําคัญ คือ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ 3)  การนิเทศการศึกษาเนนบรรยากาศในการเปนประชาธิปไตย 
 ฟรานเซท3 (Franseth)  ไดเสนอถึงหลักการนิเทศการศึกษาที่ดีไวดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษาจะไดผลอยางเต็มที่ ในการปรับปรุงการเรียนการสอนก็ตอเม่ือ
การนิเทศน้ันไดใหความสําคัญแกวิธีการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล และตั้งอยูบนจุดหมายท่ี
แนนอน ซึ่งไดผานการพิจารณาตกลงรวมกันโดยคณะครูและผูทําหนาที่นิเทศ 
 2.  การนิเทศการศึกษาจะมีความหมายสําหรับครู ก็ตอเม่ือการนิเทศน้ันแสดงใหเห็น
วาเปนสิ่งที่เก่ียวของและมีเหตุผลตอผูรับการนิเทศโดยตรง นั้นคือจะตองทําใหครูไดมีสวนรวม
ในการพิจารณาวา จะใหผูทําการนิเทศชวยเหลือในเรื่องใดจึงจะเปนที่ตองการ 
 3.  การนิเทศการศึกษาที่ดี จะตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเองยั่วยุ และสรางความ
เขาใจอันดีตอกันในการชวยเหลือครู และตองทําใหครูรูสึกวาจะชวยใหเขาพบวิธีที่ดีกวาในการ
ทํางานเพ่ือบรรลุจุดประสงค 
 4.  การนิเทศการศึกษาจะใหไดผล ควรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาและ 
ชวยใหผูรวมงานไดศึกษาปญหาตลอดจนรายละเอียดตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจพื้นฐานเสียกอน 
 เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต4  (Sergiovanni and Starratt) ไดใหหลักการนิเทศ
การศึกษา ดังนี้ 
 1.  การบริหารตองคํานึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป 

                                          
2ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฎิบัติ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 10-11. 
3Jame Franseth, Supervision as Leadership (New York : Row Petterson and 

Company, 1961), 23-28. 
4Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt, Supervision A Redefinition,  

5th ed. (Singapore : McGraw – Hill, 1971), 3 - 4. 
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 2.  การนิเทศการศึกษาตองคํานึงถึงการจัดใหมีความสะดวกสบายทางวัตถุตาง ๆ
และรวมไปถึงดําเนินการโดยทั่วไป 
 3.  การบริหารและการนิเทศ โดยหนาที่แลวไมสามารถแยกออกจากกันไดทั้งสอง
อยางจะตองมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิด มีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องการดําเนินงาน
ดานระบบการศึกษา 
 4.  การนิเทศการศึกษาจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาและวิทยาศาสตร และ
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานปรัชญาประชาธิปไตย 
 5.  การนิเทศการศึกษา จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 6.  การนิเทศการศึกษา ในสถานที่ที่ไมสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรได จะตอง
ใชกระบวนการแกปญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั้งสวนที่เปนกระบวนการ
และผลที่เกิดขึ้น 
 7.  การนิเทศการศึกษาจําเปนตองสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ไมใชการเขียนใบสั่งใหทาํตอง
มีการวางแผนอยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือกัน 
 8.  การนิเทศที่ดี จะตองเปนวิชาชีพ ตองสงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากร
วิธีการและผลจะตองมุงไปสูมาตรฐานที่ตั้งไว 
 มารค และสตูป5 (Mark and Stoop) ใหหลักเบื้องตนของการนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษา เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจะเปนบริการที่ทํา
เปนทีมและอาศัยความรับผิดชอบของครูใหญ 
 2.  ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ บริการอันนี้
จะตองอยูในความรับผิดชอบของครูใหญ 
 3.  การนิเทศการศึกษา ถูกปรับใหตรงกับความตองการของแตละบุคคลที่เปน
บุคลากรของโรงเรียน 
 4.  การนิเทศการศึกษา  ชวยจําแนกความตองการของบุคลากรของโรงเรียน 
 5.  การนิเทศการศึกษา จะชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดขึ้น 
 6.  การนิเทศการศึกษา จะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวล
สมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนที่ดี 
 7.  การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบริหารกิจกรรมในหลักสูตรสําหรับนักเรียน 
 8.  ความรับผิดชอบในการปรับโครงการการนิเทศในโรงเรียน เปนหนาที่ของครู ซึ่ง
ทําเพ่ือชั้นเรียน และเปนความรับผิดชอบของครูใหญในการทําเพ่ือโรงเรียน 
 9.  การนิเทศการศึกษา ตองมีการจัดงบประมาณไวในงบประจําป 

                                          
5Jame R. Mark and King Stoop, Handbook of Educational Supervision : A 

Guide Of The Practice,  3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1985), 5. 
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 10.  การนิเทศการศึกษา ตองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยใหผูที่มีสวน
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวม 
 11.  การบริหารโครงการนิเทศ จะตองจัดเปนคณะบุคคล 
 12.  การนิเทศการศึกษา ควรชวยใหมีการแปลเอกสาร และนําผลการวิจัยทางการ
ศึกษาใหมๆ มาใช 
 13.  การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควรประเมินโดยผูที่รวมในโครงการ
และผูที่เก่ียวของในการใหการชวยเหลือ 
 สรุป  หลักการนิเทศการศึกษาเปนหลักการปฏิบัติงานอยางมีระบบ  มีขั้นตอน
กําหนดเปาหมาย  การดําเนินงานที่ชัดเจน เนนกระบวนการประชาธิปไตยในการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ ใหความสําคัญในการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรไดสรางสรรคความคิด และเจตคติที่ดีตอกัน โดยมุงสงเสริมบรรยากาศแหง
ความรวมมือการสรางขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานในการพัฒนาอาชีพใหเจริญกาวหนา
ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานในการวางแผนรวมกัน 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของพัฒนาคุณภาพของครูให มี
ประสิทธิภาพในดานการจัดการเรียนการสอน  โดยใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรซึ่งมี
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายดังตอไปน้ี 
 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ 6  ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  เปนกระบวนการ
ทํางานรวมกับครู  และบุคลากรทางการศึกษาดวยการใหความชวยเหลือ  แนะนําสงเสริมใหเกิด
การปรับปรุงการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ 
 เมตต  เมตตการุณจิต7  ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววาเปนการให
คําปรึกษา ชี้แนะ แนะนําและใหความชวยเหลือตอกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือปรับปรุงให
ไดผลตามเกณฑที่วางไว 
 กลิคแมน8 (Gilckman) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  เปนเรื่องของ
งานกับปจจัยตางๆ ที่เก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

                                          
6ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 2.  
7เมตต  เมตตการุณจิต, “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา,” วารสารวิชาการ 

4,12 (2543) : 54. 
8Carl D. Gilckman and others, Supervision of Insturction : Developmental 

approach,  4th ed. (Boston : Allyn & Bacon A Viacom Company, 1990), 6. 
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 แฮรริส9  (Harris) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  เปนสิ่งที่บุคลากร
ในโรงเรียนกระทําตอบุคคลหรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะคงไว  หรือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียน  มุงใหเกิดประสิทธิภาพดานการสอนเปนสําคัญ 
 สรุป  การนิเทศการศึกษา  เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง
และเปนระบบ  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันในบรรยากาศแหงความสัมพันธ
อันดีระหวางผูนิเทศและผูรับนิเทศ  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา  ใหเกิดประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแกผูเรียน 

จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา  คือ  การชวยใหครูพัฒนาความรู  ความสามารถ  ทักษะในดาน
การเรียนการสอนในลักษณะที่หลากหลาย  เปนการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคของ
ครูผูสอน  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก10  ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี  1)  เพื่อ
ชวยใหครูคนหาและมีวิธีการทํางานดวยตนเอง  2)  เพ่ือใหครูรูจักแยกแยะ  วิเคราะหปญหาของ
ตนเอง  โดยชวยใหครูรูวาอะไรเปนปญหาที่กําลังเผชิญอยูและจะแกปญหาเหลาน้ันไดอยางไร  
3)  เพ่ือชวยใหครูรูสึกม่ันคงในอาชีพ และมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  4)  เพ่ือ
ชวยใหครูคุนเคยกับแหลงวิทยาการและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน  5) เพ่ือชวยเผยแพร
ใหชุมชนเขาใจแผนการศึกษาของโรงเรียนและใหการสนับสนุนโรงเรียน 
 สงัด  อุทรานันท11  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  การนิเทศ
การศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคัญ  4  ประการตอไปน้ี  คือ  1) เพ่ือพัฒนาคน  2) เพ่ือพัฒนางาน  
3) เพ่ือสรางการประสานสัมพันธ  และ 4) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ 
 การที่กลาววาการนิเทศการศึกษาไดมุง “พัฒนาคน”  ก็คือ  การนิเทศการศึกษา  เปน
กระบวนการทํางานรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรเหลาน้ันได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ประการที่สอง เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาไดมีเปาหมาย
สูงสุดอยูที่นักเรียน ซึ่งเปนผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การ
นิเทศท่ีจัดขึ้นจึงมีจุดมุงหมายท่ีจะ “พัฒนางาน”  ซึ่งไดแก งานสอนใหดีขึ้นน่ันเอง สําหรับการ 

                                          
9Ben M. Harris, Supervisory  Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1985), 13, อางถึงใน เยาวพา  เดชะคุปต, การบริหารและ
การนิเทศการศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ : เจาพระยาการพิมพ, 2542), 90. 

10กิติมา  ปรีดีติลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรงุเทพฯ : อักษรพิพัฒน, 
2532), 30. 

11สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2529), 8. 
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“สรางการประสานสัมพันธ” นั้น  จะเปนผลท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกัน  รับผิดชอบรวมกัน  
ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ผูตาม ซึ่งไมใชเปนการทํางานภายใตการถูกบังคับและคอยตรวจตรา
หรือคอยจับผิดและประการสุดทายคือการ “สรางขวัญและกําลังใจ” นั้นถือวาเปนจุดมุงหมายที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ทั้งน้ีเพราะวาขวัญและกําลังใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
บุคคลมีความตั้งใจทํางาน  หากการนิเทศไมไดทําการสรางขวัญและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
แลว การนิเทศการศึกษาก็ยอมจะประสบผลสําเร็จไดยาก 
 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ12  ไดแบงความมุงหมายของการนิเทศในลักษณะดังนี้ 
 1.  ชวยใหครูเห็นและเขาใจถองแทในวัตถุประสงคของการศึกษา และหนาที่ โดยเฉพาะ
ของโรงเรียนที่จะดําเนินไปสูวัตถุประสงคของการศึกษาน้ัน ภารกิจของศึกษานิเทศกครูใหญและ
ผูบริหาร มิใชคอยเนนแตในเร่ืองเทคนิคการสอน และการคิดคนระเบียบวิธีสอนเทาน้ันหากแต
ยังตองมุงเสริมสรางความเจริญเติบโตของนักเรียน โดยรอบดานคือดานสติปญญา ดานอารมณ 
ดานรางกาย ดานสังคม ดานสุนทรียภาพ ดานมโนภาพและดานสรางสรรค 
 2.  ชวยใหครูไดเห็นและเขาใจในความตองการของเยาวชนและปญหาตางๆ ของ
เยาวชน และชวยจัดสนองความตองการของเยาวชนอยางดีที่สุด ศึกษานิเทศกจะตองพยายาม
ชวยกระตุนเตือนใหครูรูจักใหกําลังใจแกเด็กนักเรียน เขาใจปญหาของเด็กวัยตางๆ และเขาใจ 
ความตองการของเด็กดวย 
 3.  ชวยสรางครูใหมีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา ชวยสงเสริมความสามัคคีและรูจัก
ทํางานรวมกับครู ชวยสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 
 4.  ชวยพิจารณาความเหมาะสมของงานใหถูกตองกับความสามารถของครูแตละคน
และชวยใหครูไดใชความสามารถของตนปฏิบัติงานน้ันใหกาวหนาอยูเร่ือยๆ  คนหาคุณลักษณะ
ดีเดนในตัวครูแลวสงเสริมใหดียิ่งขึ้น 
 5.  ชวยเสริมขวัญของคณะครูใหอยูในสภาพที่ดี และรวมหมูคณะใหเปนทีมที่ปฏิบัติงาน
รวมกันดวยกําลังสติปญญาอันสูงเพ่ือบรรลุจุดประสงคอันเดียวกัน 
 6.  ชวยครูใหพัฒนาการสอนของตน สนับสนุนใหครูไดพิจารณาวิธีสอน และกิจกรรม
ตางๆ  ที่ใชอยูวาตรงไหนเขมแข็งดีและตรงไหนเปนสวนออน ซึ่งจะตองแกไขขอควรระวังใน
เรื่องน้ีคือ  1)  ไมพยายามยัดเยียดความคิดเห็นที่ตนนิยมใหครูจําตองยอมรับ ไมพยายามฝนให
ครูตองทําตามแบบที่ตนชอบ ศึกษานิเทศกจึงควรทํางานรวมกับครูโดยชวยใหครูไดรูจักใช
ความสามารถของตนเอง  2)  หลีกเลี่ยงการกรอกคําแนะนําตางๆ  ในการปรับปรุงการสอนจน
ครูรับไมไหว คือทั้งมากและทั้งยาก 

                                          
12ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 2. 
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 7.  ชวยฝกครูใหมใหเขาใจงานในโรงเรียนและงานอาชีพครูการชวยฝกครูใหมอาจจะ
ทํากอนโรงเรียนเปดโดยใหมีความเขาใจในงานทั้งดานธุรการ การปกครองชั้น รวมทั้งดานสังคม
และการทํางานรวมกัน 
 8.  ชวยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทาง
ที่ไดตกลงกันเอาไว นําขอมูลจากการวัดประเมินผลมาวิเคราะหหามูลเหตุ หาทางแกไข แตละ
มูลเหตุเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนดีขึ้นเปนลําดับ 
 9.  เพ่ือชวยใหครูรูจักคนหาจุดลําบากในการเรียนรูของเด็กแตละคน  และชวยครูวาง
แผนการสอนใหเหมาะสม 
 10.  ชวยในดานประชาสัมพันธบอกเลาและชี้แจง ใหราษฎรในทองถิ่นทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของการศึกษาที่โรงเรียนในทองถิ่นไดดําเนินการไปแลว ทั้งน้ีเพ่ือใหราษฎรเขาใจและ
ใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียน 
 11.  ชวยหยิบยกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียน ที่ทางโรงเรียนไมสามารถจะแกไขได
โดยลําพัง เสนอขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารตามลําดับที่จะแกไขใหลุลวงไป 
 12.  ชวยปองกันครูใหพนจากการถูกใชงานจนเกินขอบเขต และชวยปองกันครูจาก
การถูกตําหนิติเตียน หรือถูกลงโทษอยางไมเปนธรรม 
 บริกส และจัสทแมน13 (Briggs and Justman) ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว 4 ขอ คือ 1) เพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาทางอาชีพ (Professional Leadership)   
2) เพ่ือสงเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s Growth)  3) เพ่ือการปรับปรุงการ
สอนของครูใหดีขึ้น (Improvement of Teaching)  และ 4) เพ่ือการสงเสริมและแนะนําคณะครู 
และสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและประชาคม (Guiding staff and Community Relations) 

ดังน้ัน  การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายหลักอยูที่การพัฒนาครูทั้งในดานวิชาการ
และวิชาชีพ คือชวยใหครูมีความเขาใจถองแท ในวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ในดาน
หลักสูตร ดานระเบียบวิธีการสอน ดานการประเมินผล และการประมวลความรูเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสรางความเจริญงอกงามทาง สติปญญาให
เกิดแกผูเรียน 

คุณลักษณะของผูนิเทศ 
ผูนิเทศเปนผูที่ทําหนาที่ใหความรู แนะนํา ชวยเหลือบุคลากรในหนวยงานทาง

การศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ซึ่งจะตองมีความเขาใจ
เก่ียวกับความสัมพันธของงานกับเรื่องที่จะทําการนิเทศเปนอยางดี ดังน้ันคุณลักษณะของผู

                                          
13Thomas H. Briggs, and Joseph Justman. Improving Instruction Through 

Supervision  (New York : McMillan, 1952), 130 – 141. 
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นิเทศจึงมีความสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จในชีวิต ในการนิเทศการศึกษามีนักการ
ศึกษาหลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนิเทศ ดังนี้ 

สงัด อุทรานันท14  ไดกําหนดคุณลักษณะของผูนิเทศ 4 ดาน คือ  1) ดานลักษณะ
สวนตัว ผูทําหนาที่นิเทศควรจะเปนผูที ่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความม่ันใจในตนเอง มี
ความอดทน กระฉับกระเฉง วองไว เปนคนที่เปดเผย ไมเยอหยิ่ง และมีมนุษยสัมพันธ   2) ดาน
ความรูความสามารถ ผูที่นิเทศการศึกษาควรเปนผูที่มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
ความสามารถในการถายทอดความรู มีเทคนิคในการพูด มีความสามารถในการสาธิตการสอน 
มีความสามารถดานประเมินผลและงานวิจัย   3) ดานการแสดงออกทางพฤติกรรม ผูที่ทําหนาที่
นิเทศควรมีความเปนประชาธิปไตยมองโลกในแงดี เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนผูนาํและ
ผูตามที่ ดี มีความเห็นอกเห็นใจผู อ่ืนรู จักการยกยองชมเชยผูที่ทําดี  และ 4  ดานความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ผูที่นิเทศการศึกษา จะตองเปนคนตรงตอเวลามีความซ่ือสัตย สุจริต และมี
ความตั้งใจจริงในการทํางาน 

ชารี  มณีศรี15  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนิเทศท่ีดี ดังนี้  1) เปนผูประสานงานที่ดี 
2) มีความรูในหลักการนิเทศเปนอยางดี  3) มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  4) เปนผูนํา
และผูตามที่ดีได  5) ตระหนักในหลักประชาธิปไตย  6) ไมเปนผูคบยาก  7) ใหคําแนะนําและ
เปนที่ปรึกษาของครูไดเปนอยางดี  8) เปนผูรักษาความลับ เม่ือพบขอบกพรองของครูให
คําแนะนําแกครูโดยตรง  9) เปนผูมีความระมัดระวังในการวินิจฉัยปญหาตางๆ  10) เปนผูที่
คณะครูใหความไววางใจ  และ 11) เปนคนเปดเผยเขาใจมนุษย 

สรุป  คุณลักษณะที่สําคัญของผูนิเทศ ควรเปนคนท่ีมีความกระตือรือรน มองโลกใน
แงดี  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนผูนําและผูตามที่ดี  มีวิถีทางการทํางานโดยใชหลัก
ประชาธิปไตย  มีมนุษยสัมพันธ  มีความจริงใจ  พรอมจะใหความชวยเหลือตอผูอ่ืน ในการให
คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาที่ดี 

สภาพปญหาในการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา เปนหนาที่โดยตรงของศึกษานิเทศก ซึ่งเปนบุคลากรที่อยู
ภายนอกสถานศึกษา สงผลใหการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนไปอยางลาชาไมไดผล
เทาที่ควร ศึกษานิเทศกไมสามารถติดตามใหการนิเทศอยางสมํ่าเสมอตามสภาพปจจุบัน  ปญหา
ที่พบในการนิเทศการศึกษามีดังนี้  1) การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา   2) การปรับปรุง

                                          
14สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 44 - 45.  
15ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 

2538), 63. 
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และเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของหลักสูตร  3) ความเฉื่อยชา  ความนิ่งเฉย และการขาด
ความสนใจของครู  4) วิทยากร  สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป  5) การขาดประสบการณ

ของครูใหม หรือครูเกาที่กาวไมทันตอเทคนิคและวิธีการสอนใหมๆ ที่เกิดขึ้น16 
 นอกจากน้ี ชารี  มณีศรี17 ไดสรุปเก่ียวกับสภาพปญหาในการจัดการนิเทศการศึกษา  ดังนี้
1) ปญหาหลักมี 2 ประเด็น คือ การนิเทศไมทั่วถึงและการนิเทศไมมีคุณภาพเนื่องจากการเพ่ิมของ
จํานวนครู  โรงเรียน และจํานวนศึกษานิเทศกที่มีอยูอยางจํากัด จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายใน
เพ่ือโรงเรียนจะไดสามารถพัฒนาการนิเทศของตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง  2) ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สงผลใหสภาพการเรียน
การสอน สื่อ อุปกรณตางๆ  เปลี่ยนตามไปดวย ครูจะตองพัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
โดยไมหวังพ่ึงหรือรอคอยการพัฒนาจากผูอ่ืน  การปรับตัว  การพัฒนาตนเอง  พ่ึงตนเองของ
โรงเรียน  ควรที่บุคลากรในโรงเรียนจะตองตื่นตัวและยึดหลักการนิเทศแบบพ่ึงตนเอง โดย
บุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก   3) สภาพและขอจํากัดของแตละโรงเรียนตางกัน ดังน้ัน การ
ปรับปรุงงานวิชาการ โดยคนภายในซึ่งรูเรื่องดีที่สุดกวาคนภายนอก ยอมจะทําใหการพัฒนาการ
นิเทศภายในเปนไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น   4) การยอมรับ ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินการ
นิเทศภายใน เพราะบุคคลในโรงเรียนสามารถที่จะคัดเลือกผูนิเทศที่ทุกคนยอมรับได  จึงทําให
การนิเทศภายในดําเนินไปอยางราบร่ืน  และ  5) ปญหาตัวเรงที่สําคัญ เชน ปญหาการนํา
หลักสูตรไปใช สภาพการสอนที่เปลี่ยนไป สื่ออุปกรณการสอน การประเมินผลและสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เปนตน 
 ซึ่ง ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ18 ไดรวบรวมขอคนพบของงานวิจัยที่ทําโดยนิสิตระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหวางป 2535 – 2542 ทําใหทราบวา
ผลงานวิจัยกอใหเกิดความรู ความเขาใจ ที่จะนําไปใชปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาในลักษณะ
ดังน้ี  1) คุณลักษณะของผูนิเทศ จากผลงานวิจัยที่เก่ียวกับบุคลากรทางการนิเทศการศึกษา  
ทําใหทราบถึงคุณลักษณะของผูนิเทศการศึกษาวาจะตอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดาน
บุคลิกภาพดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ ตองเปนผูยึดม่ันใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีความซื่อสัตย 

                                          
16สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 108. 
17ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 

2538), 12. 
18ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 215. 
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สุจริต มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบในหนาที่การงานไมเอาเปรียบเพื่อนรวมงาน อุทิศเวลา
และเสียสละเพ่ือสวนรวม เปนตน   2)  ทักษะที่จําเปนของผูนิเทศผูนิเทศทางการศึกษายังมี
ความตองการเสริมทักษะทั้งทางดานการเปนผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานกระบวนการกลุม 
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการประเมินผล รวมทั้งตองการเสริมความรู และสมรรถภาพ
ในการนิเทศการศึกษาดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการนิเทศการศึกษา  3) การปฏิบัติงานของ
ผูนิเทศ ในดานของศึกษานิเทศกที่ปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสรางคลังขอสอบ ผูบริหาร
โรงเรียนมีความเห็นวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาก สวนครูผูสอนมีความเห็นวา
อยูในระดับปานกลาง  4)  สภาพการจัดการนิเทศการศึกษาผูบริหารโรงเรียนและครูมีความ
ตองการในการจัดการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก ไดแก ดานหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชา  
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานวัดผลประเมินผล  5)  สภาพ
ปญหาในการจัดนิเทศการศึกษา พบวา ครูมีความรูความเขาใจในนโยบายการนิเทศการศึกษา
ไมตรงกัน กรอบแผนงานไมชัดเจน ขาดผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ การนิเทศขาดความตอเนื่อง 
และขาดการติดตามประเมินผล อยางจริงจัง  ทั้งนี้  ประดิษฐ  พงหงส19 ซึ่งไดศึกษาถึงความ
ตองการการนิเทศการศึกษาของขาราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี พบวา ความตองการการนิเทศการศึกษาของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากทุกดาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา สภาพ
การนิเทศการศึกษาที่ผานมายังขาดประสิทธิภาพ ไมทั่วถึง และไมสามารถชวยแกปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนใหแกขาราชการครูได และขาราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีความตองการการนิเทศการศึกษา
ทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดานทั้ง 4 ดาน ในระดับมากไมแตกตางกัน 
 ในงานวิจัยของตางประเทศที่ศึกษาถึงสภาพปญหาและความตองการในการนิเทศ
การศึกษา ซึ่ง เวน20(Wayne)  ไดสรุปเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการนิเทศการศึกษา ที่ไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  เน่ืองจากครูผูสอนปฏิบัติหนาที่นอยมากในดานหลักสูตรและการสอน  
การแนะแนว  งานบริหารและงานวิชาการ  ตลอดจนงานดานนิเทศการศึกษาเพราะครูถือวาเปน
หนาที่โดยตรงของครูใหญ และผูชวยครูใหญ สวนสภาพปญหาที่พบในผูบริหาร คือ งาน

                                          
19ประดิษฐ  พงหงส, “ความตองการการนิเทศการศึกษาของขาราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี” (รายงาน
การศึกษาคนควาอิสระ กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2542), 118 – 124. 

20B. E. Wayne, “Perception of Elementary School Concerning Their Role in 
Supervision,” Dissertation Abstracts International 41, 9 (October 1980) : 1293 – A.  
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เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ  เอกสาร  ขาดดานการสงเสริมการใชสื่อ  เคร่ืองมือ และนวัตกรรมใหมๆ 
ทางการนิเทศการศึกษา และในทํานองเดียวกัน ในการศึกษาเก่ียวกับสภาพ ปญหา และความ
ตองการดานการนิเทศการศึกษา ยังพบคําตอบอ่ืนๆ อีก ดังเชน เมโลน21(Malone) ไดทําการวิจัย

ในลักษณะคลายคลึงกันกับ ฟอรด22 (Ford) ไดสรุปผลการวิจัยวา  สภาพปญหาจากการจัดการนิเทศ
การศึกษาเกิดจากผูบริหาร  สภาพการศึกษามีการนิเทศ โดยการออกเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือสังเกต
การเรียนการสอนนอยและในการจัดประชุมครูก็นอยเชนกัน ซึ่งแสดงวาขาดการเอาใจใสในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ขาดการตรวจตรา ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ซึ่ง กวินน23  
(Gwynn)  ไดสรุปวา ผูที่มีหนาที่นิเทศการศึกษาควรอุทิศตน  เพ่ือใหความชวยเหลือแกครูใน
การวางโครงการสอนไปใชอยางไดผลดี และควรใหความชวยเหลือในการแกปญหาของครู 
นอกจากน้ันควรปรับปรุงหลักสูตร การสรางหนวยการสอนและการจัดหาอุปกรณการสอนที่เปน
ความตองการท่ีมีอยูในระดับสูง มีความสอดคลองกับของ แดเนียล เจอรัล24 (Daniel Jerun) ที่
กลาวไววาการใหบริการและใหความชวยเหลือครูตองมากอน การพบปะกับผูนิเทศการศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญมาก  ทั้งน้ีเพ่ือจะไดปรึกษาปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนและครูยังใหความสําคัญอยาง
มากในเรื่องที่จะใหผูนิเทศการศึกษาชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนอีกดวย 
 นอกจากนี้ บัลลิส25 (Bullis)  ไดทําการศึกษาความรับผิดชอบและขอบขายของงาน  
พบวา งานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การแนะแนว งานบริหารและงานวิชาการ 
ตลอดจนงานนิเทศการศึกษา ผูที่ตองรับผิดชอบมากคือ ครูใหญและผูชวยครูใหญ สวนครูผูสอน
ทําหนาที่รับผิดชอบในสวนนี้นอย ซึ่งแสดงวาสภาพปญหาการจัดการนิเทศการศึกษาเกิดขึ้น  
เน่ืองจากครูผูสอนมีความเขาใจวาในเรื่องของการจัดทําหลักสูตร การกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
งานตางๆ เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร ไมใชหนาที่ของครูจึงไมใหความสําคัญเทาที่ควร 
สงผลใหงานไมประสบผลสําเร็จ จากสภาพปญหาที่เกิดจากการจัดนิเทศการศึกษาดังกลาวมี

                                          
21C. M. Malone and M. L. Fong, “Defeating ourselves: Common errors in counseling 

research.”  Counselor Education and Supervision 33 (1994), 356-362.  
22A. B. Ford and Lee, C. C.  “School counselors’ and counselor educators’ perceptions 

of school counselor training needs.” Virginia Counselors Journal 27 (1996), 25-39. 
23Minor J. Gwynn, Theory and Practice of Supervision (New York : Dodd Mead 

and Company, 1974), 385-452. 
24Daniel Jeran, “Role Expectation of Elementary School Supervisors in Open – 

spaced School Which Emphasized Team Teaching  and Individualized Instruction,”  
Dissertation Abstracts International 36, 5 (August 1975) : 694 – 695. 

25E.W. Bullis, “Perceptions of Elementary School Principals Concerning Their 
Role in Supervision,” Dissertation Abstracts Informational (October 1980) : 1233-A.  
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ความสอดคลองกับของเวน26 (Wayne) เชนเดียวกันซ่ึงพบนอกเหนือจากที่กลาวมา แลวขางตน 
ในดานความรับผิดชอบและขอบขายของงานที่มีอันดับความสําคัญสูงไดแก งานหลักสูตร การสอน 
งานแนะแนว งานบริหาร งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา ผูที่ตองรับผิดชอบมากที่สุดก็คือ 
ครูใหญ สวนครูผูสอนจะรับผิดชอบนอย ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก  1) บุคลากรยังขาดการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ  2) ผูบริหารขาดการ
เตรียมการที่ดีในการวางแผนกอนดําเนินการนิเทศการศึกษา  3) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณและ
เอกสารประกอบหลักสูตร ขาดการบํารุงรักษาจัดเก็บที่ดี ขาดความรูและประสบการณในการสราง
สื่อและเครื่องมือทางการนิเทศ  และ 4) การปฏิบัติการนิเทศ ครู อาจารยไมเขาใจหลักการและระบบ
การนิเทศการศึกษา ผูนิเทศไมมีเวลาดําเนินการ เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืนมาก การปฏิบัติการนิเทศไม
เปนไปตามกําหนด และไมไดรับความรวมมือจากผูที่เก่ียวของเทาที่ควร 
 ดังน้ันอาจกลาวไดวา สภาพปญหาที่เกิดจากการจัดการนิเทศการศึกษา มีปจจัยหลาย
ประการที่สงผลตอการปฏิบัติงาน เชน บุคลากรสวนใหญขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศ  
ขาดวิทยากรผูเชี่ยวชาญชวยชี้แนะ ขาดการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ขาดความศรัทธาตอ
ผูนิเทศ ครูผูสอนไมยอมรับการนิเทศ ครูไมคนควาขอมูล เพ่ือนํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอน 
ตลอดจนขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการนิเทศ 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 กระบวนการนิเทศ (process of supervision) หมายถึง ขั้นตอนในการดําเนินงานและ 
การปฏิบัติงานการนิเทศอยางมีระบบ มีการประเมินสภาพการทํางาน การจัดลําดับงานที่ตองทํา
การออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอํานวยการใหงานลุลวงไป การนิเทศภายใน
โรงเรียนจะตองมีกระบวนการในการนิเทศภายใน  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติและมีความเปนระเบียบ
ในการปฏิบัติ ไดมีนักการศึกษากลาวถึงกระบวนการนิเทศภายในไวดังนี้ 

 กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท 
 สงัด  อุทรานันท27  ไดพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา ที่มีความสอดคลองกับ
สภาพสังคมไทย  ซึ่งมี  5  ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นที่  1  วางแผนการนิเทศ  (planning-P)  เปนขั้นที่ผูบริหาร  ผูนิเทศ  และผูรับการ
นิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมี
การนิเทศ  รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย 
                                          

26Bullies E. Wayne, “Perception of Elementary School Concerning Their Role 
in Supervision,” Dissertation Abstracts International 41, 9 (October 1980) : 1293 – A. 

27สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 84-87. 
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 ขั้นที่  2  ใหความรูในสิ่งที่จะทํา  (informing-I)  เปนขั้นตอนของการใหความรูความ
เขาใจถึงส่ิงที่จะดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง มีขั้นตอนอยางไร  
และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ  
 ขั้นที่  3  การปฏิบัติงาน  (doing-D)  ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน  3  ลักษณะคือ   
1)  การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถที่ไดรับ  2) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ
และควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง และ 3) การปฏิบัติงาน
ของผูสนับสนุนการนิเทศ ในเรื่องวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุผล 
 ขั้นที่  4  การสรางขวัญและกําลังใจ (reinforcing-R) ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจ
ของผูบริหารเพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานขั้นนี้
อาจจะดําเนินการไปพรอมๆ กับที่ผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นก็ได 
 ขั้นที่  5  การประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน  (evaluating-E)  เปนขั้นที่ผูนิเทศ
ทําการประเมินผลการดําเนินการซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร แลวทําการปรับปรุงแกไข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 

 
ภาพที่ 2  กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท 
ที่มา  :  สงัด  อุทรานันท,  อางถึงใน ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ม.ป.ป.), 53. 
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การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรน้ี จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดน่ิงจนกวาจะ
บรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุผล
สําเร็จตามจุดมุงหมายแลวตองการจะหยุดกระบวนการทํางานก็ถือวาเปนการนิเทศไดสิ้นสุดลงแลว 
ครั้งตองการเริ่มนิเทศในสิ่งใหมหรือตั้งเปาหมายใหม ก็จะตองดําเนินการตั้งแตเริ่มวางแผน   
การนิเทศจนถึงขั้นประเมินผลการนิเทศ ทําในลักษณะเชนน้ีจนกระทั่งบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว 

 กระบวนการบริหารงานของแอลเลน  (Allen) 
 แฮริส28  (Harris)  ไดนําแนวความคิดของแอลเลน (Allen) เก่ียวกับกระบวนการบริหาร 
งานการศึกษาโดยทั่วๆ  ไป  มาเสนอใชกับการนิเทศการศึกษา  ประกอบดวยกระบวนการหลัก    
5 ประการ  ที่เรียกดวยอักษรยอวา  “POLCA”  ดังนี้ 
 1.  planning  processes  (P)  หมายถึง  การวางแผนในการปฏิบัติงานโดยคิดวา 
จะทําอยางไร กําหนดจุดมุงหมายของงาน  พัฒนาวิธีดําเนินงาน กําหนดงานที่จะดําเนินการ  
คาดคะเนถึงผลที่จะไดรับจากโครงการและวางโครงการ  กระบวนการเกี่ยวกับวางแผนมีดังนี้  
1)  การคิด (thinking)  การคิดแผนงานที่จะทําในอนาคตตามลําดับกอนหลัง  2)  จัดทําตารางงาน 
(scheduling) เพ่ือใหแผนงานงายตอการปฏิบัติ กําหนดวันเวลาสถานที่ใหแนนอน  3) การทําโครงการ 
(programming) เปนขั้นนําแผนงานไปปฏิบัติ  4) แผนงานที่ดีนําไปสูการคาดคะเน (forecasting)  
การกะประมาณการอยางดียอมงายตอการที่จะทํานายผลการทํางานได  และ  5) ปรับปรุงการทํางาน
แผนการใหดีขึ้น (developing  procedures)  ตระหนักในปญหาและอุปสรรคของแผนงานที่
เกิดขึ้น หาทางปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
 2.  organizing  processes (O) หมายถึง การจัดโครงสรางของการดําเนินงานโดยสราง
หลักเกณฑในการทํางาน สรางความสัมพันธของงาน แบงงานโดยกําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
มีการประสานงาน มอบหมายอํานาจใหตามหนาที่ และการรวบรวมทรัพยากรท่ีมีอยูทั้งคนและ
วัสดุอุปกรณ กระบวนการจัดโครงสรางมีดังน้ี  1) จัดจําแนกหนาที่ (distributing functions)  
เพ่ือมิใหงานสับสนงานซอนงาน ควรจําแนกลักษณะงานใหเดนชัด  2) การประสานงาน 
(coordinating) สรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน ขจัดปญหาการทํางานซ้ําซอนกัน 3) ชี้แหลง 
ขอมูลวิชาการ (resources allocating) การจัดวัสดุอุปกรณการสอนอํานวยความสะดวก 4) จัดให
มีความสัมพันธ (establishing  relationship) มีความเปนปกแผนในหนวยงานการนิเทศ  และ  5)  
เปนตัวแทน (delegating)     งานของศึกษานิเทศกทําหนาที่เปนตัวแทนทางการศึกษา มีบทบาท
เปนตัวแทนทั้งในดานบริหาร  ดานวิชาการ  ดานวิทยากร  และดานการประสานงาน 

                                          
28Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1963), 14-15. 
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 3.  leading processes (L) หมายถึง บทบาทในฐานะผูนําที่ดําเนินการ การวินิจฉัย   
สั่งการ การคัดเลือกตัวบุคคล การใหคําปรึกษาแนะนํา กระตุนใหบุคคลทํางานลงมือปฏิบัติงาน  
การสาธิตในการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการนํามีลักษณะดังน้ี  1) นําในการตัดสินใจ 
(decision-making) แตการตัดสินใจนั้นจะตองมาจากหมูคณะเปนสําคัญ  2) ขอเสนอแนะ 
(suggesting) ใหคําปรึกษาแนะนํา  3) แรงจูงใจ (motivation) การรักษาแรงจูงใจใหคงทนถาวรดวย
การตอบสนองความตองการ การเขาใจกัน การเอาใจใส 4) การส่ือความหมาย (communicating) 
การใชความสามารถในดานการติดตอส่ือความหมาย ซึ่งขึ้นอยูกับพ้ืนฐานการศึกษาของผูนิเทศ
เปนสําคัญ  5) การคิดริเริ่ม (initiating) บรรยากาศในการคิดริเร่ิมอยูที่ภาวะของผูนํา หาก
ศึกษานิเทศกเปนผูมีใจกวางขวาง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ปจจัยเหลาน้ีจะชวยใหครู
อยากจะคิดอยากจะเริ่มทําอะไรแปลกๆ ใหมๆ  และ 6) การสาธิต (demonstrating) การนําในการ
สาธิตคือการนําเผยแพรทางวิชาการ 
 4.  controlling processes (C)  หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงาน ดําเนินงานโดย
การพิจารณามอบหมายงาน ใหความสะดวกในดานตางๆ พิจารณาลงโทษ มีการแกไขทันที เม่ือ
งานผิดพลาด การใหบุคลากรออกจากงาน การตักเตือนและการกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน  
กระบวนการควบคุมมีลักษณะดังนี้  1) ทําใหถูกตอง (taking corrective action) เม่ือทราบ
ขอบกพรองขอผิดพลาดของครู  ศึกษานิเทศกจะใชเทคนิคการนิเทศแกไขขอบกพรองนั้น  ซึ่ง
เปนไปเพราะครูมีความเช่ือถือศรัทธาในหลักการ ความรวมมือในดานน้ีมาจากนํ้าใสใจจริง  มิใช
จากการใชอํานาจบังคับ  2) ความเจริญงอกงาม (expediting) ในกรณีที่การกระทําถูกตองหรือการ
เรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศึกษานิเทศกยอมชวยใหกิจการนั้นประสบผลสําเร็จ
ยิ่งขึ้น  3) การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร (reprimanding) การทํางานรวมกับบุคคลหลาย
ประเภท ควรยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล  ซึ่งบุคคลบางคนยอมงายตอการแนะนําแตบาง
คนอาจจะตองใชหลักการเขมงวดกวดขันจึงจะยอมเปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรับปรุงตัวเอง 
 5. assessing processes (A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วัดผลการปฏิบัติงาน วิจัยผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  1) พิจารณาผลงาน 
( judging performance) ประเมินคาผลงานวาดี -เลวประการใด   2) วัดผล  (measuring  
performance) ทําการวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการปฏิบัติงาน 
 สรุป  กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ
ตอเน่ืองกันโดยตลอด เร่ิมจากการศึกษาขอมูล การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผล  กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการรวมกันระหวางผูบริหาร  และครูทุกคนใน
โรงเรียน  เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุด  จาก
การศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติการนิเทศตามหลักการ และแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการหลายๆ  ทาน  และจากหนวยงานผูปฏิบัติการนิเทศทั้งในระดับประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาปรากฏวามีขั้นตอนการนิเทศการศึกษาคลายคลึงกัน 
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ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา 
ทฤษฎีสองปจจัยของ  Frederick  Herzberg 
 ทฤษฎีสองปจจัย (Two-factor Theory) หรือ ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรก 
(Herzberg’s Theory of Motivation)29  เฮิรซเบิรก (Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การทํางานของบุคลากรในองคการ  เพ่ือหาทางที่จะลดความไมพอใจในการทํางาน เพ่ือที่จะทํา
ใหคนงานมีความรูสึกที่ดีในการที่จะพยายามเสริมสรางผลผลิตของงานใหมากข้ึน เขาพบวา
ปจจัยที่มีผลกระทบตองานแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

 1.  ปจจัยจูงใจ (Motivates Factors) หรือปจจัยกระตุน เปนปจจัยที่เก่ียวเนื่องกับ
เน้ือหาของงาน และทําใหผูปฏิบัติมีความพอใจในงาน ใชความพยายามและความสามารถทุมเท
ในการทํางานมากขึ้น 
 2.  ปจจัยอนามัย (Hygiene or Maintenance Factors) หรือปจจัยค้ําจุน เปนปจจัย
สภาพแวดลอมของการทํางาน และวิธีการบังคับบัญชาของหัวหนางาน ถาหากไมเหมาะสมหรือ
บกพรองไป จะทําใหบุคคลรูสึกไมพอใจในงาน ซึ่งถามีพรอมสมบูรณก็ไมสามารถสรางความ
พอใจในงานได แตยังคงปฏิบัติงานอยู เพราะเปนปจจัยที่ปองกันความไมพอใจในงานเทาน้ัน 
ไมใชปจจัยที่จะสงเสริมใหคนทํางานโดยมีประสิทธิภาพหรือผลผลิตมากขึ้นได  
 ในแตละปจจัยประกอบดวย รายละเอียดดังน้ี 
 

ปจจัยจูงใจ (Motivators) ปจจัยอนามัย (Hygiene) 
1. ความสําเร็จในชีวิต (Achievement) 1. นโยบายและการบริหารที่ดี 

     (Company Policy & Administration) 
2. การเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
    (Recognition) 

2. ความสัมพันธกับหัวหนา (Relationship with supervisor) 
3. การควบคุมงาน (Supervision) 

3. ไดรับผิดชอบในงาน 
    (Responsibility) 

4. การมีชีวิตสวนตัวที่ดี  (Personal Life) 
5. ความสัมพันธฉันทมิตร (Relationship with Person) 

4. มีโอกาสกาวหนา (Advancement) 
5. ตําแหนงงานที่ดี (Work Itself) 

6. เงินเดือนดี  (Salary)  
7. สถานะภาพของตนเองในงาน (Status) 

6. การพัฒนาตนเองใหสูงขึ้น (Growth) 
     

8. เง่ือนไขการทํางานที่ดี (Store Condition) 
9. ความม่ันคงปลอดภัย (Security) 

 10. ความสัมพันธแวดลอมอ่ืนๆ   
     (Relationship with Substation) 

                                          
29Frederick I. Herzberg,  “Motivation Hygiene Theory,” Organizational Behavior I: 

Essential Theories Of Motivation And Leadership (ME Sharpe, Inc. March 30, 2005),  
61-72. 
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นั่นคือ เฮิรซเบิรก (Herzberg) ไดลดความตองการหาขั้นของมาสโลวเหลือเพียงสอง
ระดับ  คือ ปจจัยอนามัยเทียบไดกับการสนองตอบตอความตองการระดับต่ํา (ความตองการทาง
กาย ความตองการความปลอดภัย และความตองการทางสังคม) สวนปจจัยจูงใจเทียบไดกับการ
สนองตอบตอความตองการระดับสูง (เกียรติยศชื่อเสียง และความสมบูรณในชีวิต)  แสดงเปน
ภาพไดดังนี้ 
 
        

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg) 
ที่มา : พะยอม วงศสารศรี, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพรานนกการพิมพ,  

2530), 60. 

การคนพบของเฮิรซเบิรก (Herzberg)  ชี้ใหเห็นวาความไมพอใจไมไดเปนสิ่งที่อยู
ตรงกันขามกับความพอใจ หรือแรงจูงใจ  บุคคลที่ไมมีความไมพอใจไมไดหมายความวาเขาจะมี
ความพอใจ หรือนโยบายขององคกรที่มีเหตุผลไมไดทําใหเกิดแรงจูงใจที่สูงเลย  แตปจจัย
อนามัยเหลานี้มากอแรงจูงใจ  บุคคลที่ไมมีความไมพอใจ  เนื่องจากวาพวกเขาไดรับ
ผลตอบแทนอยางเพียงพอ  สามารถจูงใจไดงายกวาพนักงานที่มีความไมพอใจ  ความสําเร็จ  
ความกาวหนา และการยกยองสามารถจูงใจพวกเขาได ซึ่งทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก 
(Herzberg)  เห็นวาผูบริหารจะตองมีทัศนะที่เก่ียวกับงานของผูใตบังคับบัญชา 2 ประการ คือ  
สิ่งที่ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความสุข และสิ่งที่ทําใหเขา ไมมีความสุขในการทํางาน  สรุปไดดังนี้ 

องคการ 

ปจจัยจูงใจ  หรอื 
ปจจัยกระตุน
(Motivator Factors) 

ความสําเร็จในชีวิต 
การไดรับการยอมรับ 
ความรับผิดชอบ
ความกาวหนา 
ตําแหนงท่ีดี 
ความเจริญเติบโต 
 

ปจจัยอนามัย หรือ 
ปจจัยค้ําจุน(Hygiene 
Factors) 

นโยบายบริษัท 
สภาพการทํางาน 
ความสัมพันธกับบุคคล 
& สภาพแวดลอม 
คาจาง , เงินเดือน 
ความมั่นคงในงาน 
เง่ือนไขงานดี, ชีวิตดี 

- ลด(รักษา)ความไมพึงพอใจ 
  ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

กระตุนใหเกิดความพึงพอใจ 

ลดความคับของใจ 
ลดความรูสึกกดดัน

ลดความคับของใจ 
ลดความรูสึกกดดัน

องคการ
กาวหนา 

องคการ 
กาวหนา
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1.  ปจจัยจูงใจ หรือ ปจจัยกระตุน 
 1.1  เม่ือไมไดรับการตอบสนองความตองการ  ความพอใจและแรงจูงใจจะไมเกิดขึ้น 
 1.2  เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ ความพอใจ และแรงจูงใจจะเกิดขึ้น 
2.  ปจจัยอนามัย หรือปจจัยค้ําจุน 
 2.1  เม่ือไมไดรับการตอบสนองความตองการ ความไมพอใจงานที่ทําจะสูงขึ้น 
 2.2  เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ ความไมพอใจงานที่ทําจะไมเกิดขึ้น  

แตไมไดเพ่ิมความพอใจ หรือแรงจูงใจ 
ดังนั้น การศึกษาของเฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่เรียกวา Hygiene Factors  หรือปจจัย

สุขอนามัยน้ันจะชวยปองกันใหคนงานไมเกิดความไมพอใจในการทํางาน สวน Motivator Factors 

หรือปจจัยในการจูงใจนั้นจะทําใหคนงานมีความสุข หรือมีความพอใจในการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติอยู30 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ในปจจุบันบทบาทการนิเทศไดเปลี่ยนแปลงไป การนิเทศภายนอกเร่ิมลดบทบาทลง  

ผูบริหารโรงเรียนจะจัดตั้งองคกรขึ้นภายในโรงเรียน บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนก็เริ่มมีบทบาทใน
การนิเทศมากข้ึน วิเคราะหระบบพฤติกรรมการนิเทศ ระบบพฤติกรรมการสอน การพัฒนา การเรียน
การสอน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวัดผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศภายใน
โรงเรียนจึงมีลักษณะเปนการประสานพลังกาย พลังใจ พลังความคิดของครูทุกคนภายในโรงเรียนเขา
ดวยกัน  เพราะครูภายในโรงเรียนยอมรูสภาพปญหาที่แทจริงมากกวาและคณะครูเปนองคกรที่สําคัญ
มากที่สุดที่เก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียนโดยตรง31   

ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารโรงเรียนที่ตอง

ดําเนินการใหมีขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือชวยเหลือและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดมีผูใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ 

                                          
30Frederick I. Herzberg, Bernard Mausner, Barbara Bloch Snyderman,  The 

motivation to work. (n.p. : Transaction Publishers, 1993), 57. 
31ครุรักษ  ภิรมยรักษ, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2538), 29 – 33. 
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 กรองทอง  จิรเดชากุล32 ไดใหความหมายวาการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม 
สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้ง
ทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา ใหเต็มตามวัยและศักยภาพ หรือการนิเทศ
ภายในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูในสถานศึกษานั้น
ในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติงานของครูใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 

ครุรักษ  ภิรมยรักษ33  ใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนการ
ประสานพลังกาย  พลังใจ  และพลังความคิดของครูทุกคนภายในโรงเรียนเขาดวยกัน  ทําการ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูใหมีประสิทธิผลตอคุณภาพที่พึงประสงคของนักเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับ วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ34  ที่ไดใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา
หมายถึง  การทํางานของผูบริหารโรงเรียนที่ทํางานรวมกันกับครูในการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไว 

สวน ชารี  มณีศรี35  กลาววา  การนิเทศการศึกษาเปนการรวมมือกันระหวางผูนิเทศ
กับครูผูสอน  เพื่อปรับปรุงการสอนของครูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และไดใหนิยาม
ความหมายที่นาสนใจดังน้ี  1)  การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูที่
อยูในโรงเรียนตั้งแตผูบริหารลงไปในอันที่จะปรับปรุงสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนใหดีขึ้น  2)  การนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง  การปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
ผูบริหารกับครูในโรงเรียนในการที่จะแกไขปรับปรุง  พัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ  
และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน  และ 3)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  เปน
กระบวนการที่มุงสงเสริมและสรางสรรคใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการภายใน
โรงเรียน  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  โดยอาศัย
บุคลากรของโรงเรียน 
 สรุป  จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนที่นักการศึกษากลาวไวขางตนพอ
สรุปไดวา  ความรวมมือกันของผูบริหาร และครูผูสอนในสถานศึกษา ในการพัฒนางานวิชาการของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือครู หรือ
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอนและเนื้อหาการสอน ตลอดจน

                                          
32กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธาร

อักษร จํากัด, 2550), 4. 
33ครุรักษ  ภิรมยรักษ, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2538), 30. 
34วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : อารตกราฟค, 2538), 110. 
35ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542), 201. 
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ปรับปรุงการประเมินผลการสอน  ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การศึกษาที่กําหนดไว  ชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา  ทําใหครูผูรับการนิเทศ
มีความพึงพอใจ และมีกําลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนใหสูงขึ้นและรักษามาตรฐานไว  จนสงผลใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชน
จากสถานศึกษาทุกฝาย  อีกทั้งผานการประเมินภายในและภายนอก 

ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนสาเหตุใหเกิดความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางไมหยุดยั้ง ทําใหระบบการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนตาม ครูซึ่งเปนผูพัฒนาคน
จึงตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน  โดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู  ปญหาตัวเรงที่สําคัญ ไดแก การนําหลักสูตรไปใชเพราะสภาพการสอนเปล่ียนไป  
การนิเทศจากภายนอกมีไมทั่วถึง ดังน้ัน  โรงเรียนจึงตองรวมมือกันภายในโรงเรียนโดยผูบริหาร
และคณะครูเพ่ือพัฒนาใหครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงเปนเรื่องจําเปนและรีบดวนที่โรงเรียนตองจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น 
ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ 
 กรองทอง  จิรเดชากุล36  กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนมีดังน้ี    
1) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน  2) ปรมิาณศกึษานเิทศก
มีไมเพียงพอกับความตองการของครูและสถานศึกษา 3) บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรู
ความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดปญหามากที่สุด  และ 4) บรรยากาศในการนิเทศมี    
ความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเนื่อง 

กิติมา  ปรีดีดิลก37 กลาวไววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนเรื่องที่มีความจําเปนและ
มีความตองการที่จะจัดใหมีขึ้นในโรงเรียน ดังน้ี  1) เปนการชวยสงเสริมกําลังของศึกษานิเทศก
และผูบริหารการศึกษา ซึ่งมีไมเพียงพอที่จะนิเทศไดอยางทั่วถึง  2) การนิเทศโดยบุคลากรใน
โรงเรียน ผูนิเทศเปนผูที่อยูใกลชิดกับปญหาที่มีอยูในโรงเรียน ยอมเปนผูรูปญหาไดดี แกปญหา
ไดดีและแกปญหาไดตรงจุดกวาการที่จะใหบุคคลจากภายนอกมานิเทศ  3) ผูนิเทศในโรงเรียน 
มีความคุนเคยกับผูรับการนิเทศอยูแลว ทําใหบรรยากาศในการนิเทศทําไดอยางเปนกันเอง    
ไมตองเสียเวลาสรางความคุนเคยเหมือนกับศึกษานิเทศกหรือผูบริหารภายนอกโรงเรียน  และ 

                                          
36กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ  

ธารอักษร จํากัด, 2550), 4. 
37กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : อักษรา

พิพัฒน จํากัด, 2532), 306.   
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4) ผูนิเทศสามารถติดตามการปฏิบัติงาน หรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา เพราะอยูใกลชิดกัน 
และสามารถทําใหงานดําเนินไปถึงจุดมุงหมายโดยความตอเน่ือง 

ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน และคนอ่ืนๆ38 ไดสรุปความสําคัญของการนิเทศภายในไวดังนี้   
1.  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการนิเทศการศึกษาที่แทนการนิเทศภายนอกได   
2.  การนิเทศภายในโรงเรียน  ชวยใหครูปรับปรุงการสอนของตนเองใหมีคุณภาพขึ้น

ไมแพการนิเทศจากภายนอก   
3.  การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนวิธีการชวยตัวเองของโรงเรียนซึ่งกระทําไดทันที  

เม่ือมีความตองการนิเทศ   
4.  การนิเทศภายในโรงเรียน  ชวยครูใหปรับปรุงการสอนของตนไดในความถี่ที่สูง  

และประหยัดงบประมาณ   
5.  การนิเทศภายในโรงเรียนจัดทําโดยบุคลากรในโรงเรียน  รูปญหาดานการเรียน

การสอนในโรงเรียนดีอยูแลว ไมตองเสียเวลาศึกษาเพ่ิมเติมก็ดําเนินการชวยเหลือครู อาจารยไดทันที   
6.  การนิเทศภายในโรงเรียนกระทําภายในโรงเรียน  โดยบุคลากรภายในโรงเรียน  

ทําใหครูอาจารยรูสึกวาตนไดมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  และรูสึกภาคภูมิใจวาการบริหาร
เปนประชาธิปไตย  จึงทําใหความรวมมือในการนําวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนมีแนวโนมจะ
ไดรับความรวมมือสูงกวาการนิเทศจากภายนอก  

7.  การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนวิธีการที่ผูบริหารโรงเรียน  กระทําในลักษณะที่ใช
ทรัพยากรมนุษยที่โรงเรียนมีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด   

8.  การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนวิธีการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนแตคะคนได
แสดงออกในการพัฒนาการสอนของคน  นับเปนการเสริมความสามารถพิเศษของบุคลากร
รายบุคคลในดานการสอน   

9.  การนิเทศภายใน เปนวิธีการที่ชวยใหบุคลากรในโรงเรียนพบปะปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความรู  ความคิดและประสบการณกันและกัน  นับเปนการเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ   

10.  การนิเทศภายในโรงเรียน  จะชวยใหบุคลากรในโรงเรียนรูสึกปลอดภัยจากการ
ถูกตําหนิ  การจับผิด  และการกลาวโทษที่ไมเปนธรรมในดานการเรียนการสอน   

11.  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการที่ผูบริหารโรงเรียนกระทําแลวไดมาซ่ึงการ
พัฒนาคน คือ บุคลากรผูสอน พัฒนาเยาวชน คือ ผูเรียน และพัฒนางานการสอนใหมีประสิทธิภาพสูง   

12.  การนิเทศภายในโรงเรียน เปนวิธีการที่ทําไดครบ ทําไดมาก ทําไดดีทําไดทันที
และทําไดเปนระยะๆ   

                                          
38ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน และคนอ่ืนๆ, การบริหารและการนิเทศการศึกษา (สงขลา : 

เทพการพิมพ, 2533), 7.   
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13)  การนิเทศภายในโรงเรียน ชวยขจัดปญหาความรูสึกไมเชื่อถือ ไมเชื่อม่ัน และไม
เชื่อใจ บุคคลที่เปนศึกษานิเทศกจากภายนอกโรงเรียนได   

14)  การนิเทศภายในโรงเรียน  ชวยใหบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถในการ
ประเมินผลการสอนของตนเองคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนารวมกัน  กับเพ่ือนรวมงานใน
โรงเรียนภายใตความชวยเหลือจากบุคลากรในโรงเรียน  และวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได  
15)  การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนวิธีการกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียนรูจักและเขาใจตนเอง
เขาใจบุคคลอ่ืน  เขาใจนักเรียน  เขาใจหลักสูตร  และเขาใจนวัตกรรมที่ใชประกอบการสอน 

ชารี  มณีศรี39  ไดใหเหตุผลและความจําเปนในการจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน  
ดังน้ี  1) ปญหาหลักมี 2 ประเด็น คือ การนิเทศจากภายนอกไมทั่วถึง และการนิเทศไมมีคุณภาพ  
2) ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมครูดีมิใชผูสอนดี มีความรู ประพฤติดีเทาน้ัน หากแตยังตอง
บริหารเวลาเพื่อสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรโรงเรียน ไมหวังพ่ึงไมรอคอยพัฒนานิเทศกันเอง  
3) การชวยเหลือกันและกัน โดยประสานการนิเทศภายนอกและภายใน การนิเทศทําใหโรงเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนระบบสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยรวม  4) ปรับปรุง
งานวิชาการ ซึ่งแตละโรงเรียนมีสภาพขอจํากัดไมเหมือนกัน การท่ีคนภายในรูเรื่องดีที่สุดกวา
คนภายนอก ทําใหการพัฒนาการนิเทศภายในเปนไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  5) การยอมรับบุคลที่จะ
เปนผูนําหรือหัวหนาคนจะตองใหผูอ่ืนยอมรับ ในการแตงตั้งหัวหนาควรคํานึงคาคุณลักษณะ
ดานวิชาการ  นําดานวิชาการ  ดานคุณธรรม  ความประพฤติเปนแบบอยางเปนครูของครู     
การยอมรับนับวาเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายใน  6) ปญหาตัวเรงที่สําคัญ เชน 
ปญหาการนําหลักสูตรไปใช สภาพการสอนที่เปลี่ยนไป  สื่ออุปกรณการสอน การประเมินและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน เปนตน 

สวน วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ40 ไดสรุปวา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมีความ
จําเปนตอการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การนิเทศจากบุคคลภายนอก อาจจะลดความ
จําเปนลงในเมื่อสภาพปจจุบันขาดแคลนผูทําหนาที่นิเทศการศึกษา ตลอดจนสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ  
ประกอบกับปจจุบันบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรูความสามารถเพียงพอ เปนผูรูปญหา
แทจริงในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ อนุศักด์ิ สมิต
สันต41  ไดกลาวไววาการนิเทศการศึกษาเปนเร่ืองที่มีความจําเปนที่จะตองใหมีขึ้นในโรงเรียน  
โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียน  ซึ่งจะชวยใหเกิดผลดีในการดําเนินงานของโรงเรียนหลาย

                                          
39ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2538), 201. 
40วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 62. 
41อนุศักด์ิ  สมิตสันต, “การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน” ใน เอกสาร

ประกอบการสอน (คณะศึกษาศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540), 304. 
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ประการ คือ  1) เปนการชวยสนับสนุนดานกําลังคนของศึกษานิเทศกและผูบริหารการศึกษา  
ซึ่งไมพอที่จะนิเทศการศึกษาไดอยางทั่วถึง  2) การนิเทศโดยบุคลากรของโรงเรียนเองนั้น ผูนิเทศ 
เปนผูใกลชิดกับปญหาที่มีอยูในโรงเรียน ยอมเปนผูรูปญหาไดดีและแกปญหาไดตรงจุดกวาการที่
จะใหคนภายนอกมานิเทศ  3) ผูนิเทศในโรงเรียนมีความคุนเคยกับครูอยูแลว ทําใหบรรยากาศใน
การนิเทศทําไดอยางเปนกันเอง  ไมตองเสียเวลาสรางความคุนเคยเหมือนศึกษานิเทศกหรือผูบริหาร
ภายนอกโรงเรียน และ 4) ผูนิเทศสามารถจะติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา 
เพราะอยูใกลชิดกันและสามารถทําใหงานดําเนินไปถึงจุดมุงหมายโดยไมขาดความตอเน่ือง 

นอกจากนั้น อัญชลี โพธิ์ทอง42 ไดกลาวถึงความจําเปนของการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนไวดังนี้  1) การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน   
2) ครูควรไดรับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาความเจริญดานการสอนและทางวิชาการ  3) โรงเรียนตอง
มีการนิเทศ เพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูลจากการนิเทศ จะชวยในการจําแนกคุณภาพครู 
และยังสามารถชวยในการตัดสินปญหาบางอยางในโรงเรียนได  4) การนิเทศสามารถกระตุนนําทาง
ความคิดใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน โดยเฉพาะกรณีที่นําเอาเทคนิคและวิธีการใหมๆ 
ตลอดจนการวิจัยมาใชจะเปนการชวยในการเก็บขอมูลในการนิเทศการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ  5) โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองใหครูทําตอเนื่องกันไป เพราะ 
ไมมีหลักประกันวาครูที่ผานสถาบันฝกหัดครูแลว จะเปนครูที่มีประสิทธิภาพตลอดไปโดยไมตอง
มีการนิเทศ เพราะความกาวหนาทางวิชาการที่เพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ  6) เพ่ือเปนการใหครูเขาใจ
วัตถุประสงคของการศึกษาโดยทั่วๆ ไป ปรัชญาของโรงเรียน วัตถุประสงคของโรงเรียน เพ่ือ
ชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุวัตถุประสงค  และ 7) เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
ของคณะครู  และกอใหเกิดความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน  เพ่ือจะไดรวมมือรวมใจใน      
การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกัน มีความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความรัก
และภูมิใจในอาชีพครูที่ตนปฏิบัติอยู 

สรุป  จากแนวความคิดเก่ียวกับความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว
ขางตน  สรุปไดวา เหตุที่ตองมีความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียนก็คือ เปนการสงเสริม
คุณภาพการเรียนการสอน  เน่ืองจากขาดแคลนผูทําหนาที่นิเทศการศึกษาโดยตําแหนงมี
จํานวนจํากัด  จึงไมสามารถสนองความตองการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนตางๆ ไดทั่วถึง 
ตลอดจนสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ประกอบกับปจจุบันบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู ความสามารถ
เพียงพอเปนผูรูปญหาแทจริงและสามารถจะติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศได

                                          
42อัญชลี  โพธิ์ทอง, “การนิเทศการศึกษา” เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา 

EA 615 (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา และอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541), 85. 
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ตลอดเวลา เพราะอยูใกลชิดกันทําใหงานดําเนินไปถึงจุดมุงหมายโดยไมขาดความตอเนื่องและ
ยังเปนการสรางการยอมรับซึ่งกันและกันดวย 

ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ 
กรองทอง  จิรเดชากุล43  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว        

2  ประเภท  คือ 
 1.  จุดมุงหมายทั่วไป ไดแก  1) เพื่อใหผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศของ
สถานศึกษา  มีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได  2) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของครู  3) เพ่ือชวยเหลือและจัดสรรเคร่ืองมือ  สื่อการเรียนรู  ตลอดจนชวยเหลือ 
และปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู  และ 4) เพ่ือใหครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ 
 2.  จุดมุงหมายเฉพาะ  เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในเร่ือง
ตอไปน้ี   1) เพ่ือใหสถานศึกษา มีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน   2) เพ่ือเนนใหมีการวิเคราะห  
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุมสาระ การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย   3)  เพ่ือใหครู
จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การบูรณาการ  เนน
ทักษะกระบวนการคิด  ฯลฯ   4)  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ วิธีจัดการเรียนรูของครู  
5)  เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม   6)  เพ่ือพัฒนาการใชสื่อและ
แหลงเรียนรู  และ  7)  เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการ
วัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กิติมา  ปรีดีดิลก44  กลาววา  การนิเทศภายในโรงเรียนจะไดผลดีตองทําอยางมี
ขั้นตอน  เปนกระบวนการที่ใหผลตามความมุงหมาย เปนหัวใจของการนิเทศ  4  ประการ  คือ  1)  เพ่ือ
พัฒนาคน  เปนการใหคําแนะนําชวยเหลือ  เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู  ความสามารถใน   
การปฏิบัติงาน  2)  เพ่ือพัฒนางาน เปนการสรางสรรควิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น        
3)  เพ่ือประสานสัมพันธ เปนการรวมมือสรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน  และ 4)  เพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจ  เปนการสรางความม่ันใจความสบายใจทําใหมีกําลังใจในการทํางาน 

 

                                          
 43กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
ธารอักษร จํากัด, 2550), 3. 

44กิติมา  ปรีดีดิลก,  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน  (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 
2532), 306. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37 

บันลือ  พฤกษะวัน45  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  คือ  มุง
พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหไดรับความรู  เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติไดดีขึ้น  พัฒนา
งานซ่ึงหมายถึงงานการเรียนการสอนและสรางสรรคให มีประสิทธิภาพสงเสริมการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจในการจัดการศึกษาและการนิเทศ  ตลอดจนไดรับความ
รวมมือจากบุคคลในชุมชนในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน  สงเสริมการสรางขวัญกําลังใจ
ของบุคลากรใหทํางานดวยความมั่นใจมีกําลังใจในการทํางาน  ประสานงานและอํานวยความ
สะดวก  สงเสริมการนิเทศจากภายนอกอยางสมํ่าเสมอ 

สรุป การนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความมุงหมายเพ่ือชวยพัฒนาครูใหมีความรู
ประสบการณ  มีความคิดสรางสรรคเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน  เกิดความเจริญงอกงาม
อาชีพ  มีความม่ันใจในการทํางาน  สงเสริมใหครูอาจารยมีขวัญและกําลังใจมีความเขาใจกัน
เพ่ือเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานและสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบ  ซึ่งจะสงผล
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือปรับปรุงงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในอันที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
สูงขึ้น  ดังน้ัน  ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนผูนิเทศจะตองมีหลักการดําเนินงานเพื่อ
จะทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุผล  ซึ่งมีผูกลาวถึงหลักการนิเทศภายในไว ดังนี้ 

ชารี  มณีศรี46 กลาวถึงหลักการนิเทศภายในไวดังน้ี  คือ  1) การนิเทศเปนการชวย
กระตุน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครู อาจทําไดโดยจัดใหมี   
การอบรมดานวิชาชีพ พัฒนาหลักวิชาความรู มีความเชื่อม่ันในการสอน มีประสบการณใน   
การจัดทํา และใชอุปกรณการสอน  พัฒนาทัศนคติในการทํางานปรับปรุงแบบประมวลการเรียน
การสอน โครงการสอน เขาใจเทคนิคการประเมินผล  2) การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของ
ประชาธิปไตย กระทําโดยครูใหญเปนผูนําทางการศึกษา ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
ใหครูไดใชความสามารถเพ่ือปรับปรุงการเรียนของเด็กใหดีขึ้น เปดโอกาสใหครูมีอิสระ กระตุน
ใหมีความคิดริเริ่ม มีสวนรวมในการวางแผนนโยบาย อํานาจหนาที่เปนอํานาจที่ไดรับมอบหมาย
จากกลุมเพ่ือประโยชนของหมูคณะ   3) การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม สรางสรรค        
ควรหลีกเลี่ยงการบังคับการปฏิบัติที่ไมซื่อตรง การประเมินคา เขมงวด ตรวจตรา จัดมาตรฐาน

                                          
45บันลือ  พฤกษะวัน,  การนิเทศภายในโรงเรียน,  พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ   

สหมิตรออฟเซท, 2537), 80 – 80. 
46ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 

2542), 27 – 28. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 38 

และพิธีรีตองสรางบรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธีทํางานแบบใหมๆ ใหครูไดคิดสรางสรรค
ตามสติปญญาของแตละคน  4) การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เก่ียวพันกันโดย
งานนิเทศและงานพัฒนาหลักสูตรไมแยกกัน งานนิเทศเก่ียวของกับปญหาการใชหลักสูตร การ
พัฒนาวัสดุอุปกรณ การใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน  5) การนิเทศ คือ การสราง
มนุษยสัมพันธโดยยอมรับนับถือเห็นอกเห็นใจตรงไปตรงมา ใหความรวมมือชวยเหลือเพ่ือสรางมิตร
ไมตรีกับคนอ่ืน  6) การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ ขวัญกําลังใจของครูสูงยอมทําใหการสอนดี
ตามไปดวย ขวัญกําลังใจของครูดี การเรียนของเด็กจะดีตามไปดวย ครูตองการไดรับการยกยอง
ชมเชย  และ 7) การนิเทศตองมุงขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยศึกษาและ
วางแผนเพ่ือทราบความตองการและปญหาในชุมชน รวมมือกับผูนําชุมชนในการวางแผน
ปรับปรุงโรงเรียนและชุมชน ชวยครูในการพัฒนาหลักสูตรใหเขากับสภาพชุมชน สงเสริมครูจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เชน การสาธิตทางการเกษตร สัปดาหศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

ฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ47 ไดกลาวถึงหลักการจัด 
การนิเทศภายในดังนี้  1) ควรเริ่มตนการนิเทศภายในโรงเรียน จากสภาพปจจุบันที่โรงเรียนกําลัง
เผชิญอยู  2) การนิเทศภายในโรงเรียน ควรมีความถูกตองตามหลักวิชาการซ่ึงเปนไปตามคานิยม
วัตถุประสงคในนโยบายที่เก่ียวของ สภาพความเปนจริงและกฎเกณฑของเรื่องนั้นๆ  3) การนิเทศ
ภายในโรงเรียนควรเปนวิทยาศาสตรมีขั้นตอน ระเบียบ วิธีการในการศึกษา ปรับปรุงและประเมินผล
สิ่งตางๆ ภายในขอบเขตของงาน  4) การนิเทศภายในโรงเรียนควรเปนประชาธิปไตย เคารพใน
ความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการแสดงออก การปฏิบัติงานเปนหมูคณะ การแบงงานตาม
ความสามารถ ความถนัด ความพอใจ  5) การนิเทศภายในโรงเรียนควรเปนการพัฒนางานมากกวา
ความสัมพันธระหวางบุคคล  6) การนิเทศภายในโรงเรียนควรใชกลวิธีและเคร่ืองมืองายๆ ไมมี
พิธีรีตองมากนัก  และ 7) การนิเทศภายในโรงเรียนตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนและสามารถ
ประเมินผลได 

สวนหลักการจัดการนิเทศภายใน  ของกรองทอง  จิรเดชากุล48  ไดกลาวไวมีดังน้ี   
1) การดําเนินการนิเทศ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ตามขั้นตอนกระบวน 
การนิเทศภายในโรงเรียน   2) บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน คือ ผูบริหารสถานศึกษา  และ 3) การนิเทศภายในโรงเรียนจะตองสอดคลอง

                                          
47ฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, “คูมือการบริหารงานนิเทศ

ภายในโรงเรียน” เอกสารทางวิชาการ ลําดับที่ 1/2539 (แผนกวิชาการและการจัดอบรม, 2539), 2 – 3.   
48กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

ธารอักษร จํากัด, 2550), 5. 
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กับความตองการ จําเปนในการพัฒนาครูและนักเรียน  นอกจากนั้นกมล ภูประเสริฐ49 ยังได
กลาวถึงการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้      
1)  การทําความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการนํา
สถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษารวมกัน ทุกคนจึงตองรวมกันคิด รวมกันทํา เพ่ือให
สถานศึกษาสามารถพ่ึงตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปนผูนิเทศและเปนผูรับการนิเทศตาม
ความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน  2) การกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน วิธีการ
ที่จะนําไปใชควรเปนวิธีการ ที่มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรตอกัน เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ
และความคิด ความรูความเขาใจจากการอาน การคนควา การไดไปประชุม อบรม สัมมนาปฏิบตักิาร
ในระดับตางๆ การสาธิตรูปแบบการสอนเพื่อชวยกันคนหาขอบกพรอง และปรับปรุง ใหเปนรูปแบบ
ของสถานศึกษารวมกัน  การประชุมระดมสมองที่ไมตองมีการวิพากษวิจารณกันโดยตรง เปนตน  
3) การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการนิเทศภายในอยางสมํ่าเสมอ และ 4) การรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยถือเปนปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม   

สรุป  การนิเทศภายในโรงเรียนมีหลักการนิเทศที่สําคัญที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติ  
คือ การนิเทศตองเปนการชวยกระตุนและแนะนําเพ่ือใหเกิดการพัฒนา เปนประชาธิปไตยยอมรับ
ในความแตกตางระหวางบุคคล เนนการมีสวนรวมในการทํางานเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดี 
สรางขวัญกําลังใจโดยใหความรวมมือชวยเหลือ เปนการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

องคประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน 
ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึง องคประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 
ชารี  มณีศรี50 ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนมี 3 ประการ   คือ   

1) บุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เปนความรวมมือของผูบริหารโรงเรียนและคณะครู  2) วิธีการ
นิเทศตระหนักจุดมุงหมายการนิเทศคือการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงหรือพัฒนา
พฤติกรรมการสอนใหดีขึ้น การหาขอมูลศึกษาปญหาขอบกพรอง กําหนดกิจกรรมการนิเทศและ
วิธีการนิเทศที่เหมาะสม  และ 3) เครื่องมือที่ใชในการนิเทศประกอบดวย แบบทดสอบ แบบสํารวจ 
การสังเกตการสอนในชั้นแบบบันทึกพฤติกรรมครู นักเรียน ระบบไตรภาคีทั้ง 3 ดังกลาวแลวนี้ 
จะตองผสมผสานดําเนินการไปดวยกัน หากมีขอบกพรองสวนใดสวนหนึ่งจะทําในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ยากที่จะประสบผลสําเร็จ 

                                          
49กมล ภูประเสริฐ. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ : ปกรณศิลป, 

2547), 13 – 14. 
50ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 

2538), 202. 
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 ในขณะที่ กรองทอง  จิรเดชากุล51 ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในปจจุบันไว  5 ประการ คือ  1) มีระบบขอมูล
และสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน  2) มีระบบการวางแผนนิเทศอยาง
มียุทธศาสตร   3) มีระบบการจัดการที่เนนการพัฒนาครูและนักเรียน  4) มีระบบการติดตาม  
ประเมินผลที่เนนผลงานครู  และ 5) มีระบบการเผยแพรและขยายผล 
 ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรียนประสบผลสําเร็จไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับความรวมมือ
กันระหวางผูบริหารและบุคลากรภายในโรงเรียนซ่ึงเปนทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การใชวิธี     
การนิเทศของผูนิเทศซ่ึงตอมีการกําหนดจุดมุงหมายในการนิเทศเพ่ือใหเกิดผลในการนิเทศ  
กําหนดวิธีการทําขอมูลโดยหาปญหา  กําหนดวิธีหรือกิจกรรมในการนิเทศพรอมทั้งเครื่องมือที่
จะใชในการนิเทศ  ผูบริหารเปนทั้งผูสนับสนุนการนิเทศและทําหนาที่เปนผูนิเทศ 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในที่จะเกิดคุณคาหรือประสิทธิภาพที่สงผลตอการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียน การสอนอยางแทจริงนั้น ตองกระทําอยางเปนขั้นตอนหรือเปนรูปธรรมที่ชัดเจน นั่นคือ 
ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกระบวนการที่กําหนดไวอยางแทจริง ซึ่งชารี มณีศรี52 ไดกลาวถึง  
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมสําคัญเปนขั้นตอนปฏิบัติการทั้งดานกระบวนการ
บริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคูกันไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
ซึ่งประกอบดวย  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ประกอบดวยการวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การซ้ําชั้น คุณลักษณะตางๆ ตามเกณฑ
มาตรฐาน เปนตน การสํารวจความตองการของครู การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความ
ตองการ  การวิเคราะหสาเหตุปญหา การจัดลําดับ กําหนดทางเลือก การแกปญหา และดําเนินการ
ตามความตองการ 
 ขั้นที่ 2  การวางแผน นําเอาทางเลือกตามขั้นที่ 1 มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
โดยเขียนเปนโครงการนิเทศ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค  
ผูรับผิดชอบโครงการ แผนดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินผล และผลที่
คาดวาจะไดรับ 

                                          
51กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

ธารอักษร จํากัด, 2550), 4. 
52ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2538), 202. 
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 ขั้นที่ 3  การปฏิบัติการนิเทศ เปนขั้นลงมือทําตามโครงการนิเทศท่ีกําหนดหลัก โดย
คํานึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ และเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพรอม สราง
ความเขาใจ  รวมทั้งการเสริมแรงใหกําลังใจชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 
 ขั้นที่  4  การประเมินผล  ตรวจสอบผลการดําเนินการนิเทศตามโครงการที่กําหนด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  ประเมินความคิดเห็น  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  รวมผล
การประเมินขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุงตอไป 
 

 

 

 
ภาพที่ 4  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ที่มา  :  ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2538), 202. 

 นิกร  เพ็ญเวียง53 ไดกลาวถึง  กระบวนการนิเทศภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดไว  5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา
และความตองการ  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก  ขั้นตอนที่ 3 การสรางสื่อและ
เครื่องมือ  ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน  และ ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  กระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
ที่มา  :  นิกร  เพ็ญเวียง,  “การนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน,”   
สารพัฒนาหลักสูตร 14, 1221 (ก.ค.-ก.ย.) : 48. 

                                          
53นิกร  เพ็ญเวียง, “การนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน,”     

สารพัฒนาหลักสูตร 14, 1221 (ก.ค.-ก.ย.) : 48. 

การศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหาและความตองการ 

การวางแผนและ 
กําหนดทางเลือก การสราง 

ส่ือและ 
เครื่องมือ 

 

การปฏิบัติการนเิทศภายใน 
 

การประเมินผลและรายงาน
 

การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน  ปญหา  
และความตองการ 

 
การวางแผน การปฏิบัติ 

การนิเทศ 

 
การประเมินผล 

ขอมูลยอนกลับ 
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 กระบวนการนิเทศการสอนแบบ  Harris 
 ในทัศนะของแฮรริส54  ซึ่งเปนบุคคลสําคัญในวงการนิเทศการศึกษา  ไดเสนอวา
ในทางปฏิบัติแลวกระบวนการนิเทศการสอนดังตอไปน้ี  เปนกระบวนการที่ใชไดอยางแทจริง  
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ  6  ขั้นตอนดวยกัน  ดังนี้ 
 1.  การประเมินสภาพปจจุบัน (assessing)  เปนกระบวนการที่ศึกษาสภาพตางๆ ที่
เปนอยูในปจจุบัน  เพ่ือใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดในการนําไปใชกําหนดความตองการในการ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจกระทําไดโดยการวิเคราะห  การสังเกต  การตรวจสอบ  การวัดผล  และ
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน 
 2.  การจัดลําดับความสําคัญ (prioritizing)  เปนกระบวนการเกี่ยวกับการตั้งเปาหมาย
วัตถุประสงคเฉพาะ  การเลือกส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลงและการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะทํา
การเปลี่ยนแปลง 
 3.  การออกแบบวิธีการนิเทศ  (designing)  เปนกระบวนการในการวางแผน  เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงใหบังเกิดผล  โดยการจัดเตรียมองคประกอบตางๆ ทั้งหมด  การกําหนดรูปแบบการ
ทํางานไวโดยการรวบรวมหรือประยุกตความคิดเห็นหรือหลักการใหมๆ เขาดวยกัน  การจัดเตรียม
สิ่งตางๆ  ใหพรอม  การจัดระบบการทํางานอยางถูกวิธีและการจัดทําโครงการนิเทศ 
 4.  การจัดสรรทรัพยากร  (allocating resources)  เปนกระบวนการในการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ  ใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดซ่ึงอาจทําไดโดยการจัดสรรทรัพยากร
ตางๆ  ใหตามความตองการจําเปนของบุคลากรและโครงการจัดแบงทรัพยากรใหไดสัดสวนกัน  
การระบุและการจัดตั้งทรัพยากร  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะและการจัดเตรียมบุคลากรตาม
โครงการเฉพาะ  หรือตามวัตถุประสงคตางๆ 
 5.  การประสานงาน (coordinating) เปนกระบวนการประสานคน เวลา วัสดุ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือที่จะกําหนดภารกิจตางๆ ในการเปลี่ยนแปลงใหประสบความสําเร็จ  
ซึ่งอาจทําไดโดยการประสานการกระทําตางๆ เขาดวยกันดวยวิธีการที่สะดวกราบรื่นและ
สอดคลองกัน มีความเปนไปไดมีการกําหนดเวลาทํางานเปนชวงๆ และตอเนื่องกัน และมี     
ความชัดเจนเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่มีความสัมพันธเก่ียวของกัน 
 6.  การอํานวยการ  (directing)  เปนกระบวนการใชอิทธิพลใหเหมาะสมกับสิ่งตางๆ  
และมีความเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงใหประสบความสําเร็จ  ซึ่งทําไดโดยการตั้งคณะทํางาน
การกําหนดวิธีการหรือกฎเกณฑการทํางานการจัดระเบียบเก่ียวกับเวลา  ผลงานระดับหรือ
คุณคาของงาน  การใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและขอกําหนดตางๆ  วิธีการเฉพาะอยาง  
และการพิจารณาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตางๆ 

                                          
54Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 2nd ed. (Englewood Cliffs, 

New Jersey : Prentice Hall, 1975), 12 – 15. 
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 กระบวนการดังกลาวนี้ไดรับการประยุกตมาใชในการนิเทศการสอน เปนกระบวนการที่
พัฒนาขึ้นโดย “โครงการฝกอบรมผูนิเทศการศึกษาโดยเฉพาะ (Special education supervisor 
training project)”  เปนกระบวนการที่มีความเหมาะสมกวากระบวนการในรูปแบบอ่ืนๆ  เปน
กระบวนการที่สามารถนําไปใชไดกับงานทุกงานในการนิเทศ  ซึ่งก็ไดดีเชนเดียวกันกับภารกิจที่
สําคัญอ่ืนๆ  ของโรงเรียน  กระบวนการดังกลาวนี้เปนกระบวนการที่มีลักษณะเปนรูปแบบความเปน
ผูนําของผูนิเทศครู และผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งใชกันอยางกวางขวางที่สุด 
 วงจรของกระบวนการนิเทศการสอนจะดําเนินไปเปนลําดับขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต    
การประเมินสภาพปจจุบัน การจัดลําดับความสําคัญ การออกแบบวิธีการนิเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การประสานงาน และการอํานวยการ ซึ่งวงจรของกระบวนการจะจบลงดวยการกลบัมาสู
การประเมินสภาพปจจุบันวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการวางแผน
ปรับปรุงตอไป วงจรของกระบวนการนิเทศจะมีลักษณะดังแผนภูมินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  กระบวนการนิเทศการสอนของแฮรริส 
ที่มา  :  Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 2nd ed. (Englewood Cliffs, 
New Jersey : Prentice Hall, 1975), 12 – 15. 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
 กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนไดมีนักการศึกษา ไดกลาวไวดังนี้ 
 ชารี มณีศรี55 กลาวถึง กิจกรรมการนิเทศเปนแผนปฏิบัติการนําโครงการแตละ
โครงการสูการปฏิบัติ คําที่ใชมีอยูหลายคํา เชน กลไกการนิเทศ กลวิธีการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ
ภายใน เปนตน การท่ีโรงเรียนใดจะเลือกใชกิจกรรมการนิเทศใดยอมขึ้นอยูกับโรงเรียนที่มี 
ความพรอมนอย มีความพรอมปานกลาง และมีความพรอมมากสอดคลองกับจุดประสงคการนิเทศ  
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน อาจมีดังตอไปน้ี 
 1.  การประชุมกอนเปดเรียน  ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการดานตาง  ๆ กอนเปดภาคเรียน 

                                          
55ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2538), 204. 

การประเมิน 
สภาพปจจุบัน 

การจัดลําดับ 
ความสําคัญ 

การออกแบบ 
วิธีการนิเทศ 

การอํานวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร 
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 2.  การปฐมนิเทศแนะนําบุคลากรใหมใหคุนเคย  สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  
ระเบียบขอปฏิบัติตางๆ  ที่เก่ียวของ 
 3.  การใหคําปรึกษาแนะนํา  คําปรึกษาแนะนําใชในระบบการนิเทศเพราะใชเทคนิคพบปะ
พูดคุยมากกวาการใชอํานาจหรือการออกคําส่ัง 
 4.  การประชุมปฏิบัติการ มุงเนนใหเกิดความรูใหมๆ (knowledge) ทักษะ (skill)  
และเจตคติ (attitude) ลงมือปฏิบัติมากกวาการบรรยาย 
 5.  การอบรม งานนิเทศมุงอบรมประจําการใหผูรบัการนิเทศ เสริมความรูใหม ทันตอ
ความเปลี่ยนแปลง 
 6.  การสัมมนา เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งที่จัดเองภายในหนวยงาน หรือ
ไปรวมซึ่งจัดโดยหนวยงานอ่ืนฟงมากกวาทํา 
 7.  การระดมความคิด ในสังคมประชาธิปไตย การรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน
เคารพใหเกียรติศักยภาพคนอ่ืนเปนส่ิงที่พึงตระหนัก การระดมความคิด (Brain Storming) มุง
ปริมาณความคิดมากกวาถูกผิด 
 8.  การสาธิตการสอน เปนกิจกรรมสําคัญที่ควรจัดใหมีในโรงเรียน การเรียนรูหรือ
เลียนแบบจากผูเชี่ยวชาญ ประหยัดเวลาและไดรับประสบการณตรง จัดหาแบบท่ีดี 
 9.  การศึกษาเอกสารวิชาการ  การเพ่ิมพูนความรูคือตองอานและวิชาชีพครูตองอาน
มาก เพราะการอานจะนําไปสูความรอบรู ความคิดใหมและทันสมัย 
 10. การสนทนาวิชาการ ในวงวิชาการนั้นควรมีหลายรูปแบบ เชน การเชิญ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาบรรยาย อาจใชเวลาพักเที่ยงวัน ซึ่งไมกระทบตอการทํางาน ทุกคนมี
เวลาวางพอที่จะเขารวมกิจกรรมได อาจจัดเดือนละครั้ง ในหัวขอที่สนใจรวมกัน 
 11.  การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เปนเทคนิคการนิเทศเพ่ือชวยครูปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น  
มีขั้นตอนที่จะตองปฏิบัติรวมกันของผูใหและผูรับการนิเทศ บนพ้ืนวัตถุประสงครวมกัน คือ ทํา
เพ่ือเด็กลดขอบกพรองเสริมใหยิ่ง 
 12.  การศึกษาดูงาน ผลตรงในการปรับปรุงงาน ดูคนอ่ืนยอนดูตัวเอง ศึกษาขอดี  
ขอบกพรอง ขอจํากัดเม่ือตองนํามาปรับปรุง ความพรอมดานตางๆ 
 13.  การสังเกตการณสอน ในทางปฏิบัติอาจทําไดนอยถือวาทุกคนมีภาระหนาที่ที่
ตองทําในการปฏิบัติ หัวหนาหมวดวิชาหรือกลุมประสบการณอาจเปนผูรับผิดชอบรวมกับครูผูมี
ความเชี่ยวชาญ (master teachers) 
 14.  การวิจัยเชิงปฏิบัติงานการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียน สื่อการสอน หรือ
แมแตการนิเทศสามารถทําการวิจัยเชิงปฏิบัติไดทั้งน้ี วิจัยเพ่ือนําผลมาใช หรือวิจัยเชิงพัฒนา  
(Research and development: R&D) 
 15.  การเขียนเอกสารหรือทดสอบทางวิชาการ อาชีพครูหรือผูนิเทศนอกจากตอง
อานมาก พูดมากแลวยังตองเขียนมาก มิใชเขียนกระดาษแตเขียนผลงานวิชาการเปนการสราง
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พรมแดนความรูใหม การเขียนเปนเทคนิคซ่ึงจะตองเรียนรูหลักวิธี การอานมากเปนพ้ืนฐานของ
การเขียนไดเปนอยางดี คนที่วิญญาณครูจะทําหนาที่นี้ไดดี 
 16.  การจัดนิทรรศการ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ การนําเสนอใหเปนที่
นาสนใจ เทคนิคการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามาชวย มิใชเสนอเพียง
แผนกระดาษคําชี้แจงซ่ึงไมนาสนใจ เปนไดเพียงนิทรรศการแหง 
 สวน สงัด  อุทรานันท56 ไดแบงหมวดหมูกิจกรรมการนิเทศการศึกษาออกเปน 3 กลุม  
ดังนี้  คือ  1)  กิจกรรมที่ผูนิเทศเปนผูปฏิบัติ  2) กิจกรรที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศปฏิบัติรวมกัน  
และ  3) กิจกรรมที่ผูรับการนิเทศเปนผูปฏิบัติ ดังที่แสดงไวในตารางดังนี้ 

ตารางที่  1  หมวดหมูกิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
 

กิจกรรมสําหรับผูนิเทศ กิจกรรมที่ทํารวมกัน กิจกรรมสําหรับผูรับการนิเทศ 
(1)  การบรรยาย 
(2)  การสาธิต 
(3)  การสังเกต 
(4)  การสัมภาษณ 
(5)  การบันทึกขอมูล 
(6)  การจัดทําเคร่ืองมือและแบบทดสอบ 
(7)  การวิเคราะห 
(8)  การเขียน 

(1)  การประชุม 
(2)  การอภิปราย 

(1)  การฟง 
(2)  การดู 
(3)  การอาน 
(4)  การเยี่ยมเยือน 
(5)  การไปทัศนศึกษา 
(6)  การปฏิบัติตามคําแนะนํา 
(7)  บทบาทสมมติ 
(8)  นิทรรศการ 

ที่มา  :  สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง
เพ่ิมเติม), พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 91. 

 กวินน 57 แบงยุทธวิธีการนิเทศออกเปน 2 ลักษณะ คือ การนิเทศเปนกลุม และ       
การนิเทศเปนรายบุคคล ไวดังนี้ 
 การนิเทศเปนกลุมมียุทธวิธีตางๆ ดังน้ี 1) การจัดตั้งคณะทํางาน 2) การใหไปศึกษา
เพ่ิมเติม  3) การจัดหองปฏิบัติการหลักสูตรหรือหองสมุดหลักสูตร  4) การใหอานเอกสารทาง
วิชาชีพ  5) การสาธิตการสอน  6) การจัดทัศนศึกษา  7) การจัดใหฟงการบรรยาย  8) การอภิปราย

                                          
56สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง

เพ่ิมเติม), พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 91. 
57M. J. Gwynn, Theory and practice of supervision (New York : Dodd & Mead 

Company, 1974), 173-192. 
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กลุม  9) การจัดหองสมุดทางวิชาชีพ 10) การจัดตั้งองคกรและการประชุมทางวิชาชีพ  11) การจัด
ปายนิเทศ คูมือครูและคําแนะนํา  12) การจัดประชุมคณะครู  และ 13) การฝกปฏิบัติงาน หรือ
การประชุมปรึกษากันเปนกลุม 
 การนิเทศเปนรายบุคคล  มียุทธวิธีตางๆ  ดังน้ี  1) การสังเกตการณสอนในชั้นเรียน  
2) การทดลองในชั้นเรียน  3) การใหคําปรึกษาหารือ  4) การใหไปเยี่ยมเยียนและสังเกตการณสอน  
5) การเลือกวัสดุอุปกรณการสอน  และ 6) การประเมินตนเอง 
 แฮรริส58 (Harris) ไดเสนอแนะกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนยุทธวิธีที่สําคัญในการนิเทศเพ่ือ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู  ดังน้ี  1) การบรรยาย  2) การใชสื่อประกอบ 
การบรรยาย  3) การเสนอขอมูลเปนกลุม  4) การดูภาพยนตรหรือโทรทัศน  5) การฟงเทป
บันทึกเสียง วิทยุหรือเคร่ืองบันทึกเสียง  6)  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและ
เคร่ืองมือตางๆ  7) การสังเกตในชั้นเรียน  8) การสาธิต  9) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง   
10) การสัมภาษณเฉพาะเรื่อง 11) การสัมภาษณทางออม 12) การอภิปราย 13) การเขียน   
14) การอาน 15) การวิเคราะหและการคิดคํานวณ  16) การใชวีดีทัศนและภาพถาย  17) การใช
เครื่องมือและการทดสอบ  18) การประชุมกลุมยอย  19) การจัดทัศนศึกษา  20) การระดม
สมอง  22) การเยี่ยมเยียนภายใน  21) การใชบทบาทสมมติ  และ 23) การแนะนําใหปฏิบัติ 
 จากการแนวความคิดที่ของนักการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
สามารถสรุปไดวา กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมการเรียนการสอน  
ซึ่งในแตละกิจกรรมมีขอที่ควรพิจารณาอยูหลายประการ เชน ความพรอม ความเหมาะสม  
วัตถุประสงค เวลา งบประมาณ เปนตน การศึกษาขอมูลที่เก่ียวของและเลือกกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม จะทําใหบรรลุผลตามที่ตั้งไวได 

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียนถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีจะตองปฏิบัติ  
เพ่ือใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการนิเทศเปน
กระบวนการเสริมที่ทําใหงานสําเร็จ ไมใชกระบวนการหลักในการผลิต แตการนิเทศตองควบคูไปกับ
การปฏิบัติและการผลิตอยูเสมอ  เพราะความสําเร็จของการทํางานใดๆ  ก็ตามยอมขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 2 ประการ  ประการแรก คือ การวางแผนที่ดีอยางมีความคิดสรางสรรคในงาน วางจุด
ในการปฏิบัติอยางดี เหมาะสมและชัดเจน ไดแก การมีภาพของงานตลอดแนวทั้งผูปฏิบัติและ       
ผูวางแผน ประการที่สอง คือ ผูปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามแผนอยางรัดกุมและถูกตอง จนนําไปสูผล   
ที่ตองการ การที่ผูรับการนิเทศจะเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ปรับปรุงพัฒนางานการสอน จะตอง

                                          
58Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 2nd ed. (Englewood 

Cliffs,New Jersey : Prentice Hall, 1975), 20 – 23. 
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เห็นความสําคัญของงานนั้นๆ เสียกอน นั่นคือตองใหผูรับการนิเทศมองเห็นภาพความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานนั้นๆ นั่นเอง สภาพความสําเร็จของงานสามารถใหผูปฏิบัติงานการนิเทศไดมองเห็น
ทิศทาง และสามารถนําไปเปนเครื่องมือประเมินตนเอง  เพ่ือการปรับปรุงงานไดเปนอยางดี 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ59  ไดมีแนวคิดใหดําเนินการจัด   
การเรียนการสอนใหเปนระบบ  อันประกอบไปดวยปจจัยสนับสนุน เชน ครู  นักเรียน  วัสดุอุปกรณ  
สื่อการสอน ฯลฯ  การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและผลผลิตอันเกิดจากการดําเนินการ  
คือ คุณภาพการศึกษาที่เกิดแกนักเรียน ดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียน  จึงตองดําเนินการใหครบ
ทั้งระบบ มีการตรวจสอบ ติดตามทั้งระบบ การนิเทศเปนกิจกรรมที่คอยระวังวา ผูปฏิบัติไดทําตาม
สิ่งที่กําหนดไวหรือไม งานนิเทศจําเปนตองคนหาวา ทําไมเขาจึงไมปฏิบัติตองคอยสอนงาน ชี้แนะ
ตลอดจนกระตุนยั่วยุ ใหกําลังใจจนผูปฏิบัติสามารถลงมือปฏิบัติไดจริง กิจกรรมการนิเทศภายในจึง
ตองเปนกิจกรรมที่เม่ือดําเนินการไปแลวทําใหมีสภาพการปฏิบัติงาน อันบงบอกถึงสภาพ
ความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี  1) ผูบริหารและครูเนนความสําคัญในการพัฒนา
ผูเรียนรอบดาน  2) ผูบริหารและครูวิเคราะห ตรวจสอบ พัฒนาการของนักเรียนเพ่ือกําหนดจุดที่จะ
พัฒนา  3) ครูและผูบริหารชวยกันทํากิจกรรมในการพัฒนา ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนและครู  4) ครูแสดงพฤติกรรมที่สําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กรอบดาน       
5)  ครูตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน จัดทํารายงาน กระตุนยั่วยุใหนักเรียนพัฒนารอบดาน  
6) ครูภูมิใจในการพัฒนาของนักเรียน ยินดีเผยแพรผลงาน และชวยเหลือครูคนอ่ืน 
 จากแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ที่เนนการพัฒนา 
งานอยางมีระบบดังกลาวขางตน สงผลใหเกิดสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ดานปจจัย (input)  1) ผูนิเทศเกิดความตระหนักและเห็นความจําเปนของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  2) ครูเกิดความตระหนักและเห็นความจําเปนของการพัฒนาผูเรียนรอบดาน 
 ดานกระบวนการ (process)  3) ผูนิเทศวางแผนในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียน  4) ผูนิเทศใหความรูเรื่องที่จะปฏิบัติแสวงหาและบริการวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมๆ  
5) ผูนิเทศควบคุมการปฏิบัติงาน ใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะแนวทางแกไข  6) ผูนิเทศ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
 ดานผลผลิต (output)  7) ผูนิเทศ  นิเทศการเรียนการสอน  8) ครูปฏิบัติกิจกรรมการ
สอนดวยความพอใจ และสอดคลองกับความสนใจ ความตองการของผูเรียน 

                                          
59สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2533), 2-5. 
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 นอกจากนี้  กรองทอง  จิรเดชากุล60 ไดกลาวถึงการนิเทศภายในโรงเรียน  ใน 2 ดาน 
ทั้งสภาพความสําเร็จ และความลมเหลว ดังนี้ 
 1.  สภาพความสําเร็จ  การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการที่สําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่ทุกสถานศึกษา ตองกําหนดเปนนโยบาย และดําเนินการตามบทบาทภารกิจ
ของการจัดการศึกษายุคใหม ซึ่งสภาพตัวบงชี้ที่แสดงถึงความสําเร็จมีดังน้ี  1) ผูบริหารตระหนัก
อยูเสมอวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่ตองให
ความสําคัญ โดยกําหนดเปนนโยบายสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  2)  ผูบริหารสามารถแสดงใหเห็นถึง
สภาพความเปนผูนํา  มีวิสัยทัศนกวางไกลมีความกระตือรือรน  ตลอดจนเปนผูนําทางความคิด
และการเปลี่ยนแปลง  3)  ครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  อุทิศเวลาและเสียสละเพ่ืองานการ
จัดการเรียนรูตามความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล  4)  หองเรียน  สิ่งอํานวยความ
สะดวก  และสภาพแวดลอม  มีความพรอมเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนทางการจัดการศึกษายุค
ใหม  5)  ชุมชน ทองถิ่นและผูมีสวนรวม ใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนทุกๆ โอกาส  6)  เกิด
การคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  7)  โรงเรียนมีเสนแนว
โนมของการพัฒนาที่สูงขึ้น เปนองคกรตนแบบ มีความเปนมาตรฐานดานการเรียนรู  มุงสู
องคกรแหงความเปนเลิศในอนาคต 
 2.  สภาพความลมเหลว  1)  ผูบริหารไมใหความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน
โลกทัศนแคบไมสามารถสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นได  อาจมาจากหลายสาเหตุ  เชน  ขาดความรู
ความสามารถและขาดทักษะ  มีเจตคติเชิงลบตอการนิเทศภายในโรงเรียน  2)  ครูในโรงเรียนขาด
ความกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบตอการพัฒนางาน  ขาดความรวมมือในองคกร  เกิดความ
แตกแยกไมมีความสามัคคีในหมูคณะ  3)  เกิดภาวการณขาดแคลนปจจัยเสริมสรางการเรียนรูใน
ทุกๆ  ดาน เชน สื่อไมพรอมเครื่องมือไมมีหรือไมเพียงพอ สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  4)  ขาดความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่น ที่จะใหการสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูของสถานศึกษา  5)  แนวโนมของการพัฒนาต่ําลง ไมเกิดผลผลิตตามที่คาดหวัง 
 นักการศึกษาหลายทานไดดําเนินการวิจัยเพื่อหาปญหา และความตองการในการ
นิเทศภายใน หารูปแบบที่เหมาะสมกับการดําเนินงานนิเทศภายใน และหาคําตอบอ่ืนๆ 
มากมาย คําตอบที่ไดในแตละพื้นที่ก็จะมีความคลายคลึงกันบาง แตกตางกันออกไปบางดังเชน 

เกรียงเลิศ ติรธรรมเจริญ61  ไดทําการศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค การนิเทศ
                                          

60กรองทอง  จิรเดชากุล, คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
ธารอักษร จํากัด, 2550), 10. 

61 เกรียงเลิศ ติรธรรมเจริญ, “การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค 
การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ ค.ม. สาขาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2544), บทคัดยอ. 
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ภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ มาตรฐาน 5 ดาน ไดแก ดานองคกร
การนิเทศ ดานระบบขอมูลและสารสนเทศ ดานการวางแผนงานนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศ 
และดานการประเมินผลการนิเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเห็นวาปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนเปนรายคู  ระหวาง
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน  และในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน พบปญหาดังนี้คือ ขาดบุคลากรที่จะทํา
การนิเทศ ผูนเิทศมีงานที่รบัผิดชอบมาก ไมมีเวลาในการนิเทศ นิเทศไมตอเน่ือง ผูนิเทศไมเขาใจ
ในเรื่องการนิเทศ ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ขาดการวางแผน และการเตรียมการที่ดี ขาดสื่อ
และเครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผลการนิเทศ ขอเสนอแนะคือ ควรกําหนด
หนาที่ผูนิเทศใหชัดเจนและลดงานดานอ่ืนใหนอยลงผูนิเทศและผูรับการนิเทศควรมีการประชุม
วางแผนการนิเทศรวมกัน และควรจัดการอบรมใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 สดใส  ศรีสวัสด์ิ62 ไดทําการวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร สวนใหญปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนครบท้ัง 5 ดาน คือ  1) ดานการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน ปญหาที่พบคือ ครูผูสอนบางคนไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
ที่ใชอยูใหดีขึ้น  2) ดานการพัฒนาบุคลากร ปญหาที่พบคือ ครูขาดความกระตือรือรนในการ
เพ่ิมพูนความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง  3) ดานสื่อการเรียนการสอน ปญหาท่ีพบคือ ครูขาดความคิด
สรางสรรคในการดัดแปลงวัสดุทองถิ่นมาใชเปนสื่อการเรียนการสอน  4) ดานการอํานวยความ
สะดวกและบริการดานอ่ืน ปญหาท่ีพบคือ โรงเรียนไมมีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกและบริการตางๆ  5) ดานการประเมินผลการสอนโดยสังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครู  ปญหาที่พบคือ ครูไมเขาใจวัตถุประสงคของการประเมินผลการสอน 

 คมศักด์ิ  อิโน63  ไดศึกษาการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบานสีแกว 
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาคนควาปรากฏดังน้ี  1) การพัฒนากระบวนการ
สังเกตการสอน  โดยเกิดเครือขายความรวมมือของแตละสายงาน และสงเสริมใหมีการสังเกตการณ

                                          
 62สดใส  ศรีสวัสด์ิ,  “การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร”  (ปริญญานิพนธ ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), 113. 
 63คมศักด์ิ  อิโน,  “การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบานสีแกว อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), บทคัดยอ. 
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สอนตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน  2) การพัฒนากระบวนการตรวจแผนการสอน ทําให
ทราบขอดี ขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไข เปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเตรียมการสอนท่ีดี
ขึ้น  3) การพัฒนากระบวนการตรวจสื่อการสอน ทําใหมีความกระตือรือรนที่จะจัดทําสื่อการสอน
มากข้ึน  เพราะไดรับการกระตุนจากเพ่ือนรวมงาน และผูบริหารโรงเรียน เปนการชวยให
กระบวนการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกดาน  ผลจากการศึกษาคนควาชี้ใหเห็นวา  
ในภาวะปจจุบันการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเปนความจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความ
สนใจ เอาใจใส และพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ เพ่ือเสริมสราง
ความรูความสามารถของบุคลากรใหพัฒนาคุณลักษณะการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายได 

 ยุทธนา  ดํากระ64  ไดทําการวิจัยเร่ือง การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
เขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญดําเนินการนิเทศภายในครบท้ัง 4 ดาน คือ  
ดานการพัฒนาหลักสูตรในเรื่อง การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการนําหลักสูตรใช  ดาน
การจัดการเรียนการสอนในเร่ือง การสงเสริมใหครูศึกษาหลักสูตร แบบเรียน วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการสรางกิจกรรมเพื่อใหครูมีความ
กระตือรือรน ดานการวัดและการประเมินผลในเรื่องการสนับสนุนใหครูนําผลการประเมินมาปรับปรุง
เทคนิคการสอน  สวนปญหาที่พบคือ  ไมมีการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ไมมีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ไมมีการแนะนําแหลงวิชาการแกครูและการเก็บบันทึกผลการประเมินไมเปนระเบียบ 

 ปริญดา หงษดําเนิน65 ไดทําการวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตรการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2  การวิจัยคร้ังน้ีพบวา ปญหา
ทางดานการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับปานกลาง ดังน้ี 1) ดานจํานวน
บุคลากรที่จะแตงตั้งใหเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน  2) ดานความรับผิดชอบในการสรางส่ือและ
เคร่ืองมือในการนิเทศ ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  3) ดานขอบเขตของงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน งานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น  4) ดานการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ และไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการจัดหาบุคลากร ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นภายใน
สถานศึกษา ยุทธศาสตรการทําวิจัยในชั้นเรียน 

                                          
 64ยุทธนา  ดํากระ,  “การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 4”  
(ปริญญานิพนธ ศษ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2546), 114. 

65ปริญดา  หงษดําเนิน,  “ยุทธศาสตรการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 2”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2547), บทคัดยอ. 
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 กนก  พานทอง66  ไดทําการวิจัยการพัฒนาโมเดลความสัพพันธเชิงสาเหตุความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัวแปรแฝง จํานวน 6 ตัว ไดแก พฤติกรรม
ผูนํา การใชพลังอํานาจบริหารของผูบริหาร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ความสามารถของผูนิเทศ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู และ
พฤติกรรมการสอนของครู ผลการวิจัยพบวา  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี  ตัวแปร
ทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จของการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนไดรอยละ 5 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความสามารถของผูนิเทศและพฤติกรรมการสอนของครู 

 จุรี  บุญเพ็ง67  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนบานคลอง
กะโบน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  ผลการวิจัย  พบวา รูปแบบการ
บริหารการนิเทศภายในโรงเรียนบานคลองกะโบน ใชรูปแบบการนิเทศแบบประชาธิปไตย 
(Supervision as Democratic) มี 5 ดาน ไดแก 1) ความตองการการบริหารการนิเทศภายใน
โรงเรียน 2) การวางแผนการบริหารงานการนิเทศภายในโรงเรียน 3) การดําเนินการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการนิเทศภายในโรงเรียน 4) การประเมินผลการดําเนินงานและผลผลิตการ
บริหารงานการนิเทศภายในโรงเรียน และ 5) การปรับปรุงแกไขการบริหารงานการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 ณรงศักด์ิ  ไชยชมภู68  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน  ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 1  ผลการศึกษาพบวา  สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยรวมมีการปฏิบัติระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละขั้นตอนพบวา ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติ
ระดับมาก คือ ขั้นตอนการวางแผนและกําหนดทางเลือก มีการปฏิบัติระดับปานกลาง คือ 

                                          
66กนก  พานทอง, “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ” (วิทยานิพนธ วท.ม. สาขาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2547), บทคัดยอ. 

67จุรี  บุญเพ็ง, “การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนบานคลองกะโบน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 2548), บทคัดยอ. 

68ณรงศักด์ิ  ไชยชมภู,  “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลําปาง เขต 1”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง, 2549), บทคัดยอ. 
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ขั้นตอน การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ขั้นตอนการสรางสื่อและเครื่องมือการ
นิเทศภายใน ขั้นตอนการประเมินผลและรายงาน และขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายใน เม่ือ
พิจารณารายกิจกรรม พบวากิจกรรมการนิเทศที่มีการปฏิบัติมากกวากิจกรรมอ่ืนคือ การประชุม
ปรึกษาหารือของผูเก่ียวของทุกฝาย ปญหาการนิเทศภายในที่สําคัญคือ การกําหนดปญหาและ
ความตองการการนิเทศภายในยังไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมได
วางแผนการนิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณในการสรางสื่อ เครื่องมือการนิเทศภายในผูนิเทศ
ปฏิบัติการนิเทศไมสมํ่าเสมอและตอเน่ืองและไมมีการรายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน  
สําหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชนไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหา
และความตองการอยางเปนระบบ ควรมีการวางแผนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบควร
สรางส่ือและเครื่องมือการนิเทศภายใน ใหมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการ
ประชุมใหความรู  ความเขาใจในกระบวนการนิเทศกอนเขาทําการนิเทศและควรมีการ
ประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางทั่วถึงและชัดเจน 
 ในการศึกษาเก่ียวกับสภาพความตองการดานตางๆ ของการนิเทศภายใน ยังมี

การศึกษาในเรื่องความตองการรูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสม ดังเชน ศุภชัย  บุญสิทธิ์69  
ไดดําเนินการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษาพบวา สภาพ และปญหาการใชรูปแบบ
นิเทศโดยรวมและรายรูปแบบ และสภาพปญหาการใชกระบวนการนิเทศ โดยรวมและราย
ขั้นตอน อยูในระดับปานกลาง สําหรับความตองการรูปแบบโดยรวมและรายรูปแบบ และความ
ตองการกระบวนการนิเทศ โดยรวมและรายขั้นตอน อยูในระดับมาก  สําหรับความตองการการ
นิเทศโดยรวมแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบระดับสภาพ ปญหา และความตองการรูปแบบการ
นิเทศตามขนาดโรงเรียน พบวา  สภาพการปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางจาก
โรงเรียนขนาดใหญ  ปญหารูปแบบการนิเทศ โรงเรียนขนาดเล็กแตกตางจากโรงเรียนขนาด
กลาง และความตองการรูปแบบนิเทศโรงเรียนขนาดกลางแตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญ  
สําหรับกระบวนการนิเทศ สภาพ ปญหา และความตองการกระบวนการนิเทศทั้งโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ไมแตกตางกัน   
 นอกจากน้ี ยังพบงานวิจัยของตางประเทศที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น 
สภาพปญหา ความตองการ วิธีดําเนินการนิเทศภายใน  ดังเชน  การวิจัยเก่ียวกับความเขาใจ

                                          
69ศุภชัย  บุญสิทธิ์,  “สภาพ ปญหา และความตองการรูปแบบและกระบวนการนิเทศ

ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2548), บทคัดยอ. 
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ของครูผูสอนเก่ียวกับบทบาททางความรูในการดําเนินการนิเทศ ของ ดิว70 (Dew) ซึ่งพบวา    
1) ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนและมีวุฒิทางการศึกษาเห็นวา ความรูในการนิเทศการ
สอนเปนสิ่งจําเปน  2) ความเห็นของครูเก่ียวกับความรูดานการนิเทศการสอนมีความจําเปน 
และมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิธีการปฏิบัติการนิเทศความรูและการนิเทศมีความจําเปน  
3) ครูที่มีวุฒิสาขาตางๆ และสําเร็จการศึกษาจากสาขานั้นๆ มีความเห็นวาศึกษานิเทศกควรมี
คามรูในการพัฒนาเด็กพอๆ กับความรูในเน้ือหาการนิเทศการสอน  4) ครูที่มีประสบการณเห็น
วาศึกษานิเทศกควรมีความรูในเรื่องนิเทศ คนที่เปนครูใหมตองมีความสามารถในการปกครอง
ชั้นเรียนซ่ึงสิ่งนี้มีความจําเปนอยางยิ่ง 

 มุรานกิ71  (Murangi)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การนิเทศการสอนในนามิเบีย  กรณีศึกษา
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา และการยอมรับผูนิเทศ  ผลการวิจัยพบวา การยอมรับผูนิเทศในการ
นิเทศการสอนของครูไดรับการยอมรับนอย ครูไมไดรับการนิเทศ จุดหมายหลักสําคัญที่สุด
สําหรับครูคือ การไดรวมแสดงความคิดเห็น ครูมีความรูสึกตองการความชวยเหลือในการพัฒนา
ทักษะเทคนิคการนิเทศการสอน ครูและผูนิเทศรูสึกวาการนิเทศมีความจําเปน แนวคิดใน
การศึกษาและบทบาทในการนิเทศในนามิเบีย  ทําใหแรงจูงใจของครูมีการยอมรับ  ในการเรียนรู
และพัฒนาการกระทํา  มีผลตอความเปนอยูในอาชีพครู  การนิเทศการสอนในนามิเบีย  มีการ
ปรับเปลี่ยนดานปรัชญา  สมัยกอนมีนโยบายควบคุมครูซึ่งปจจุบันเปนแบบประชาธิปไตย การ
นิเทศเปนความตองการของการปฏิรูปการศึกษา การนิเทศจะเปนสวนชวยปรับปรุงการศึกษา ผู
นิเทศเปนผูคอยแนะนําเสนอแนวคิดใหม  รวมทั้งประเมินผลการทํางานของครูดวย 

 เคาท, เชปปารด และฟารเมอร72 (Counts Shepard and Farmer) ไดศึกษาเรื่อง การ
ประเมินผล และการนิเทศของครูในโรงเรียนมลรัฐมิซซูรี่ เพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมิน
สมรรถภาพพื้นฐานของครู พบวา  ผูบริหารสนับสนุนการแสดงออกอยางกวางขวางถึงความเชื่อ
อยางมีเหตุผลหลากหลายเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู  ดูเหมือนวาการสังเกตการณการสอน
ครูโดยผูบริหารอาจประสบผลตามบทบาทสถานะที่นําเสนอ และเปนความสําเร็จหลักในยุคของ
การปฏิรูป ผูวิจัยเสนอแนะใหกระบวนการประเมินสมรรถภาพพื้นฐานของครูปจจุบันควรขยาย
ไปใหกวางขวาง 

                                          
70R. D. Dew,  “Teacher’s perceptions of the role of content knowledge in the 

supervisory process”  (Doctoral Dissertation University of Missouri Kansas City, 1994), 
Abstract.  

71K. V. Murangi,  “Instructional supervision in Namibia: A study of High school teacher 
and supervisor perceptions (Africa)”  (Dissertation Abstracts International, 1996), Abstract. 

72George E. Counts, Sue I. Shepard and Richard F. Farmer,  “Evaluation and 
supervision of teacher in Missouri schools”  (Report-Research, 1998), 52. 
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 บูแลช, บูช และไมเคิล73 (Bulach Boothe and Michael) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การนิเทศที่มีผลตอบรรยากาศของโรงเรียน พบวาบรรยากาศทางการศึกษาเปนไปในทางบวก
มากกวาที่คิดไว แตยังคงมีอีกมากมายหลายเรื่องที่ตองการปรับปรุง ผลการศึกษาที่มีคาคะแนน
ต่ําสุด คือ ปญหาความขัดแยง ซึ่งสะทอนออกมาจากความคิดเห็นของครูที่เห็นวา ผูบริหารจงใจท่ี
จะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูบริหารปดบังอําพรางที่จะตอบคําถามคําถามของ
ผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมความเชื่อถือเปนไปในทางบวกมากที่สุด เพศไมมีบทบาทตอ
บรรยากาศการนิเทศ และพฤติกรรมการนิเทศที่สงเสริมบรรยากาศการนิเทศที่ดีมีผลมาจาก ทั้ง
เพศชายและเพศหญิงเหมือนกัน อยางไรก็ตามผูบริหารหญิงไดรับการประเมินวาเปนผูนําทาง
วิชาการที่ดีกวาผูบริหารชาย 
 จากงานวิจัยหลายเรื่องพบวา มีผูบริหาร และครูผูสอนมีความตองการในเรื่องรูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งไดมีผูทําการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กไวดังนี้ 

 บําเพ็ญ  อินทรโสม74  ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัย  
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนตองการใหโรงเรียนปฏิบัติตามองคประกอบของรูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนดานการชี้แจงความหมายของการนิเทศ  ความสําคัญและความจําเปน  หลักการ
นิเทศภายในโรงเรียน  วัตถุประสงค  และประเมินตามขอบงชี้สภาพความสําเร็จของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในระดับมากที่สุดทุกรายการ สวนดานการจัดองคกรในโรงเรียน การกําหนด
บทบาทขององคกร การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน ในระดับมากทุกรายการ และไดนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 
4 ดาน คือ  1) ความรูพ้ืนฐานและวัตถุประสงคของการนิเทศภายในโรงเรียน  2) โครงสรางของ
องคกรที่เ ก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน  3) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ประกอบดวย ขั้นตอนตามกระบวนการและกิจกรรมการนิเทศ และ 4) ขอบงชี้สภาพความสําเร็จ
ของการนิเทศภายในโรงเรียน 

                                          
73Clete Bulach, Diane Boothe and Price Michael, “Supervisory Behaviors That 

Affect School Climate,” Paper presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association (Montreal, April 1999), 19-23. 
 74บําเพ็ญ  อินทรโสม,  “การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี”  (วิทยานิพนธ ศษ.ม. สาขาวิชา        
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2545), 205. 
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 เสมา วงษา75  ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
พบวา  รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาเปนกระบวนการ ในการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนมีขั้นตอนสําคัญ 4 ประการ คือ  1) การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบ 
ดวยการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางแกปญหา การ
กําหนดกิจกรรมนิเทศภายใน และการจัดทําโครงการนิเทศภายใน  2) การจัดองคกรนิเทศภายใน
ประกอบดวย การจัดโครงสรางขององคกรนิเทศภายในการกําหนดและแตงตั้งบุคคลรับผิดชอบ
การกําหนดบทบาทหนาที่ผูเก่ียวของกับการนิเทศภายในและประสานงานภายในองคกร  3) การ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวย การเตรียมการกอนการนิเทศภายในการปฏิบัติการ
นิเทศภายใน การควบคุมกํากับการปฏิบัติการนิเทศภายใน และการสรางขวัญและกําลังใจ และ  
4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย การเตรียมการประเมินผลการ
ประเมินผลการนิเทศภายในและการสรุปผลการดําเนินการนิเทศภายใน 

 เฉลิมชัย  ธูปบูชา76  ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขต
อําเภอหนองบัว สํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สภาพ
ปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน มีปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีปญหาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อและนวัตกรรม ดานการจัด 
การเรียนการสอน และดานการวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการนิเทศภายในมีดังน้ี สรางความสัมพันธ
ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ
ภายใน แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ปฏิบัติการตามแผน ติดตามและประเมินผลการนิเทศ
ภายใน สรุปรายงานผลการวิเคราะหผลการประเมิน กําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

 สมหวัง  กริมเขียว77  ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี  ผลการวิจัย  พบวา  รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน

                                          
75เสมา  วงษา,  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ”  (วิทยานิพนธ ค.ม. 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุรินทร, 2545), บทคัดยอ. 
 76เฉลิมชัย  ธูปบูชา,  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอหนองบัว 
สํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548), บทคัดยอ. 
 77สมหวัง  กริมเขียว, “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548), บทคัดยอ.  
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ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ดาน คือ ความรูพ้ืนฐานและวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน
โรงเรียนโครงสรางขององคกรที่เก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน และขอบงชี้สภาพความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน และในปจจุบันโรงเรียน
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามองคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดับมากทุก
รายการ  สวนการจัดองคกรในโรงเรียนมีการปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง สวนความตองการให
โรงเรียนปฏิบัติตามองคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนมีความตองการในระดับมาก

ทุกรายการ  ซึ่งสอดคลองกับ สุชิน แมนพวก78 ที่ดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในของ
โรงเรียนในเขตอําเภอตาคลี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  ผลการวิจัย พบวา 
ปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอตาคลี  มีปญหาการดําเนินงานนิเทศงานวิชาการ
ในภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช ดานการัดผลและประเมินผล ดานสื่อและนวัตกรรม ดานการจัดการเรียน
การสอน และดานการวิจัยในชั้นเรียน และรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเขตอําเภอตาคลี   
มีดังนี้ วางแผน ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบผลงานที่ทําและปรับปรุงแกไขพัฒนา  สวนการวิจัย
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอทาตะโก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครสวรรค เขต 3  ซึ่งสมพงษ  นิยมลักษณ79 ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา สภาพปญหาการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอทาตะโก มีปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับ
มากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการวัดและประเมินผล ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานสือ่และ
นวัตกรรม และดานการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเขตอําเภอ
ทาตะโก  มีดังนี้  1) สรางความสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  2) ศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหาการนิเทศ 3) จัดทําแผนการนิเทศภายใน  4) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  4) 
ปฏิบัติการตามแผน  5) ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน  6) สรุปรายงานผลการวิเคราะห
ผลการประเมิน และ 7) กําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

                                          
78สุชิน  แมนพวก,  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอตาคลี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548), บทคัดยอ. 

79สมพงษ  นิยมลักษณ,  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอทาตะโก 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548), บทคัดยอ. 
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 กุลวดี  บัวโชติ80  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชนในพระราชสํานัก ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการนิเทศ
ภายในของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชนในพระราชสํานัก ประกอบดวย 1)  
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ
ในการนิทศภายในโรงเรียน การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกปญหา การ
กําหนดกิจกรรม การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และการจัดทําโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน  2) การจัดองคกรนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก การกําหนดโครงสรางการนิเทศภายใน
โรงเรียน การกําหนดและแตงตั้งบุคคลท่ีรับผิดชอบ และการกําหนดบทบาทผูเก่ียวของกับการ
นิเทศภายใน  3) ยุทธศาสตรการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก เตรียมการกอนการ
นิเทศภายในโรงเรียน การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียนและการสรางขวัญและกําลังใจ  4) การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินผลความ
คิดเห็นและความพึงพอใจ และการสรุปผลการดําเนินการเพ่ือการปรับปรุง 
 ทั้งน้ีพบวาในตางประเทศก็ไดมีการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายใน ดังเชน    

 นอกจากนี้  ครูซ81  (Cruz)  ไดศึกษาผลของรูปแบบการทํางานของสังคมในการนิเทศ
การศึกษา พบวา  ในปจจุบันการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตครู ไดรับความ
สนใจจากนักการศึกษานักวิชาการ  และผูกําหนดนโยบายสาธารณะมาตรฐานทางวิชาชีพ การ
กําหนดโปรแกรมใหม รูปแบบใหมของการประเมินผล เงินเดือนที่สูงขึ้นการลดบรรยากาศ
ทํางานระบบราชการ เปนการพยายามน่ังเผชิญหนากับอาชีพการสอน ซึ่งอยูในระยะของการ
ปรับเปลี่ยนระบบด่ังเดิม  ที่เปนรูปแบบของการตรวจสอบและการควบคุมถูกตั้งคําถามโดย
ศึกษานิเทศก  และครูผูสอนเชนกัน  นักวิชาการ นําเสนอวิธีการใหมที่เนนไปที่ความตองการ
พัฒนาของครูความซับซอนของการสอน และความตองการสําหรับการเจริญเติบโตในวิชาชีพ 
 โครงการดังกลาวครูซเสนอวา รูปแบบการทํางานของสังคมในการนิเทศการศึกษา 
เปนทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการจัดการศึกษา ซึ่งมีพ้ืนฐานจากสมมติฐานที่วาการนิเทศที่ดี
ควรดําเนินการเปนการเฉพาะบุคคลเนนที่บุคคลที่รับบริการและผสมผสานในกระบวนการ
นําเสนอ ระหวางสัปดาหของการประชุมปรึกษาหารือผูรับการนิเทศพบศึกษานิเทศก เพ่ือ
อภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่เก่ียวของทางการบริหารมีวิธีที่ดีอยางไรน้ี จะชวยใหผูรับการนิเทศ
                                          

80กุลวดี  บัวโชติ,  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเอกชนในพระราชสํานัก”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549), บทคัดยอ. 

81O. J. Cruz, “The efficacy of the social work model of supervision for education”  
(Doctoral Dissertation University of Illinois at Urbana - Champian, 2000), Abstract. 
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บรรลุสิ่งที่ตองการความคิดใหมๆ และบริบทการชวยเหลือตางๆ ที่ศึกษานิเทศก สนับสนุนให
ตรงกับความตองการของผูปฏิบัติงานและชวยเหลือโดยคํานึงความรูสึกซ่ึงมีผลตอการทํางาน
ของผูรับการนิเทศ ในการศึกษาผลของรูปแบบดังกลาวพบวารูปแบบดังกลาวที่ถูกนํามาใช
ประโยชนและเปนที่พอใจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในการสอน  ซึ่งไดรับการ
ยอมรับในประสบการณการทํางานของเขา 

จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สรุป
ไดวา การนิเทศภายในสถานศึกษาเริ่มมีการปฏิบัติกันมากขึ้น จากผลการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในมีปญหาและอุปสรรคในดานตอไปน้ี คือ ผูนิเทศขาดทักษะและความรูในการนิเทศ การ
นิเทศไมตรงตามความตองการของผูรับการนิเทศ ผูรับการนิเทศมีความตองการในการนิเทศสูง  
การไมยอมรับซึ่งกันและกัน ครูมีภาระมากไมมีเวลาดําเนินการอยางชัดเจน ขาดรูปแบบที่
เหมาะสมในการดําเนินงาน ไมมีการนําเอาผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
ตลอดจนการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนสภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ใน
ปจจุบันกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงยังไมสามารถจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควร
ไดมีการศึกษาและพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือจะไดรูปแบบที่สอดคลองกับ
ภารกิจ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาศึกษาตามขนาดที่แตกตางกันตอไป 

สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความหมายของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นต่ํากวา 120 คน
ลงมา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก82 
 1.  ครูและบุคลากรการศึกษา 
      1.1  ผูบริหารสถานศึกษา  11,268  คน 
  1.2  ครู  61,023  คน 
  1.3  ครูจางสอน   2,326  คน 
  1.4  นักการภารโรง  6,495  คน 
 2.  จํานวนนักเรียนและโรงเรียน 
  2.1  จํานวนนักเรียน   909,823   คน 

                                          
 82สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเล็ก (2549)  
[Online], accessed 14 March 2007.  Available from URL  http://smallschool.obec.go.th/ 
vision.html    
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  2.2  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
   1)  โรงเรียนที่ไมมีนักเรียน  จํานวน  80  โรงเรียน 
   2)  นักเรียน  1 – 20  คน   จํานวน     307  โรงเรียน 
   3)  นักเรียน   21 – 40  คน    จํานวน   1,120  โรงเรียน 
   4)  นักเรียน   41 – 50  คน    จํานวน     961  โรงเรียน 
   5)  นักเรียน   51 – 60  คน    จํานวน  1,160   โรงเรียน 
   6)  นักเรียน   61 – 80  คน    จํานวน   2,669  โรงเรียน 
   7)  นักเรียน   81 – 100 คน    จํานวน   2,893  โรงเรียน 
   8)  นักเรียน    101 – 120 คน    จํานวน   2,530  โรงเรียน 
 3.  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ป  2549 
  3.1  โรงเรียนที่เปนที่ตั้งศูนยวิชาการ   จํานวน  701  โรงเรียน 
  3.2  โรงเรียนรวมเรียนตามระดับชวงชั้น   จํานวน  2,135  โรงเรียน 
  3.3  โรงเรียนรวมเรียนกับโรงเรียนหลัก   จํานวน   243  โรงเรียน 
  3.4  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามปกติ    จํานวน  7,428  โรงเรียน 
  3.5   Mobile teacher    จํานวน   225  โรงเรียน 
  3.6  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน  จํานวน   988  โรงเรยีน 

แผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 กระทรวงศึกษาธิการไดยกรางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก83 โดยมี
เปาประสงคที่จะวางระบบวางแผนและบริหารจัดการเพ่ือจํากัดจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กใหดํารง
อยูเฉพาะที่มีความจําเปนและพัฒนาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งมีเปาประสงคยอย ดังนี้  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบวางแผนโรงเรียนในระดับสํานักงานเขตพื้นที่และจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบตอสภาพที่หลากหลายและเพื่อเปนกลไกที่จะประกันโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่  
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร ระบบการเรียนการสอน มาตรฐานอัตรากําลังและ
มาตรฐานโรงเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
 3. เพ่ือระดมทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  

                                          
83สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก [Online], accessed 14 March 2007.  Available from URL http://smallschool.     
obec.go.th/topnews/view.php?36 
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 แผนยุทธศาสตรจะมีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป คือ ป 2551 – 2553 โดยมีเปาหมาย
และระยะเวลา ดังนี้  
 ระยะที่ 1 ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551  
 เปนระยะเวลาพัฒนาระบบวางแผน ระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและ
ทําความตกลงกับหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติ ดําเนินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพใน 175 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) พ้ืนที่ละ 1 – 3 ตําบล โดยจะมีโรงเรียน
ขนาดเล็กเขารวมการนํารอง 800 โรง  
 ระยะที่ 2 ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552  
 ดําเนินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพใน 175 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เขตพ้ืนที่ละ 10 โรงเรียน รวม 1,750 โรงเรียน  
 ระยะที่ 3 ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553  
 เปนการขยายผลไปยัง 175 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแหงละ 1 อําเภอ ประมาณ
วาจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมโครงการ 4,000 โรงเรียน จากน้ันจะประมวลผลการดําเนินงาน
เพ่ือปรับยุทธศาสตร และเสนอแผนดําเนินการในโรงเรียนที่เหลือเพ่ือเสนอรัฐบาลตอไป  
 จากผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่กลาวมานั้น จะ
เห็นวาสวนใหญเปนไปเพ่ือการสนับสนุนใหโรงเรียนมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน ในระยะ 
2548-2550 ไดมุงเนนในเรื่องคุณภาพการศึกษา โดยพยายามพัฒนาผูบริหารและครูใหมีศักยภาพ
พอเพียงตอการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งและสนับสนุนปจจัยบาง
ประการเพิ่มเติม อยางไรก็ตามจากผลการประเมินทั้งประเมินตนเองและการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก พบวา การดําเนินงานดังกลาวยังไดผลอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจมากนัก เพ่ือเปนการ
ตอบสนองปญหาและความตองการดังกลาวขางตน ซึ่งจะสงผลใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เปน 4 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ  
วัตถุประสงค  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
แนวทาง/มาตรการ  

 1. พัฒนาระบบวางแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียน ในแตละสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยจะดําเนินการรวมกับสถาบันประชากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย องคการยูเนสโก
และหนวยงานภายในจังหวัด ในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหสามารถ
จัดทําแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียน โดยคาดการณจํานวนเด็กและเยาวชนในวัยเรียนใน
อนาคต วางแผน จัดตั้ง ยุบเลิก รวม ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพในพื้นที่ 
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ทั้งน้ีจะจัดทําแผนในตําบลและอําเภอที่นํารองเปนลําดับแรก และขยายผลไปสูแผนที่ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ ในกรณีที่โรงเรียนจําเปนตองยุบเลิก อาจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ พัฒนาเปนศนูย
ปฐมวัย โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะชวงชั้นที่ 1 หรือแหลงเรียนรูในรูปแบบตางๆ  
 2. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่ครอบคลุม พอเพียง ถูกตองและเปนปจจุบัน 
บุคลากรมีความรูและเขาถึงการใชสื่อ ICT ที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํา Best Practice ใน
โรงเรียนที่ดําเนินการไดผลแลวมาเผยแพร พรอมทั้งตั้งศูนย ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ศูนยเครือขายโรงเรียน เพ่ือบริการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน โดย
จะพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถใชเจาหนาที่ธุรการรวมกัน เพ่ือปฏิบัติงานธุรการ 
งานขอมูล งานพัสดุ จัดซ้ือจัดจาง รวมกัน ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรอ่ืนๆ รวมกัน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกล ไมสามารถรวมกลุมกับโรงเรียน
อ่ืนจะพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและสื่อสารมาใช  
 4. สรางแรงจูงใจแกผูบริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสรางแรงจูงใจดวย
วิธีการตางๆจะทําใหบุคลากรเหลาน้ันมีกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น เชน การพิจารณา
ความดีความชอบ การนําผลงานการพัฒนาโรงเรียนมาประกอบการแตงตั้งโยกยาย และการ
ปรับปรุงตําแหนง ปรับระบบบริหารบุคลากร มาตรฐานอัตรากําลังใหเหมาะสม  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา  
วัตถุประสงค  เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แนวทาง/มาตรการ  

 1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยปรับหลักสูตร
ที่เอ้ือตอการสอนคละชั้น เนนการสอนแบบบูรณาการ การสอนคละชั้น  
 2. พัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหมีศักยภาพเก่ียวกับการเรียนการสอนและ
การประกันคุณภาพพรอมที่จะดําเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. ผลิตและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ
สําเร็จรูป ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และระบบคอมพิวเตอรมาเสริม
การเรียนการสอนนําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการจัดการเรียนการสอน การหมุนเวียนครู  
 4. นิเทศ ติดตาม กํากับ โรงเรียนขนาดเล็กอยางใกลชิดและตอเน่ือง  
 5. วิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน  
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วัตถุประสงค  เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอตามมาตรฐาน สําหรับจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

แนวทาง/มาตรการ  
 1. จัดทํามาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ  
 2. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู แกนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กอยางเพียงพอและเหมาะสม  
 3. จัดอัตรากําลังครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหเพียงพอตามเกณฑ แกปญหาการขาด
แคลนครูดวยรูปแบบตางๆ เชน สอนแบบบูรณาการเน้ือหา บูรณาการกลุมอายุ(คละช้ัน) ครู
เวียนสอน ครูฝกสอน ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  
 4. พัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหสามารถปฏิบัติงานไดในสภาวการณที่
โรงเรียนมีขอจํากัดเร่ืองทรัพยากร  
 5. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในทุกๆดาน เชน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองเขียน 
แบบเรียน อาหารกลางวัน การอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกนักเรียน กรณีที่มีการยุบ 
รวมโรงเรียน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถมีความพรอมในการเรียนจนจบการศึกษา  
 6. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนใหเพียงพอท่ีจะจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
วัตถุประสงค  เพ่ือใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบัน
สังคมอ่ืน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  

แนวทาง/มาตรการ  
 1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. สรางและพัฒนาเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง พรอมที่จะเขามาชวยเหลือโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาชวยพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและรับ
โอนโรงเรียนบางสวนเพื่อเปลี่ยนสภาพเปนศูนยเด็กปฐมวัย แหลงเรียนรูของชุมชน  
 4. เตรียมความพรอมในการมีสวนรวม ใหแก บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน โดยสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหเห็นความสําคัญและตระหนัก
ถึงความจําเปนของการมีสวนรวม การเขาใจในบทบาทหนาที่ และแนวปฏิบัติของการมีสวนรวม  
 5. จัดใหมีระบบและกลไกในการระดมทรัพยากร ที่จะเอ้ือประโยชนแกการจัด
การศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีวิธีการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม โปรงใส มีแผนการ
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ดําเนินการที่ชัดเจนวาจะนําทรัยพากรที่ไดไปพัฒนา สนับสนุน สงเสริมศักยภาพผูเรียนในดาน
ใดๆ บาง ผลประโยชนที่ผูบริจาคจะไดรับ อาทิเชน การลดหยอนภาษี  
 6. วิจัย และพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม จัดหา Best Practice การมีสวน
รวมมาเผยแพรตอสาธารณชนไดรับรู 

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวง 

ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กน้ีขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหสูงขึ้น  
จึงไดกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้84 

1.  ประชาสัมพันธเชิงรุก  หนวยงานทุกระดับในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตองชวยกันประชาสัมพันธทั้งทางตรงถึงกลุมเปาหมาย  และทางออมโดย
ผานส่ือในหลายลักษณะ  ทั้งน้ี เพ่ือใหสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่มีโรงเรียนขนาดเล็กอยูในพื้นที่
เกิดความตระหนักในการที่จะชวยกันสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.  สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมีขอมูลเก่ียวกับจํานวน
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียน  บุคลากร  ซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑที่จําเปน  ซึ่งขอมูลตาง ๆ 
เหลาน้ีตองถูกนํามาวิเคราะหใหเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

3.  จัดทําแผนที่ทางการศึกษา (Education Mapping)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดานนําขอมูลและสารสนเทศ มาจัดทําแผนที่ทางการศึกษา  ซึ่งจะแสดงที่ตั้งของโรงเรียน
เสนทางคมนาคม แหลงทรัพยากรสนับสนุนตัวปอนที่เปนทั้งนักเรียนและทรัพยากรบุคคลอ่ืน 
และนําไปสูการวางแผนจัดสรรโอกาสทางการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพ 

4.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจําแนกโรงเรียนขนาดเล็ก
ออกเปน 3 กลุม  คือ  โรงเรียนที่มีความเขมแข็งชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี โรงเรียนที่
พรอมรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ และโรงเรียนยุบรวม เลิกลม เพราะประชาชนขาดความศรัทธา 
ไมคุมคาตอการลงทุนและมีทางเลือกอ่ืนที่ดีกวา 

 แผนดังกลาวมีทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้นมีตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ใหแกสถานศึกษาขนาดเล็กอยางเพียงพอ
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และ

                                          
 84กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [Online], accessed 
13 January 2007.  Available from URL:http://www.moe.go.th/small_sch/information.htm    
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ทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจจัดโดยใชหลักเกณฑที่แตกตางไปจากสถานศึกษา
อ่ืนโดยทั่วไปก็ได  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความจําเปนและความขาดแคลนของสถานศึกษาขนาดเล็ก 

5.  จัดซ้ือหนังสือเรียน/แบบฝกหัด  ปจจัยหลักที่สําคัญยิ่งคือ หนังสือเรียน  ซึ่งเดิมจะ
ไดรับแจกใหยืมเรียนแตไมเพียงพอ  ซึ่งตามปกติโรงเรียนขนาดเล็กจะไดรับเงินอุดหนุนที่เปน
คาใชจายรายหัวนอย  ทําใหมีงบประมาณสําหรับนําไปพัฒนาโรงเรียนนอย จึงไดจัดสรร
งบประมาณสําหรับคาหนังสือเรียน/แบบฝกหัดเพ่ิมเติมใหแกนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  โดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดซ้ือใหนักเรียนทุกคนใน 5 กลุมสาระหลัก  
คือ  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร  สังคม  และภาษาอังกฤษ  สวนอีก 3 กลุมสาระ จะ
ซื้อรอยละ 30 ของนักเรียน   

6.  หนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ (Mobile unit)  ในการจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน
นั้น จํานวนนักเรียนจะเปนเกณฑๆ หน่ึงในการจัดสรร  ดังน้ัน โรงเรียนขนาดเล็กมักจะไมไดรับ
จัดสรรครุภัณฑที่มีราคาสูงๆ เชน คอมพิวเตอร จึงทําใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะไมมี
โอกาสไดเรียนคอมพิวเตอร  ดวยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนําคอมพิวเตอรเขาไปหานักเรียนตาม
โรงเรียนตางๆ โดยจัดเปนรถคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ซึ่งเรียกวา Mobile unit 

7.  จัดทําส่ือการเรียนการสอน  หนังสือหองสมุด  สื่อการเรียนการสอนนับเปนส่ิงที่จะ
ชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูเรื่องตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นหองสมุดยัง
เปนแหลงเรียนรูที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม ซึ่งตองการใหนักเรียนมี
นิสัยใฝรูใฝเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง งบประมาณเรื่องสื่อการเรียนการสอน
และหนังสือหองสมุดอยูในงบอุดหนุนนักเรียน ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อการเรียนการสอน
และหนังสือหองสมุดนอย ทั้งๆ ที่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กก็จําเปนตองเรียนรูเร่ืองตางๆ 
เหมือนโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ  

8.  การหมุนเวียนครู โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญเปนโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้นเรียน  
ขาดแคลนครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง ด้ังน้ัน จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะไดเรียนรูจาก
กิจกรรมที่ครูที่มีประสบการณจัดขึ้นอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่จะตองหาบุคลากรเพ่ิมเติม
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งบุคลากรอาจมาจากโรงเรียนที่ มีครูเกินเกณฑที่ กําหนดไว  
หมุนเวียนมาสอนสัปดาหละ 1-2 วัน หรือครูเพียงพอแตวุฒิไมตรงก็ใหสลับโรงเรียนกันสอนหรือ
อาจเปนนักศึกษาฝกสอน หรือภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กตองบริหาร
จัดการเร่ืองเวลาสําหรับบุคคลภายนอกอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 

9.  การพัฒนาครู รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะตอง มี
ลักษณะตางจากโรงเรียนทั่วๆ ไปในบางเรื่อง เพราะโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญจะขาดแคลนปจจัย
ดานตางๆ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เรงพัฒนาครูเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาครูนั้นคงตองไมให
ครูทิ้งหองเรียนไปเขารับการอบรม สัมมนา ทั้งน้ีเน่ืองจากมีครูไมครบชั้นเรียนอยูแลว 
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10. การนิเทศ ติดตามผล การนิเทศเปนกระบวนการแนะนําชวยเหลือผูบริหาร และ
ครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการติดตาม
ผลการดําเนินงานจะชวยใหสามารถเสริมจุดเดนและแกไขจุดออนไดอยางทันทวงที 

11. การซอมแซมอาคารสถานที่ ในการจัดสรรงบประมาณไดคํานึงความคุมทุนเอาไว  
ดังนั้น โรงเรียนขนาดเล็กจึงไดรับงบประมาณดานนี้นอยหรือไมไดรับเลยในบางป ซึ่งทําใหโรงเรียน
ขนาดเล็กบางแหงชํารุดทรุดโทรม จําเปนตองซอมแซมอยางเรงดวน 

ทั้งน้ีไดมีผูศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ไว

หลายประเด็น ซึ่งสุพิศ ก่ิงมณี85 ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาดีเดน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานถนน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุรินทร ในสวนของงานดานวิชาการปรากฏผลการศึกษาดังน้ี โรงเรียนดําเนินการไดครอบคลุม
ขายงานวิชาการ ไดแก การจัดหาเอกสาร หลักสูตร งานการเรียนการสอน งานสื่อการสอน งานวัด
และประเมินผล โรงเรียนมีมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรการของ
ผูบริหาร ไดแก การนิเทศภายใน การกํากับติดตาม มาตรการของครูผูสอน คือ การจัดการเรียน
การสอนตามที่หลักสูตรกําหนด บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจ  เปดโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมในการ ปฏิบัติงาน สงผลใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ไดรับรางวัล
พระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การที่โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา 
เน่ืองจากมีระบบการบริหารที่ดี มีการวางแผนงานที่ดี มีการมอบหมายงานใหเหมาะกับความรู 
ความสามารถ ความถนัด เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม มีการนิเทศภายในที่มีระบบ 
มีการกํากับติดตามงานอยางตอเน่ือง มีเทคนิควิธี มนุษยสัมพันธและคุณธรรม  
 ถวัลย  แสงสวาง86 ไดทําการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพดาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่พะเยา เขต 2 ผลการศึกษาคนควา
เก่ียวกับงานการนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา การกําหนดเปาหมายการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยางชัดเจนดําเนินการมากที่สุดตามความคิกเห็นของผูบริหาร  สวนครูผูสอนเห็น
วามีการดําเนินการจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมมากที่สุด และ
มีการดําเนินการนอยที่สุดคือ ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษา  และไมมีการกํากับติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางจริงจัง 
                                          

85สุพิศ ก่ิงมณี, “การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนบานถนน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการ
ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540), บทคัดยอ. 

86ถวัลย  แสงสวาง, “การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพดานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่พะเยา เขต 2”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), บทคัดยอ. 
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จึงควรจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบริหารและครูวิชาการควรปฏิบัติตามแผนการ
นิเทศและกํากับ ติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางจริงจัง 

 กัลยา  วรรณสาร87 ไดทําการศึกษาเรื่อง ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ปญหาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดานปจจัย ปญหาจํานวนครูตอนักเรียนเปนปญหาในระดับปานกลาง รองลงไป
คือ ปญหาสื่อการเรียนการสอน เปนปญหาที่อยูในระดับนอย ดานกระบวนการ ปญหาการจัดกิจกรรม
ที่กระตุนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห สังเคราะห เปนปญหาในระดับปานกลาง รองลงไป คือ  ปญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาดานศิลปะ ดานผลผลิต ปญหาผลสัมฤทธิ์
ในกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระภาษาตางประเทศ กลุมสาระคณิตศาสตร และปญหาความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค จินตนาการและการกําหนดเปาหมายของผูเรียนเปนปญหาในระดับปานกลาง 
 ไพโรจน  ศรีเพ็ง88 ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการศึกษาพบวา สภาพปญหาที่เกิดจากโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ทุกดาน มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง ดานที่มี
สภาพปญหาสูงสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ รองลงมา คือ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงบประมาณ ดานที่มีสภาพปญหาต่ําสุด คือ ดานการบริหารงานทั่วไป  และ
ทรรศนะของผูบริหารสถานศึกษา กับบุคลากรสายผูสอนในสถานศึกษา  เก่ียวกับปญหาที่เกิด
จากโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพปญหาไมแตกตางกัน 
 เอ้ืออารี  ทวมเสน89  ไดทําการวิจัยการศึกษาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศ
ในโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา การปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับกลาง เม่ือพิจารณา

                                          
87กัลยา  วรรณสาร, “ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), บทคัดยอ. 

88ไพโรจน  ศรีเพ็ง, “การศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 3” (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2547), บทคัดยอ. 

89เอ้ืออารี  ทวมเสน, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2” (สารนิพนธ กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), บทคัดยอ. 
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เปนรายดาน คือ ดานการนิเทศอยางทั่วถึง  ดานการนิเทศอยางตอเนื่อง และดานการนิเทศอยาง
มีคุณภาพ พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน  ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศใน  3 ดาน จากการสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ครูวิชาการ มีความเห็นเกี่ยวกับบุคลากรมีเวลานอย สวนใหญทํางานตามนโยบายหรืองาน
เรงดวน เขตปฏิบัติการนิเทศมีจํานวนโรงเรียนไมเทากัน ทําใหมีการนิเทศไมครบตามที่กําหนด 
การนิเทศเปนทีมนอย  สวนมากเปนการนิเทศเปนรายบุคคล การใชเคร่ืองมือในการนิเทศมีนอย 
การบันทึกผลการนิเทศและการรายงานของผูนิเทศใหผูเก่ียวของทราบไมตอเนื่อง 

 เหรียญ  รังษา90  ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายใน 
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1  ผลการวิจัย  พบวา  
การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในเปนกิจกรรมของ
ความรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมทํา การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในเปนกิจกรรมที่
เคารพความแตกตางระหวางบุคคล และดึงเอาศักยภาพออกมาใช การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การนิเทศภายในเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู และการสรางเสริม
ประสิทธิภาพการนิเทศภายในเปนกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบมีขอมูลสารสนเทศและ
วางแผนอยางมียุทธศาสตร  ทั้งนี้ ผูบริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก อยูในระดับมากทุกดาน และครูผูสอนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก  เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากสองดาน และอยูในระดับปานกลางสองดาน และตามความ
คิดเห็นของผูบริหาร ตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก มีมากกวา
ครูผูสอน เพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กครูไมครบชั้นเรียน ผูบริหารจึงตองทําหนาที่หลายดานเพื่อ
ชวยเหลือครูผูสอน ทําใหผูบริหารรับทราบขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง มากกวาครูผูสอน 

สันติ ชัยชนะ91 ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4  พบวา  สภาพปญหาการดําเนินงานประกัน

                                          
90เหรียญ  รังษา, “การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม” (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549), บทคัดยอ. 

91สันติ ชัยชนะ, “การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ขอนแกน เขต 4”  (การศึกษาอิสระ ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), บทคัดยอ. 
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คุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีดังนี้  ดานคุณภาพผูเรียน อยูใน
ระดับปานกลาง ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปญหาการฝกกระบวนการคิดรวบยอด คิดแกปญหา
และคิดริเริ่มสรางสรรคใหกับผูเรียน ปญหาการฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และปญหา
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูของผูเรียน สวน
ปญหาดานการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปญหาการทํา
วิจัยของครูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ปญหาการจัดใหครูไดสอนตามวิชาเอกหรือตามความถนัด และปญหา
การใชสื่อการเรียนรูของครู  ดานการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ปญหาที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปญหาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครู ปญหาการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการคนควาดวยตนเอง และปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ปญหาการใช
งบประมาณในการเรียนรูจากแหลงเรียนรู และ   ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาการใหบริการความรู
แกชุมชน ปญหาการบริหารจัดการแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
 สรุป  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาตินั้น
หมายถึงโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นต่ํากวา 120 คนลงมา ซึ่งแนวโนมในอนาคต
โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากโครงสรางประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษา
พ้ืนฐานมีแนวโนมลดลงประกอบกับผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญที่มี
ความพรอมและมีคุณภาพไดมาตรฐาน โรงเรียนขนาดเล็กจึงเปนปญหาที่ตองรีบแกไข เพราะไดรบั
งบประมาณในการจัดการศึกษาจากรัฐในรูปเงินอุดหนุนตามจํานวนเด็ก และในขณะเดียวกันสังคม
ที่อยูรอบๆโรงเรียนก็ไมมีความพรอมที่จะสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ที่
สําคัญอยางยิ่ง โรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในอนาคตแลว โรงเรียนเหลาน้ียัง
กระจายอยูตามตําบล หมูบานในชนบท ซึ่งยังตองพ่ึงพาโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนอีกมาก แลวจะหาวิธีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเหลาน้ีใหมีความ
พรอมทางดานทรัพยากร สามารถบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดอยางไร เปนสิ่งที่ทุกคน
ตองรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษามีการขับเคลื่อนไปสู
เปาหมาย ทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูในโรงเรียนที่มีคณุภาพอยางทั่วถึงและตอเน่ืองตลอดชีวิต 

การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) 

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ 
 กลยุทธ (Strategy)  เปนคําที่มีความหมายกวางและมักจะใชในความหมายที่แตกตาง
กันไป  ตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่องคการ  การที่จะวางแผนกลยุทธไดเหมาะสม
จําเปนที่จะตองเขาใจความหมายของคําวาการวางแผนกลยุทธใหชัดเจน  ซึ่งไดมีนักวิชาการ
นําเสนอความหมายไวตางๆ  กัน ดังนี้ 
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 มินทซเบิรก92 (Mintzberg) กลาวถึงหลัก 5 Ps หรืออักษร P 5 ตัวในการวางแผนกล
ยุทธ ดังนี้  
 1. กลยุทธคือแผน (Strategy is a plan = P1) เน่ืองมาจาก การกําหนดกลยุทธขึ้น 
เพ่ือใชเปนส่ิงที่กําหนดทิศทาง (direction) หรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคต (a guide or 
course of action  into the future)  หรือ วิถีทางในการที่จะกาวเดินจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง  ซึ่ง
ถาพิจารณาในความหมายนี้ จะเห็นไดวา องคการทุกประเภทลวนมีกลยุทธเพ่ือรับมือกับ
สถานการณตางๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น กลยุทธในความหมายที่หนึ่งนี้ หรือ  P1  ก็คือแผนนั่นเอง 
 2. กลยุทธคือแบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2) เปนเรื่องเก่ียวกับ 
แบบแผนดานพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เปนไปอยางตอเน่ืองในแตละชวงเวลา (consistency  
in behavior  overtime) อันสะทอนใหเห็นในการวางแผนงานในอนาคตจําเปนตองคํานึงถึง
วิวัฒนาการขององคการ  ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความสามารถความคาดหวังของผูปฏิบัติ
ดวย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณ  หรือสิ่งที่ ผูบริหารตั้งใจทํา (intended strategies) อาจ
เปนไปไมได  แตผูปฏิบัติอาจใชความชํานาญดานตาง ๆ ปรับกลยุทธ ในระหวางปฏิบัติ 
(emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเปนกลยุทธที่เกิดขึ้นจริง (realized strategies) ก็ได 
 3. กลยุทธคือการกําหนดฐานะหรือตําแหนง (Strategy is position = P3) โดยเนนที่
ความสําคัญของฐานะหรือตําแหนงของกิจการในการแขงขัน ดังนั้น ผลผลิตจําเปนตองเหมาะสม
กับความตองการ แสดงใหเห็นวา การขาดความเขาใจฐานะหรือตําแหนง ขาดความรูที่ชัดเจน       
เก่ียวกับสภาพแวดลอมในการแขงขัน ยอมจะนําไปสูความลมเหลว ในการเสนอบริการตาง ๆ ดวย 
 4. กลยุทธคือทัศนภาพ (Strategy is a perspective) เนนที่ความสําคัญของการ
พิจารณาสถานภาพที่แทจริงภายในองคการ หรือคุณลักษณะ (Character) ที่นาจะเปน                  
ขององคการ หมายถึงวิธีการดําเนินงานที่ตองการใหคนในองคการ ยึดถือ รวมกัน  
 5. กลยุทธคือกลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is ploy) เปนความหมายที่เฉพาะ 
เจาะจงในสถานการณที่มีการตอสู แขงขัน สิ่งที่ตองการคือการเอาชนะ เพราะฉะน้ันทุกฝายจึง
ตองวางแผนกลยุทธโดยคํานึงถึงการใชอุบายในการดําเนินงาน (Maneuver) หรือกลวิธี(Tactic) 
ในการเดินหมาก  เดินเกม  เพ่ือเอาชนะ 

 พวงรัตน  เกสรแพทย93  กลาวถึงการวางแผนกลยุทธวา เปนกระบวนการกําหนด
เปาหมายระยะยาวขององคการ  (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายน้ัน 
                                          

92Henry Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning  (New York: The 
Free Press, 1994),  23 – 32.  

93พวงรัตน  เกสรแพทย, การวางแผนกลยุทธสําหรับนักการศึกษา (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 
2543), 12-13. 
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 การวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการ  1)  วิเคราะหสภาพแวดลอม  2)  ระบุ
ธรรมชาติขององคการ  3)  กําหนดจุดหมายและ  4)  จําแนก ประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติ
สําหรับองคการ 
 การวางแผนกลยุทธเปนการตอบคําถามสําคัญ 4 คําถามดังน้ี  คือ เราเปนใคร?  เรา
มาจากไหน?  เรากําลังไปไหน?  และตองการไปไหน?  โดยมองเปนภาพรวมทั้งองคการ และ
คํานึงถึงความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  ดังนั้นการพัฒนาแผนกลยุทธจะอาศัยขอมูลจาก
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ  การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของภารกิจ  วัตถุประสงค  และแผน
ของแผนตางๆ องคการ  แผนกลยุทธจะเชื่อมโยงสูแผนปฏิบัติการ 
 การวางแผนกลยุทธเปนแผนของผูบริหารระดับสูง มีขอบเขตเวลาระยะยาว ที่
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ  ซึ่งเปนแผนของผูบริหารหรือแผนกงานระดับลาง ซึ่งมีขอบเขต
เวลาสั้นกวาแผนกลยุทธโดยทั่วไปแลวจําแนกเปนแผนระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น 
ทรัพยากรและเทคโนโลยีกับกิจกรรมที่กําหนดไวอยางเฉพาะเจาะจงเทาน้ัน 
 การวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการที่เปนเหตุเปนผล  แตมีผลกระทบกับจิตวิทยา
องคการและคนที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผน 
 การวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการวิเคราะหบนพ้ืนฐานหลักเหตุผล  ในการเลือก
กําหนดจุดยืนอนาคตขององคการ  และโตตอบกับสิ่งแวดลอม 
 การวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการที่เปนเหตุเปนผล  หรือเปนขั้นตอนที่ตอเนื่อง
เปนระบบ ที่นําพาใหองคการดานการศึกษาประสบความสําเร็จโดยสามารถ 

- ทําความเขาใจในแรงกดดันจากภายนอก หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ  จาก
ภายนอกที่มีผลกระทบกับองคการ 

- ประเมินศักยภาพขององคการ 
- สรางวิสัยทัศนเพ่ืออนาคตท่ีตองการ และเปนวิธีที่จะนําสูความสําเร็จตาม

เปาหมายของภารกิจ 
- พัฒนาวัตถุประสงคและวางแผนเพื่อเคลื่อนจากสภาพที่เปนอยูสูสภาพที่พึง

ปรารถนา 
- ปฏิบัติตามแผนไดถูกสรางขึ้น 
- ตรวจสอบความกาวหนา  แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และปรับแผนเพื่อความเหมาะสม 

 การวางแผนกลยุทธจึงเปนมากกวาเทคนิคของการวางแผนแตเปนการสรางพลังจาก
ความคิดของคน  โดยกาวผานความคิดเกา แตระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นใหมๆ  ซึ่งตามแนวคิด
นี้ การวางแผนกลยุทธเปรียบเสมือน 

- กระบวนการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองคการ 
- ปรัชญาการบริหาร 
- วิธีการคิดเพ่ือการแกปญหา 
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- ประสบการณดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 
- ประสบการณดานการพัฒนาองคการ 
- การศึกษาชุมชนและกระบวนการมีสวนรวม 

 ไวริช และ คุนซ94 (Weihrich and Koontz)  ไดเสนอการดําเนินการวางแผนเชิง    
กลยุทธสามารถทําการศึกษาแยกเปนเรื่องเฉพาะเจาะจงได ดังนี้ 
 1.  ลักษณะและจุดมุงหมายของกลยุทธ ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  เพราะ
บอกทิศทางทั้งโครงรางสําหรับแผน โดยใชเปนเกณฑสําหรับแผนปฏิบัติการ ที่มีผลตอขอบเขต  
การจัดการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  นโยบาย (Policy) เปนแนวทางที่กําหนดมาซ่ึงอาศัยพื้นฐานจากเปาหมาย            
และแผนกลยุทธทั้งหมดขององคการเพ่ือใชเปนทิศทางสําหรับบุคคลในองคการ 

 -  กลยุทธ (Strategy) เปนแผนการปฏิบัติการอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร            
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมและชวยใหองคการบรรลุเปาหมายในระยะยาว       
นักวิชาการใหลักษณะสําคัญเก่ียวกับกลยุทธวาเปนจุดสุดทาย          

 -  จุดมุงหมาย (Purpose) ภารกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) วัตถุประสงค
(Objectives) และวิธีการบรรลุเปาหมายนั้น (โดยใชนโยบายและแผน) กลยุทธ(Strategy) 
หมายถึง การพิจารณาจุดมุงหมาย (Purpose) ภารกิจ (Mission) วัตถุประสงคพ้ืนฐานระยะยาว
(Basic long–term objectives) ขององคการ การยอมรับการปฏิบัติการ และการจัดสรรทรัพยากร
ใหบรรลุเปาหมายเหลาน้ัน ดังนั้นวัตถุประสงค จึงเปนสวนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธ 

 -  จุดหมายปลายทาง (Ends) ในที่นี้จะพิจารณาถึงวิธีการใหบรรลุเปาหมายน้ี 
ประกอบดวยการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งสมมติวา จุดมุงหมายขององคการไดกําหนดขึ้น                 
มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากประเมินสถานการณแลว 

 -  หนาที่สําคัญของกลยุทธและนโยบาย : การกําหนดทิศทางสําหรับแผน (Giving 
direction to plan) หนาที่สําคัญของกลยุทธและนโยบาย คือ การกําหนดทิศทางของแผน                     
โดยมีอิทธิพลใหองคการพยายามที่จะไปถึงเปาหมาย 

2. หลักพ้ืนฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
management) เปนกระบวนการตอเน่ือง ในการกําหนด (Formulating) การปฏิบัติ (Implementing) 
การควบคุม (Controlling) แผนหลักเพ่ือเปนแนวทางใหองคการ บรรลุเปาหมาย ภายใตสิ่งแวดลอม
ที่กําหนด กระบวนการนี้ ผูบริหารตองพิจารณาสถานการณในระยะยาวจากทัศนะในวงกวาง 

 กลยุทธขององคการ (Organizational strategy) กลยุทธจะกําหนดทิศทางและ
กําหนดโครงรางงานซ่ึงการจัดการจะใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยอาศัย การวางแผนกลยุทธ 
                                          
 94Heinz Weihrich and Harold Koontz,  Management: A global perspective, 
10th ed. (New York : McGraw-Hill Education, 1993), chapter 1. 
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(Strategy) ยุทธวิธี (Tactics) และการปฏิบัติการ (Operational) เม่ือพัฒนากลยุทธประเด็นที่
เก่ียวกับ 

 2.1  สวนประกอบขององคการ(Component of strategy) มี 4 ประการ คือ  
  2.1.1 ขอบเขต (Scope) เปนอาณาเขตที่แนนอน 
  2.1.2 ความสามารถที่แตกตาง (Distinctive competence) หมายถึง                    

สภาพที่องคการมีศักยภาพเหนือกวาทางการแขงขัน มีเอกลักษณในทักษะเฉพาะอยาง 
 2.2  การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation) เปนวิธีการที่องคการจัดแบง

ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรขอมูล 
 2.3 การรวมมือกัน (Synergy) เปนวิธีการซ่ึงสวนตางๆ ขององคการจะใหความ

รวมมือ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 2.4  ระดับกลยุทธ (Levels of strategy) ในการพัฒนาเปาหมายและแผนในระดับ

ตางๆ ผูบริหารตองมีกลยุทธในการวางแผนแตละระดับเพราะการตัดสินใจ และการปฏิบัติ
เกิดขึ้นในทุกระดับ 

3. กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (The strategic 
management process) เปนกระบวนการ 3 ขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 

 3.1  การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 3.2  การนําไปปฏิบัติ 
 3.3  การประเมินผล 

 การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning)  ในความหมายทีน่าํมาใชกับการนเิทศภายใน
สถานศึกษาจึงหมายถึง การวางแผนการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาที่เก่ียวของกับการ
คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชขอมูล สารสนเทศในการวินิจฉัยเหตุการณตางๆ และ
การกําหนดกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติและเทคโนโลยีที่จะนําไปใชใหเหมาะสม เพ่ือใหการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาดําเนินการไดอยางดีที่สุด และมีความพรอมที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการทบทวนภาระหนาที่ (mission) ของ
สถานศึกษา กําหนดนโยบาย (policy) หรือทิศทาง (direction) ในการนิเทศภายในสถานศกึษา และ
การพัฒนาซ่ึงจะตองระบุวัตถุประสงค (objective) และวิสัยทัศน (vision) ใหชัดเจน  มีกรอบเวลา
กํากับไวดวยวา ในแตละปนั้น จะตองบรรลุเปาหมายอยางไรบาง เม่ือไดวัตถุประสงคและวิสัยทัศน
แลว จึงจะกําหนดกลยุทธ (strategy) ซึ่งไดแกวิธีการหลักๆ ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคและวิสัยทัศน
ที่ตั้งไว และจึงนํากลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบัติการ (plan of action) หรือโครงการ (project) ซึ่ง
มักจะตองกําหนดเปาหมาย (target) ที่ระบุตัวเลขแนชัด  เพ่ือสะดวกแกการติดตาม (monitoring) 
และการประเมินผล (evaluation) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการตอไป 
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ลักษณะพ้ืนฐานของแผนกลยุทธ 

 พวงรัตน เกสรแพทย95 ไดแบงลักษณะการวางแผนการโดยทั่วไปออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ แผนกลยุทธ (Strategic Plans) และแผนดําเนินงาน (Operating Plans) ซึ่งอาจแบงไดเปน
ประเภทขึ้นอยูกับการเลือกของแตละองคการ เชน แผนประจํา (Standing Plans) แผนใชเฉพาะ
คร้ัง (Single Use Plans) เปนตน 
 แผนทุกประเภทตางก็จะตองนํามาพิจารณารวมกันเปนแผนกลยุทธที่อยูในขอบขาย
ของแนวนโยบายและเปาหมาย ซึ่งมิใชเปนการจัดทําแผนดําเนินงานหรือโครงการตางๆ 
โดยตรง แตเปนเพียงแนวความคิดพิจารณาแผนงานขององคการทั้งหมด ขณะเดียวกันสิ่งที่
ผูบริหารจะตองจัดทําคือการพิจารณากําหนดและอนุมัติโครงการ รวมทั้งการจัดลําดับกอนหลัง
ของการปฏิบัติพิจารณาจัดสรรทรัพยากร ตลอดถึงการพิจารณาผลกระทบที่จะมีตอนโยบายและ
วัตถุประสงคในปจจุบันประกอบกันไปกับการที่จะตองพิจารณาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคและนโยบายนั้นๆ ที่จะยึดถือปฏิบัติสําหรับองคการในระยะยาวอีกดวย 
 ดังนั้นอาจสรุปไดวา การวางแผนกลยุทธที่มีลักษณะโดยทั่วไปคือ 1) เปนแผนระยะยาว 
(Long – Rang Plan) แบบหนึ่งที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดขององคการ อันหมายถึง
แผนงานระยะยาวที่กําหนดทิศทางและแนวทางสําหรับแผนงานและโครงการในระยะสั้นอยาง
ครบถวนทั้งหมด 2) เปนแผนงานตามหนาที่ (Functional Plans) และโครงการ (Projects) 
ตางๆ เอามารวมไวดวย ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอองคการ และ 3) 
เปนแผนที่มีความคิดเห็นและเปนที่ยอมรับรวมกันทั้งองคการ เพ่ือใหองคการพรอมเผชิญกับ
สถานการณที่เปนขอจํากัด และอยูในฐานะที่พรอมจะทําประโยชนจากโอกาสภายนอกที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากนั้นการวางแผนกลยุทธยังเกี่ยวของกับการวิเคราะหทุกปจจัยที่คาด
วาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและที่จะมีผลกระทบตอองคการทั้งในแงโอกาสและ
อุปสรรคเพื่อจะบอกถึงทิศทางที่องคการกําหนดขึ้นอยางชัดเจนเพ่ือการปฏิบัติในอนาคต 

ความจําเปนของการวางแผนกลยุทธ 

 พวงรัตน  เกษรพทย96  ไดกลาวถึงความจําเปนในการวางแผนกลยุทธเปนการ
วางแผนมุงไปในอนาคต มีกระบวนการคิดหาวิธีการท่ีดีที่สุด โดยใหความสําคัญกับผลกระทบ
จากปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และภายใน ตลอดทุกมิติขององคการ รวมทั้งมีการยอมรับ
รวมกันของคนในองคการ จึงอาจกลาวไดวาการวางแผนกลยุทธมีความจําเปนอยางมากสําหรับ
ผูบริหารที่มุงหวังผลสําเร็จในการดําเนินงานในองคการที่ซับซอนหรือองคการท่ีตองไดรับ

                                          
95พวงรัตน  เกสรแพทย, การวางแผนกลยุทธสําหรับนักการศึกษา  (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, 

2543), 21. 
96พวงรตัน  เกสรแพทย, การวางแผนกลยุทธสําหรับนักการศึกษา, 24-25. 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมภายนอก อาทิเชน การ
เปลี่ยนแปลงขอกฎหมายตางๆ เปนตน ซึ่งลวนแตกอใหเกิดผลที่เปนโอกาส และอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานขององคการ ดังน้ันผูบริหารตองหาวิธีการในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน และตองจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือใหสามารถเผชิญ
กับการเปลี่ยนตางๆ ได โดยปรับขีดความสามารถขององคการใหดําเนินการภายใต
สภาพแวดลอมและขอจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 ดังน้ันจึงกลาวไดวา “การวางแผนกลยุทธ” เปนสิ่งจําเปนในยุคของความผันผวนอัน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพราะสาเหตุดังนี้ 
 1.  การวางแผนแบบเดิมสวนใหญจะใชวิธีคาดคะเนจากขอมูลที่ยึดถือจากผลงานใน
อดีต แตไมสามารถบอกทางเลือกใหมที่ดีกวาสําหรับอนาคต 
 2.  การวางแผนแบบเดิมไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีขอจํากัดใหมๆ ที่เกิดขึ้น
และไมสามารถใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการใหมๆ หรือลดการดําเนินการในสิ่งที่
กําลังทําอยู 
 3.  การวางแผนแบบเดิมจะใหความสําคัญกับการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้น
จากการประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา ดังน้ันขอมูลสําหรับการวางแผนสวนใหญจะจํากัดอยู
กับการติดตามแนวโนมทางเศรษฐกิจมากกวา สภาพทางสังคม การเมือง และปญหาอ่ืนๆ 
 4.  การตัดสินใจตางๆ พิจารณาในขอบเขตที่จํากัด จึงไมครอบคลุมผูเก่ียวของทุกฝาย 
 5.  แผนที่จัดทําใหสวนใหญใหความสําคัญกับแผนประจําปเทาน้ัน 
 6.  การวางแผนแบบเดิมมีแตรายละเอียดทางงบประมาณ แตขาดความชัดเจนใน
กรอบแนวทางเพื่อใหองคการพัฒนาสิ่งใหมๆ 

ประโยชนของการวางแผนกลยุทธ 

 พวงรัตน  เกษรพทย97  ไดกลาวถึงประโยชนของการวางแผนเชิงกลยุทธเปน
เครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการปรับเปลี่ยนองคการใหเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดลอม และเปนประโยชนหลายประการตอการบริหารงานในองคการตางๆ ซึ่งสามารถ
นํามาสรุปไดดังนี้ 
 1.  องคการตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงดานความตองการที่ไมคงที่ ดังน้ันการ
วางแผนกลยุทธสามารถชวยใหผูบริหารทราบถึงปญหาอุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่เกิดขึ้นและเตรียมหาวิธีการลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นตอองคการไวลวงหนา 

                                          
97เรื่องเดียวกัน, 25. 
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 2.  องคการไมสามารถคาดการณสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลตอ
การอยูรอดขององคการ ดังนั้นการวางแผนกลยุทธสามารถชวยทําใหการใชทรัพยากรของ
องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  การแขงขันมีความรุนแรงและมากขึ้นโดยลําดับ ดังน้ันองคการตองคนหาแนวทาง
ที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการ การวางแผนกลยุทธจึงสามารถชวยคนหา
วิธีการแกปญหา และชวยใหเกิดการปรับทิศทางและภารกิจขององคการใหเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสม 
 4.  เม่ือผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) ไดมีสวนรวมในการวางแผนหาวิธีการท่ีดี
ที่สุดสําหรับองคการในกระบวนการวางแผนกลยุทธ ดังน้ันจึงชวยสรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางสมาชิกขององคการและทุกฝายที่เก่ียวของ เกิดการประสานงานและบูรณาการทางดาน
ความคิดและนํามาสูการนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน 

ทองทิพย สิงหหลง98  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการใชแผนกลยุทธ โดยทําการศึกษา 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี   
ขาราชการครูโดยสวนรวมและจําแนกตามสถานภาพตําแหนงและตามขนาดโรงเรียน มีการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมาก และมีการปฏิบัติงาน 2-3 ดาน อยูในระดับนอยถึงปานกลาง คือ ดานใช
แผนยุทธศาสตรบริหารโรงเรียน จัดและใชหองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด และดานใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  ขาราชการครูที่มีสถานภาพตําแหนงตางกันมีการปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธการบริหาร ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยรวม และเปนรายดาน 8 ดาน แตกตาง
กัน โดยผูบริหารมีการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน 7 ดาน มากกวาครูที่เปนกรรมการ
โรงเรียน และครูที่เปนกรรมการโรงเรียน มีการปฏิบัติงานดานทําโรงเรียนใหเปนปจจุบันมากกวา
ผูบริหาร  และขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการ 
บริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน แตกตางกัน โดย
ขาราชการครูในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง มีการปฏิบัติงานโดยรวม ดานจัดและใช
หองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม และดานพัฒนา
โรงเรียนใหไดมาตรฐานมากกวาขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และขาราชการครูในโรงเรียน
ขนาดกลางมีการปฏิบัติงานในดานสงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มศักยภาพมากกวาขาราชการครู
                                          

98ทองทิพย สิงหหลง, “ศึกษาการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”  
(วิทยานิพนธ กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), บทคัดยอ. 
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ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งสอดคลองกับ  สุภาภรณ กัลยารัตน99  ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการจัด
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานคําฮี สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  พบวา  การรับนโยบายมาดําเนินการพัฒนา
ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น มีการปฏิบัติดังนี้  ใหผูรับผิดชอบงานอาคารสถานที่เปนผูศึกษาและ
วิเคราะห นโยบาย แลวจึงประชุมผูเก่ียวของทุกคน มีการมอบหมายใหครูอาจารยรับผิดชอบ
โครงการยอย ตามความถนัด โดยกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพของ
ทองถิ่น ปญหาที่สําคัญที่พบคือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูวิเคราะหนโยบาย ไมมีการศึกษาและ
วิเคราะหนโยบายอยางถองแท จึงใหความสําคัญการพัฒนาโรงเรียนดานกายภาพมากกวาการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่จะเกิดในตัวนักเรียน การแกไขปญหา ไดมีการประชุม
ปรึกษา หารือและขอคําชี้แนะจากผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและอําเภอ  การพัฒนา
ครูและบุคลากรอ่ืนๆ ใหมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึก  ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โรงเรียนมี
การปฏิบัติดังน้ี  สนับสนุนผูเก่ียวของในโรงเรียนและชุมชน ใหไดรวมประชุมสัมมนาและศึกษาดู
งาน โรงเรียนไดพยายามจัดหาเอกสารความรูใหศึกษาปญหาสําคัญ ที่พบคือผูที่มีโอกาสไดเขารับ
การอบรมไมนําความรูไปเผยแพร หรือปฏิบัติเปนตัวอยางจริงจัง โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับ
กระบวนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา  การแกไขปญหา รับการนิเทศจากผูเก่ียวของทุกระดับและ
จัดหาเอกสารความรูใหศึกษา  ปญหาสําคัญที่พบ คือ การติดตาม กํากับติดตามผลไมตอเนื่อง และ
ไมมีระบบ ทําใหการดําเนินโครงการบางโครงการไมตอเน่ือง และไมกาวหนาเทาที่ควร การแกไข
ปญหา คือมีการวางแผนการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน และรวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศ 
และสมุดรับการนิเทศประจําตัวทุกคน   
 สรุป  แนวคิดและหลักการวางแผนกลยุทธมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนในประวัติการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการขององคการภาคธุรกิจ ซึ่งใหความสําคัญกับความสัมพันธ
ระหวางองคการกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ที่มีความซับซอน ไมแนนอน และมี
ผลกระทบซึ่งกันและกันคอนขางมาก  ดังน้ันการวางแผนกลยุทธจึงไดถูกนํามาใชเพ่ือเปน
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามท่ีกําหนด โดยการนําเอาพลังทุกสวนของ
องคการมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด แผนกลยุทธจึงมีลักษณะที่เก่ียวของกันทุกระดับขององคการ
ตั้งแตผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับปฏิบัติ และผูที่มีสวนเก่ียวของทุกคน 
 

                                          
99สุภาภรณ กัลยารัตน, “การศึกษาการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา : 

ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานคําฮี สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร” (วิทยานิพนธ  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), บทคัดยอ. 
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บทบาท หนาที่ (Role) 

บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ผูบริหารโรงเรียนในฐานะหัวหนาสถานศึกษายอมเปนหัวใจสําคัญของการจัดการนิเทศ 
การศึกษาภายในโรงเรียน เพราะผูบริหารมีบทบาทเปนทั้งผูใหการนิเทศและผูสนับสนุนการนิเทศ 
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการใหความสนใจและ 
เอาใจใสของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทตอการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 

ไวลส100 (Wiles) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนิเทศดังนี้ 
1. บทบาทดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ทําใหเกิดความเขาใจอันดี

ภายในกลุมและพยายามขจัดขอขัดแยงตางๆท่ีเกิดภายในกลุม 
2. บทบาทในฐานะผูนํา ผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่ดังตอไปน้ีคือ พัฒนาความเปนผูนํา 

ใหเกิดขึ้นแกตัวผูอ่ืน ชวยใหผูอ่ืนมีความรับผิดชอบ มีสวนรวมในการตดัสินใจ รวมในการใชอํานาจ 
และมีสวนรวมรับผิดชอบ 

3. บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานในหนวยงาน ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดังนี้ คือ 
พัฒนาการจัดองคการของหนวยงานในโรงเรียน ชวยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตางๆ 
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามตองดําเนินตอไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการตัดสินใจ เม่ือกลุมตัดสินใจเรื่องใดไปแลวจะตองไมคัดคาน พยายามทําใหทุกคนใน 
กลุมมีเปาหมายเดียวกัน เพ่ือใหเกิดมีวินัยในกลุมและสงเสริมใหทุกคนมีวินัยในตัวเอง 

4. บทบาทในการคัดเลือกและใชประโยชนจากบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่
ดังนี้คือ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการ โดยใหครูในโรงเรียนมีสวนรวมใน 
การคัดเลือกดวย ชวยใหบุคลากรที่เขามาทํางานใหมรูสึกวาเขาเปนที่ตองการของโรงเรียน มีความ 
อบอุนใจ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

5. บทบาทในการสรางขวัญของครู ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ คือ ชวยใหครูพอใจในงาน
ที่ทํา มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหครูมีสวนรวมในการวางโครงการและ
นโยบายตางๆของโรงเรียน ชวยใหครูเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง ใหครูรูสึกตัววาตนเองมี
ความสําคัญและเปนที่ตองการของบุคคลอ่ืน จัดใหมีการบริการตางๆ เชน คูมือครู  การศึกษาตอ 
การอบรมตามที่ครูตองการ 

6. บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่คือ จัดใหมีการอบรมใน
หนวยงาน จัดใหตรงตามความตองการของครู การประชุมครูที่จัดใหมีขึ้นชวยใหครูมีความกาวหนา 
ใชวิธีสังเกตการสอน แตตองมีความเขาใจกันทั้งสองฝาย ใชวิธีวัดผลเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเกิด
ประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 

                                          
100Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed. (Eglewood : Cliffs, New Jersy : 

prentice –Hall, 1983), 261-267. 
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  ซึ่งปรียาพร วงศอนุตรโรจน101  ไดสรุปขอบขายงานดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ตามบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม 
สนับสนุนโดยการนิเทศใหครูผูสอนทุกคนมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติในการจัดทํา    
และการนําหลักสูตรไปใชในหองเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยางถูกตองชัดเจน รวมทั้งนิเทศ 
การใชหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
 2. บทบาทเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน: ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม 
สนับสนุน โดยการนิเทศครูผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การรูจักพ้ืนฐานของผูเรียน การกําหนดจุดมุงหมายของ
การสอน การกําหนดเน้ือหาสาระสําหรับสอน การเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน การ
ดําเนินการสอน การสรางเสริมทักษะ การสนับสนุนการสอน การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
การสอน สัมฤทธิผลของการสอน และการปรับปรุงแกไข 

3. บทบาทเปนผูนําในการประเมินผลการสอน: ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการ
นิเทศใหครูผูสอนสามารถดําเนินการประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและนําผล
การประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินการเรียนในแตละรายวิชา/ชั้น 

บทบาทผูเก่ียวของในการนิเทศภายในโรงเรียน 

กิตติมา ปรีดีดิลก102 ไดกลาวไววา การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตองมีการ
ประสานงานกันระหวางบุคลากรทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร ผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ ซึ่ง
จะตองยอมรับในบทบาทซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

1. บทบาทของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารในฐานะผูนําและเปนผูบริหารของ
หนวยงานตองแสดงบทบาทดังนี้ 
  1.1 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการนิเทศภายในอยางจริงจังและจริงใจ 
  1.2 ทําหนาที่เปนวิทยากรที่ดีของครูทุกโอกาส ใหคําแนะนําชี้แหลงวิชาการ 
  1.3 บริการและอํานวยความสะดวกแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศในทุกๆดาน 
  1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
  1.5 สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 

                                          
101ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2546), 67-78. 
102กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

อักษรพิพัฒน, 2532)   
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2. บทบาทของผูนิเทศหรือผูใหการนิเทศ หมายถึง ครูวิชาการโรงเรียนหรือครูคนใดคน
หน่ึงในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถซึ่งคณะครูเต็มใจและคัดเลือกใหเปนผูนิเทศ มีบทบาทดังน้ี 
  2.1 ประชุมวางแผนรวมกับเพ่ือนครูเพ่ือวิเคราะหปญหาที่ครูเผชิญอยู 
  2.2 รวมกับเพ่ือนครูวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหา 
  2.3 ชวยเหลือเพ่ือนครูในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  2.4 ชวยเหลือเพ่ือนครูในการประเมินผลนักเรียน 
  2.5 ชวยเหลือเพ่ือนครูที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความรูสึกม่ันคง 
  2.6 รวมกับผูบริหารและเพ่ือนครูประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2.7 รวมกับเพ่ือนครูหาขอบกพรองและแนวทางแกไขจากการปฏิบัติงาน 
  3. บทบาทของผูรับการนิเทศ ผูรับการนิเทศ หมายถึง คณะครูในโรงเรียนที่ใน
ขณะน้ันไมไดแสดงบทบาทเปนผูนิเทศ หมายความวา ครูบางคนอาจมีโอกาสไดแสดงสอง
บทบาทเปนผูนิเทศในเรื่องหน่ึงแตอาจเปนผูรับการนิเทศในอีกเรื่องหน่ึงอยางไรก็ตามถาเปน
ผูรบัการนิเทศตองแสดงบทบาทดังนี้ 
   3.1 รวมกับผูนิเทศวิเคราะหปญหาที่กําลังเผชิญอยูและเรียงลําดับความสําคัญ
ของปญหาจากมากไปหานอย 
  3.2 วางแผนรวมกับผูนิเทศหาทางแกไขปญหาและทําโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหา 
  3.3 ลงมือปฏิบัติหรือดําเนินการตามโครงการ หลังจากไดรับความรูความเขาใจแลว 
  3.4 ขอความสนับสนุนหรือคําปรึกษาหารือจากผูนิเทศและผูบริหารในกรณีที่มี
ปญหาระหวางดําเนินการ 
  3.5 รวมมือกับผูนิเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.6 รวมมือกับผูนิเทศหาขอบกพรองและแนวทางแกไข 

นอกจากบทบาทดังกลาวแลว สุทธนู ศรีไสย103 กลาววา ผูนิเทศจะตองพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณลักษณะอยางนอย 3 ประการโดยสรุป ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานความรู (Knowledge Base) ผูนิเทศควรจะตองมีความรู ความเขาใจหนาที่ 
ของครูผูสอนเขาใจหลักสูตรการเรียนการสอน และเรื่องตางๆ ที่จําเปนตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูแกผูเรียน 

2. ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Skills) ผูนิเทศจะตองมีทักษะการ
ติดตอประสานงาน มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งมีนิสัยชอบชวยเหลือผูอ่ืนดวยความ
ตั้งใจและเต็มใจ 

                                          
103สุทธนู ศรีไสย, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2545), 11-12. 
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3. ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) ผูนิเทศจะตองมีทักษะเฉพาะในดานการสังเกต 
(Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลงั
การปรับปรุงการสอน (Evaluating Instructional Improvement) 

ซึ่ง ปรียาพร วงศอนุตรโรจน104 ไดเสนอแนะวา ผูนิเทศจะตองเปนผูมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมตางๆเพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสรุป ดังนี้ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําของผูนิเทศดําเนินการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และรวมมือกับคณะผูนิเทศเพ่ือชวย
แกไขปญหาการเรียนการสอน 

2. รวมกับผูรับการนิเทศในโรงเรียนสรางบรรยากาศในการนิเทศดวยการประชุมปรึกษาหารือ 
3. ใหการยอมรับผูรับการนิเทศวาแตละคนมีความแตกตางกัน เปดโอกาสใหมีสวน

รวมในการตัดสินใจ  
4. ใหอิสระแกผูรับการนิเทศไดมีความคิดสรางสรรคตามความสามารถของแตละคน 
ทั้งนี้ อนุศักด์ิ  สมิตสันต105  ไดกลาวถึงการนิเทศภายในไววา  เปนการดําเนินงานที่

ตองมีการประสานงานกันระหวางบุคคล ทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร  ผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ 
บุคคลทั้ง 3 ฝายนี้  จะตองยอมรับบทบาทซึ่งกันและกัน บุคลากรของโรงเรียนที่ควรมีบทบาทในการ
นิเทศภายในโรงเรียน ไดแก  1) ผูบริหารโรงเรียน  ไดแก  ครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการ

โรงเรียน  2) ผูชวยบริหาร  3) หัวหนาหมวดวิชา และ 4) ครู  ซึ่งสอดคลองกับที่ ศิริรัตน กังศิริกุล106 
ไดทําการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย  ซึ่งไดใหขอเสนอแนะในการนิเทศภายในโรงเรียน ไววา
คณะกรรมการนิเทศ ควรมีความรู ความสามารถและเปนที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน    

อยางไรก็ตามครูเปนผูมีบทบาทเก่ียวของกับการนิเทศภายในโดยตรง ใครจะเปนผู
นิเทศก็ตาม แตผูปฏิบัติสวนมากจะเปนครู ครูเปนผูลงมือปฏิบัติการสอนยอมจะทราบปญหา
เก่ียวกับการสอนไดดี มีครูเปนจํานวนมากท่ีมีความสามารถดานการสอนสูงเปนที่ยอมรับของผูมี
สวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยทั่วไป ครูบางคนสามารถนิเทศไดดี ถาหากไดรับมอบหมาย 

                                          
104ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การนิเทศการสอน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสื่อเสริม

กรุงเทพ, 2546), 22-25. 
105อนุศักด์ิ  สมิตสันต, “การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน” ใน เอกสาร

ประกอบการสอน (กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2540), 304. 

106ศิริรัตน กังศิริกุล,  “การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544),  บทคัดยอ. 
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การสรางเครอืขาย (Networking) 

ความหมาย  

 ธนา  ประมุขกุล107  ไดใหความหมายวา เครือขาย (Network) คือ การเชื่อมโยงของ
กลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน 
โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใต
พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 
 ประเด็นสําคัญของนิยามขางตน คือ 
 -  ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ  
 -  กิจกรรมที่ทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 
 -  การเปนสมาชิก เครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัว 
ของตัวเองของคนหรือองคกรนั้น ๆ 
 ดังนั้น เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรม
บางอยางรวมกัน เพ่ือนําไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความ
จําเปน เม่ือภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจ
ใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองระยะยาวกไ็ด 
 การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดี หรือจุดแข็งของ
แตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง (synergy) ผลลัพธที่ไดจากการทํางาน
เปนเครือขายตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน 
 เม่ือนํามาใชในความหมายของ การสรางเครือขายการนิเทศภายในสถานศึกษา การสราง
เครือขาย (Networking) หมายถึง  การทําใหมีการติดตอและการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร  ดวยการติดตอเผยแพรขาวสารแบบสองทาง และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ ในกลุม
ครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน หรือตางสถานศึกษากันที่มีปญหา และความตองการในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางเดียวกัน หรือตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองความกาวหนาทาง
วิชาการตางๆ  โดยมีผูบริหาร  ครูผูนิเทศชวยสรางเครือขาย ใหการสนับสนุน และอํานวยความ
สะดวกใหครูในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือนที่ตางก็มีความเปนอิสระตอกัน 

องคประกอบของเครือขาย  
 เครือขายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือขายชนิดที่เราหลงผิดคิดวาเปน
เครือขาย แตแทจริงแลวเปนแคการชุมนุมพบปะสังสรรคระหวางสมาชิก โดยที่ตางคนตางก็

                                          
107ธนา ประมุขกุล, “เครือขาย,” วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 24, 3 

(Jul.-Sep. 2001) : 104-112. 
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ไมไดมีเปาหมายรวมกัน และไมไดตั้งใจที่จะทํากิจกรรมรวมกัน เปนการรวมกลุมแบบเฮโล
สาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไมมีวัตถุประสงคชัดเจน  ลักษณะของเครือขายลวงจะไม
มีการสานตอระหวางสมาชิก ดังน้ัน การทําความเขาใจกับองคประกอบของเครือขายจึงมี
ความสําคัญ เพ่ือชวยใหสมาชิกสามารถสรางเครือขายแทแทนการสรางเครือขายเทียม 
 เครือขาย (แท) มีองคประกอบสําคัญอยูอยางนอย 7 อยางดวยกัน คือ  
 1.  มีการรับรูและมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
 2.  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 
 3.  มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 
 4.  การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 
 5.  มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (complementary relationship) 
 6.  มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
 7.  มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
  มีการรับรูมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) สมาชิกในเครือขาย ตองมี
ความรูสึกนึกคิดและการรับรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปน เครือขาย เชน มีความ
เขาใจในตัวปญหาและมีจิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหาอยางเดียวกันหรือ
ตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิด

ความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือแกปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดขึ้น108  
 การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 
 วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตที่เปนภาพ
เดียวกัน มีการรับรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายท่ีจะเดินทางไปดวยกัน   การมี
วิสัยทัศนรวมกันจะทําใหกระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวยผอนคลาย
ความขัดแยงอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกตางกัน ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทัศนหรือ
เปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายของเครือขาย พฤติกรรมของ
สมาชิกกลุมนั้นก็จะเร่ิมแตกตางจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือขายกระทํารวมกัน ดังนั้นแมวาจะตอง
เสียเวลามากกับความพยายามในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน แตก็จําเปนจะตองทําใหเกิดขึ้น หรือถา
สมาชิกมีวิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของเครือขายใหมากที่สุดแม
จะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  
 มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 
 คําวาผลประโยชนในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนไมใช
ตัวเงิน เปนความตองการ (need) ของมนุษยในเชิงปจเจก (อานเรื่องแรงจูงใจในตอนทาย) อาทิ
เชนเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ 
                                          

108ธนา ประมุขกุล, “เครือขาย,” วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม. 
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 สมาชิกของเครือขายเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาที่ตางก็มีความตองการเปนของตัวเอง 
(human needs) ถาการเขารวมในเครือขายสามารถตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมี
ผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปนแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมในเครือขายมากขึ้น 
 ดังน้ัน ในการที่จะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเครือขาย 
จําเปนตองคํานึงถึงผลประโยชนที่เขาจะไดรับจากการเขารวม ถาจะใหดีตองพิจารณาลวงหนา
กอนที่เขาจะรองขอ ลักษณะของผลประโยชนที่สมาชิกแตละคนจะไดรับอาจแตกตางกัน แตควร
ตองใหทุกคนและตองเพียงพอที่จะเปนแรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทางปฏิบัติไดจริง
 การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)  
 การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย เปนกระบวนการที่สําคัญมากในการพัฒนา
ความเขมแข็งของเครือขาย เปนเง่ือนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวม
ลงมือกระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขายควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคน
อยูในฐานะ “หุนสวน (partner)” ของเครือขาย เปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal 
relationship) คือความสัมพันธฉันทเพ่ือน มากกวาความสัมพันธในแนวด่ิง (vertical 
relationship)  ในลักษณะเจานายลูกนอง  ซึ่งบางคร้ังก็ทําไดยากในทางปฏิบัติเพราะตองเปลี่ยน
กรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสรางบริบทแวดลอมอ่ืนๆ เขามาประกอบ แตถา
ทําไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก 
 มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (complementary relationship)  
 องคประกอบที่จะทําใหเครือขายดําเนินไปอยางตอเน่ือง คือ การที่สมาชิกของ
เครือขายตางก็สรางความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝายหน่ึงไปชวยแกไขจุดออน
ของอีกฝายหน่ึง แลวทําใหไดผลลัพธเพ่ิมขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกวาผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นเม่ือตางคนตางอยู  
 การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependence)  
 เปนองคประกอบที่ทําใหเครือขายดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน การท่ี
สมาชิกเครือขายตกอยูในสภาวะจํากัดทั้งดานทรัพยากร ความรู  เงินทุน กําลังคน ฯลฯ  ไม
สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายอยางสมบูรณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย  
จําเปนตองพึ่งพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในเครือขาย การทําใหสมาชิกของเครือขายยึดโยง
กันอยางเหนียวแนน จําเปนตองทําใหสมาชิกแตละคนรูสึกวาหากเอาสมาชิกคนใดคนหน่ึง
ออกไปจะทําใหเครือขายลมลงได การดํารงอยูของสมาชิกแตละคนจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
ดํารงอยูของเครือขาย  จะสงผลใหสมาชิกมีปฎิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ  
 การกอเกิดของเครือขาย  
 เครือขายแตละเครือขาย ตางมีจุดเร่ิมตน หรือถูกสรางมาดวยวิธีการตางๆกัน แบง
ชนิดของเครือขายออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
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 1.  เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ  เครือขายชนิดน้ีมักเกิดจากการท่ีผูคนมีใจตรงกัน 
ทํางานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหาเดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  รวมกันแสวงหาทางเลือกใหมที่ดีกวา การดํารงอยูของ
กลุมสมาชิกในเครือขายเปนแรงกระตุนที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง เครือขายเชนน้ีมักเกิดขึ้น
จากกลุมคนที่มีวัฒนธรรมความเปนอยูคลายคลึงกัน มาอยูรวมกันเปนกลุมโดยจัดตั้งเปนชมรมที่
มีกิจกรรมรวมกันกอน เม่ือมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ดําเนินการออกไป หรือมีการขยาย
เปาหมาย/วัตถุประสงคของกลุมมากขึ้น เครือขายประเภทนี้ มักใชเวลากอรางสรางตัวที่ยาวนาน 
แตเม่ือเกิดขึ้นแลว มักจะเขมแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
 2.  เครือขายจัดตั้ง  เครือขายจัดตั้งมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการ
ดําเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ  การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมที่ใชกลไกของรัฐผลักดัน
ใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากสมาชิกที่เขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพ้ืนฐาน 
ความตองการ ความคิด ความเขาใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือขายที่ตรงกันมากอนที่จะเขา
มารวมตัวกัน เปนการทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไมมีความตอเน่ือง และมักจะจางหายไปในที่สุด  
เวนแตวาเครือขายจะไดรับการชี้แนะที่ดี ดําเนินงานเปนขั้นตอนจนสามารถสรางความเขาใจที่
ถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายที่แทจริง   
 3.  เครือขายวิวัฒนาการ ไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแตมีกระบวนการพัฒนา
ผสมผสานอยู โดยเร่ิมที่กลุมบุคคล องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวางๆ ในการสนับสนุนกัน
และเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ชัดเจนนัก เครือขายที่วาน้ี
แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงตั้งแตแรก แตถาสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจาก
จิตสํานึกที่ดี  เม่ือไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจนกลายเปน
เครือขายที่เขมแข็งได 

การสรางเครือขาย  (Networking) 
 การสรางเครือขาย หมายถึงการทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวก ใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือน ที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวา
สรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากน้ีการสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวย
การเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย109  

                                          
 109กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย,  
งานสงเสริมเครือขาย, องคประกอบของเครือขาย, การพัฒนาเครือขายสูความยั่งยืน [Online], 
accessed 17 April 2007.  Available from URL: http://oppn.opp.go.th/research01.php   
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ความจําเปนที่ตองมีเครือขาย  
 การพัฒนางานหรือการแกปญหาใดๆ ที่ใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเปน
วัฒนธรรมภายในกลุมคนหรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปดประเทศที่ไมมีการ
ติดตอส่ือสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารที่ไหลเวียน
อยูภายใน ใชทรัพยากรหรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่พอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะออกแบบใหม     
ก็ตองใชเวลานานมาก จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางาน และไมอาจแกปญหาที่ซับซอนได 
 การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนไดดวยการเปดโอกาสใหบุคคล
และองคกรไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู และประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอก
หนวยงานของตน ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะที่เอ้ือ

ประโยชนซึง่กันและกัน เสมือนการเปดประตูสูโลกภายนอก110 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขายเพื่อความยั่งยืน 
 1.  สมาชิกตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม 
 2.  สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรม
องคกรของสมาชิก 
 3.  มีกิจกรรมสม่ําเสมอและมากพอที่จะทําใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน ควรเลือก
กิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ และกระจายงานไดทั่วถึง อยาทํากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะคร้ังแรกๆ เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายที่เริ่มกอตัวเกิดการแตกสลายได 
 4.  จัดใหมีและกระตุนใหมีการส่ือสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 
 5.  สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานที่ตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือ
กลุมสมาชิกที่ยังออนแอใหสามารถชวยตนเองได 
 6.  สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย  
 7.  สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพที่มีอยู โดยรวมกัน
ตั้งเปาหมายในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะดาน เปนพ้ืนฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย 
 8.  สรางความสัมพันธที่แนนแฟน ระหวางบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือขาย
ในลักษณะความสัมพันธฉันทเพ่ือน  
 9.  จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพ่ือเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมใน
การสืบทอดความเปนเครือขายตอไป 
 10.  จัดใหมีเวทีระหวางคนทํางานเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 

                                          
 110เรื่องเดียวกัน.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86 

 11.  จัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน การส่ือสารที่งายตอการเขาถึงที่ทันสมัยและ

เปนปจจุบัน เชน สรางระบบการสงตองาน และสรางเว็บไซตเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน111 

ซึ่งสอดคลองกับ  ภมรรัตน สุธรรม112 ที่ไดดําเนินการวิจัยเก่ียวกับ  การศึกษาองคกร
ชุมชนที่เขมแข็งในภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาที่เก่ียวของกับการสรางเครือขาย
นี้ พบวา ปจจัยเง่ือนไขที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชน ไดแก ปจจัยดานผูนํา การมี
สวนรวมของชุมชน ความสัมพันธภายในชุมชนแบบเครือญาติ กระบวนการเรียนรูของชุมชน และ
ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในดานวิชาการบุคลากรและงบประมาณ ในดาน
ความสัมพันธระหวางองคกรชุมชนที่เขมแข็งกับการพ่ึงตนเองของชุมชนนั้น พบวา องคกร ชุมชน
ที่เขมแข็งมีบทบาทท่ีสําคัญในชุมชนในการสรางกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูของชุมชน
เพ่ือดําเนินกิจกรรมในดานการพึ่งตนเอง การสรางเครือขายการเรียนรู และทําใหชุมชนเปนศูนย 
การเรียนรูที่สําคัญในดานเศรษฐกิจชุมชน ศูนยศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การรักษาเครือขาย 
 ตราบใดที่ภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จยอมมีความจําเปนที่จะตองรักษาเครือขายไว 
ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได และบางกรณีหลังจากเครือขายได
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ก็จําเปนตองรักษาความสําเร็จของเครือขายไว  หลักการ
รักษาความสําเร็จของเครือขาย มีดังน้ี  1)  มีการจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินอยางตอเน่ือง 2)  มี
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย  3)  กําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ  4)  จัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ  5)  ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา  และ 6) มีการสราง

ผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง113 

ทั้งนี้  เยาวภา รัตนบัลลังค114 ไดนําเอาแนวคิดเก่ียวกับการสรางเครือขายน้ี  มาใชใน
การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

                                          
 111เรื่องเดียวกัน. 

112ภมรรัตน สุธรรม, “การศึกษาองคกรชุมชนที่เขมแข็งในภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย” (ดุษฎีนิพนธ ปร.ด. สาขาประชากรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545),  
บทคัดยอ. 
 113กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย,  
งานสงเสริมเครือขาย, องคประกอบของเครือขาย, การพัฒนาเครือขายสูความยั่งยืน. 

114เยาวภา  รัตนบัลลังค, การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงหบุรี,  เอกสารลําดับที่ 124/2548 (นครสวรรค : โรงพิมพริมปง, 
2548), บทคัดยอ. 
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ภายในดวยระบบเครือขาย ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงหบุรี  ซึ่งประกอบดวย  ขั้นตอน   
4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาเครือขายการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 เครือขายปฏิบัติการ
นิเทศ ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ผลจากการประเมินความ
สอดคลอง ความเหมาะสม ของขั้นตอน กิจกรรม ภาระงาน และสื่อเคร่ืองมือที่ใช ผูเชี่ยวชาญ มี
ความคิดเห็นวารูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย มีความสอดคลองและเหมาะสมมาก 
สามารถที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงไดดี เม่ือนํารูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย ไป
ทดลองใชใน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเครือขายการนิเทศ พบวา เครือขายการนิเทศมีความคิดเห็นวา
รูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย มีความเหมาะสมและจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริง
ในโรงเรียนไดอยูในระดับดี  ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย ขั้นตอน
ที่ 1 การพัฒนาเครือขายการนิเทศ กิจกรรมที่สําคัญคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาเครือขาย
การนิเทศใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการนิเทศภายใน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
และการทําวิจัยในชั้นเรียน มีการสรางส่ือนิเทศท่ีใชประกอบการอบรม  รูปแบบของการอบรมใช
การบรรยายจากวิทยากรเปนทีมผูเชี่ยวชาญ และการระดมสมองเปนทีมฝกปฏิบัติของเครือขาย
การนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 เครือขายปฏิบัติการนิเทศ กิจกรรมที่สําคัญคือการจัดระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
และการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน พบวาในภาพรวมโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางสามารถจัดระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนไดตามมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน อยูในระดับปฏิบัติไดดี 
หลังจากน้ันจึงดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนตามกระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน คือ 
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การวางแผนและการกําหนดทางเลือก การสราง
สื่อและเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินผลและรายงานผล   

การพัฒนา (Growth) 

ในความหมายของการพัฒนาไดมีผูกลาวไวสอดคลองกัน เชน ดรุณ ไครศรี115  ไดให
ความหมายวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางมีกระบวนการ โดยมีจุดมุงหมาย สวน 

พยอม วงศสารศรี116 ใหไววาหมายถึง การทําใหมีคุณภาพมากขึ้น  
ดังน้ัน เม่ือนํามาใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนา (Growth) หมายถึง 

การกระทําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยางมีกระบวนการ ที่มุงจะเพ่ิมพูน
ความรู ความชํานาญ ประสบการณ และพัฒนาทัศนคติของครูผูสอนใหเปนไปในทางที่ดี มีความ

                                          
115ดรุณ ไครศรี, การพัฒนาศักยภาพ [Online], accessed 15 April 2007. Available 

from URL: http://www.cdd.go.th/creat/november47/ 4711091.htm   
116พยอม วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏ   

สวนดุสิต, พิมพคร้ังที่ 6, 2540), 166. 
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รับผิดชอบตอหนาที่ ทําใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น และมีผลทําให
สถานศึกษาพัฒนาเจริญกาวหนาขึ้น 

ในการพัฒนา วิโรจน สารรัตนะ117 กลาววา  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จะเปน 
ตัวการในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่สําคัญน้ัน นอกจาก “ผูบริหาร” แลว ก็คือครู “ครู” ที่
จะตองทําหนาที่จัดสภาพการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน ครูที่มีภาระหนาที่อ่ืน
อีกหลากหลายท่ีจะตองกระทําเพ่ือความกาวหนาของโรงเรียน ครูที่จะตองกาวทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ครูที่จําเปนจะตองมีการปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ สําหรับแนวคิดการพัฒนาครูในโรงเรียนน้ัน นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาอีกหลาย
ทานใหทัศนะที่สอดคลองกันวา การพัฒนาครูนั้นนอกจากจะคํานึงถึงความสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบททางสังคมแลว จะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทขององคการดวย 
(Organizational Context) นั่นคือ หากตองการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหมีลักษณะเปนเชนไร ก็ตอง
พัฒนาครูใหมีคุณลักษณะที่เปนไปตามสภาพที่ตองการน้ัน ดังนั้น หากพิจารณาถึงความคาดหวังให
มีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนจากแหลงตางๆ เชน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) จากมาตรฐานการศึกษา และจากนโยบายแหลงตางๆ การพัฒนา
ครูก็คงจะตองมุงใหเกิดการรับรูและเขาใจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน จากกระบวนทัศนเกาสู
กระบวนทัศนใหม ทั้งดานการบริหาร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานอ่ืนๆ ตลอดจนมุง
กอใหเกิดทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมที่จะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของ
กระบวนทัศนใหมเหลาน้ัน จึงจะทําใหการพัฒนาครูเปนไปอยางสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทขององคการตามขอเสนอแนะของนักวิชาการหลายทานน้ัน 

วิโรจน สารรัตนะ ยังไดยกกรณีตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในกรอบแนวคิดของกระบวน
ทัศนตางๆ ที่ครูพึงจะไดรับการพัฒนา เพ่ือการปรับตัวและปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยม และพฤติกรรม เชน เร่ืองความมีประสิทธิผลเปลี่ยนจากกระบวนทัศนเดิมที่เนนความมี
ประสิทธิผลเฉพาะปจจัยปอนออก (Output) ไปเปนการเนนทั้งระบบ (System) เรื่องโครงสราง
องคการเปลี่ยนจากกระบวนทัศนเดิมที่เนนความเปนราชการ การบังคับบัญชา และการใชอํานาจ 
ไปเนนความเปนวิชาชีพ ความเปนเพ่ือนรวมงาน และการกระจายอํานาจ เร่ืองการตัดสินใจเปลี่ยน
จากกระบวนทัศนเดิมที่เนนการตัดสินใจเด่ียว ไปเนนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม โดยเฉพาะใน
การกําหนดวิสัยทัศนรวม เรื่องการบริหารตนเองและการติดตอส่ือสารซึ่งเดิมเนนเฉพาะกลุมหรือ
การติดตอส่ือสารแบบเปนทางการไปเปนแบบไมเปนทางการ และมีบรรยากาศแบบเปดมากขึ้น 
เนนการบริหารตนเองและความเปนผูนําในตนเองมากขึ้น เรื่องการจูงใจจากเดิมที่เนนการ

                                          
117วิโรจน สารรัตนะ,  “การพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียน : ในกระแสสังคมระยะ

เปลี่ยนผานและการปฏิรูป,”  วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  27, 3 (มีนาคม – 
พฤษภาคม 2547) : 10-21.   
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ตอบสนองความตองการในปจจัยขั้นต่ําไปเนนการตอบสนองความตองการในปจจัยขั้นสูง  
โดยเฉพาะการใชศักยภาพแหงตนออกมาอยางเต็มที่ เร่ืองภาวะของผูนําเปลี่ยนจากกระบวนทัศน
เดิมที่มองคนเปนเครื่องจักรกล ไปเปนการมองคนในฐานะที่เปนมนุษย และเปลี่ยนจากกระบวน
ทัศนเดิมแบบอํานาจนิยมสูแบบประชาธิปไตยนิยม และเปลี่ยนจากการเปนผูนําการจัดการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้น เร่ืองวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการ ในสวนของวัฒนธรรม
องคการเปลี่ยนจากกระบวนทัศนเดิมที่มุงเนนคานิยมแบบราชการ ไปสูวัฒนธรรมแบบแขงขัน 
แบบมีสวนรวม และแบบมุงความเติบโตกาวหนาตามลําดับ ในสวนของบรรยากาศองคการก็
เปลี่ยนจากกระบวนทัศนเดิมที่เนนบรรยากาศแบบปดไปสูบรรยากาศแบบเปด จากบรรยากาศ
แบบที่ไมมีสุขอนามัยไปสูแบบมีสุขอนามัย หรือจากบรรยากาศแบบปกครองสูบรรยากาศแบบ
ความเปนมนุษย เปนตน เร่ืองการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเปลี่ยนจากการ
เปลี่ยนแปลงแบบแยกสวนไปเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ เนนการสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึน้
มากกวาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เปนอยู เรื่องหลักสูตรและการสอน เนนความเปนผูนํา
ทางวิชาการ ตื่นตัวสรางสรรคและเขาใจในทฤษฎีและปรัชญาพื้นฐานของหลักสูตรและวิธีการสอน
แตละประเภท เพ่ือใหเกิดกรอบแนวคิดที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกทิศทาง 

การพัฒนาครูในโรงเรียนนั้น อับเบ็น (Ubben) และคณะ118 ใหทัศนะวา ผูบริหาร
จะตองทําความเขาใจในความตองการของทั้งระดับตัวบุคคลและกลุมบุคคล เน่ืองจากครูจะมี
ระดับความพรอมหรือความมีวุฒิภาวะ และมีประสบการณที่แตกตางกัน นอกจากน้ันการมี
ทัศนะตอกลุมครูวาเปน “ผูเรียนรูที่เปนผูใหญ” (Adult Learners)การพัฒนาครูเหลาน้ันจึงจะตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับหลักจิตวิทยาการเรียนรูบางประการดวย เชน 1) ผูใหญตองการ
โอกาสในการกําหนแผนงานและรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรูของพวกเขาดวยตนเอง 2) สิ่งที่
พัฒนาควรสอดคลองกับประสบการณการเรียนรูของพวกเขา 3) ควรเนนปญหาเปนศูนยกลาง
มากกวาเนนเนื้อหาเปนศูนยกลางและ 4) ประสบการณในอดีตอาจนํามาใชรวมกับประสบการณ
การเรียนรูที่จะเสริมสรางขึ้นใหมได เปนตน ก็จะทําใหการพัฒนาครูนั้นเปนไปอยางไดผล 

อีกมิติหน่ึงในกระบวนทัศนการพัฒนาครูคือ การพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Development) ซึ่งเปนเรื่องของการทําบางอยางเพ่ือใหครูไดรับเนื้อหามากขึ้น ใหมีศักยภาพที่
สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีกระบวนทัศนที่ใหความสําคัญ
กันมากคือ 

                                          
118G. C. Ubben, L. W. Hughes and C. J. Norris, The Principal : Creative Leadership 

for Effective Schools. 4th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 2001) อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ,  
“การพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียน :ในกระแสสังคมระยะเปลี่ยนผานและการปฏิรูป,”  วารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  27, 3 (มีนาคม – พฤษภาคม 2547) : 10 - 21. 
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1) กระบวนทัศนที่คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน (Results-Driven Education) นั่น
คือ แผนงานหรือโครงการพัฒนาครู จะตองคํานึงถึงการสงผลใหครูมีพฤติกรรมการสอนเปนไป
ในทางบวกที่จะสงผลดีกับตัวผูเรียน 

2) กระบวนทัศนเก่ียวกับการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ซึ่งแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาครูจะตองมุงกอใหเกิดรูปแบบการคิดอยางเปนระบบ ไมคิดแบบแยกสวน โดย
คํานึงถึงวาสวนตางๆ ในองคการ ไมวาจะเปนหลักสูตร การสอน หรือการประเมินผล ตางสงผล
ซึ่งกันและกัน และตางมีอิทธิพลรวมกันที่จะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

3) กระบวนทัศนเก่ียวกับการเปนผูกระทํา (Active) ใหเกิดการเรียนรูขึ้นในตัวครูดวย
ตนเอง (Constructivism) แทนการเปนผูถูกกระทํา (Passive) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูโดยผูอ่ืน ดังนัน้
แผนงานหรือโครงการพัฒนาครูควรตองเสริมสรางใหเกิดลักษณะการแลกเปลี่ยนองคความรูหรือ
ประสบการณ หรือในลักษณะการริเร่ิมสรางสรรคองคความรูใหมๆ ใหเกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุม 

นอกจากกระบวนทัศนที่เปนจุดเนนสามประการนั้นแลว ยังมีกระบวนทัศนยอยอ่ืนอีก
หลายประการ ซึ่ง อับเบ็น (Ubben) และคณะ ไดแสดงการเปรียบเทียบใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน (Paradigm Shift) เหลาน้ันไวดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ Sparks และ Loucks-Horsley119 ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาครูผูสอนไว   
5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากความตองการของครูเอง (Individually guided) 
รูปแบบนี้เชื่อวาครูคือผูที่จะกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนาตัวเขาเองที่ดีที่สุด และสิ่ง
ที่จะพัฒนาน้ันมีความเก่ียวของกับประสบการณการเรียนรูโดยตรง ดังน้ัน ขั้นตอนการพัฒนาครู

                                          
119D. Sparks and S. Loucks-Horsley,  “Five models of staff development for teachers,” 

Journal of Staff Development 10, 4 (1989), 40-57. 

จาก 
• การพัฒนารายบุคคล 
• ยึดหลักการ District เปนศูนยกลาง 
• มุงการเปลี่ยนแปลงเปนสวน ๆ แยกกนั 
• เนนความตองการของคร ู
• รับการฝกอบรมจากภายนอก 
• จัดโดยแผนกใดแผนกหนึ่ง 
• ถายทอดความรูทักษะโดยผูเชี่ยวชาญ 
• เนนทักษะการสอนท่ัวไป 
• “ทําเพื่อทํา” ขึน้อยูกับแหลงการเงินสนับสนุน 

เปน 
• การพัฒนารายบุคคลและทั้งองคการ 
• ยึดหลักการ School เปนศูนยกลาง 
• มุงการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบโรงเรียน 
• เนนความตองการและผลการเรียนรูของนักเรยีน 
• ใชรูปแบบทีห่ลากหลาย 
• จัดโดยผูบรหิารและครแูกนนําทั้งหมด 
• เรียนรูดวยตนเองจากกระบวนการเรียนการสอน 
• เนนทัง้การสอนท่ัวไปและทกัษะเฉพาะ 
• “ทําดวยสํานึกแหงตน” ถือเปนการเรียนรูอยูเสมอ 
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ตาม รูปแบบน้ี จะเร่ิมตนดวยการระบุความตองการจําเปน (needs) จากน้ันจึงจะเปนการจัดทํา
แผน (plan) เพ่ือการบรรลุความตองการจําเปนนั้น แลวมีการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลตามแผน 
(accomplish the plan) และการประเมินผลงานตามแผน (evaluation) 
 2.  รูปแบบการสังเกตและการประเมิน (Observation and assessment) โดยใหโอกาส
ครูไดสังเกตและมีขอมูลยอนกลับ (feedback) กับเพ่ือนครูคนอ่ืนๆ ซึ่งจะใหผลดีทั้งตอผูสังเกต
และผูถูกสังเกตดวย โดยอาจใชวิธี peer coaching, team building, collaboration, clinical 
supervision เปนตน 
 3. รูปแบบมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนา (involvement in a development 
process) รูปแบบน้ีเชื่อวา เน่ืองจากครูในฐานะเปน “ผูเรียนรูที่เปนผูใหญ” จึงตองการที่จะมีสวน
เก่ียวของกับการแกไขปญหาที่สอดคลองกับความสนใจในงานของเขา และเชื่อวาครูเปนผูที่อยู
ในฐานะที่จะเปนผูกําหนดแนวทางการแกปญหาน้ันไดดีที่สุด โดยความเชื่อเชนนี้ จะทําใหครูมี
ลักษณะกลายเปนผูวิจัย เปนผูเรียนรูดวยตนเอง และเปนผูสรรหาทางแกปญหาหลักสูตรหรือ
การสอนของเขาเอง โดยจะเริ่มจากการกําหนดปญหา การหาทางเลือกที่เปนไปไดเพ่ือการ
แกปญหา การรวบรวมขอมูลหรือศึกษาปญหาท่ีกําหนด การพัฒนาแผนดําเนินงานจากขอมูลที่
ศึกษาได การดําเนินการแกปญหา และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานนั้นอีก 
 4. รูปแบบการฝกอบรม (training) เปนรูปแบบที่ใชกันมายาวนานและใชกัน
คอนขางมาก แตก็มีลักษณะเปนการถายทอดความรู (transforming) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากการกระทําจากภายนอก ซึ่งมักพบปญหาในการนําเอาทักษะการเรียนรูที่ไดรับจากกการ
ฝกอบรมไปสูการปฏิบัติจริงในหองเรียน 

5. รูปแบบการสืบเสาะคนหา (inquiry) ซึ่งอาจใชไดกับทั้งรายบุคคลหรือกับรายกลุม 
เปนรูปแบบที่มุงใหครูไดศึกษาคนควาเพ่ือการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนใน
หองเรียน หรือปญหาของโรงเรียน โดยอาจใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action-based 
research) หรืออาจใชวิธีการวงจรคุณภาพ (quality circles) หรืออาจใชวิธีการบริหารคุณภาพ
โดยรวม (total quality management) เปนตน  

ทั้งน้ีไดมีงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาในทางการนิเทศที่นาสนใจ ซึ่งจะเปน    

การพัฒนางานที่สงผลถึงการพัฒนาบุคลดวย ดังเชน ศรีรัตน ศิริโฉม120 ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคลอง

                                          
120ศรีรัตน  ศิริโฉม, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา” (ปริญญานิพนธ ศษ.ม. สาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ. 
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กับ วาสนา คงม่ัน121 ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน 
สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการสรางหลักสูตร 
พบวา สภาพการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน มีโครงการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรงและพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประชุม
ชี้แจงใหคณะครูเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และครูมีความตองการอบรมในเรื่องกระบวนการนิเทศ การสังเกตการสอน การใช
เครื่องมือสังเกตการสอน และการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน ในการทดลองใชหลักสูตร 
พบวา ผูเขาอบรมมีความกระตือรือรนใน การฝกอบรม ใหความสนใจรวมกิจกรรม ซักถามตลอดเวลา 
และตองการเวลาในการฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือเพ่ิมมากขึ้น และในการประเมินผลและปรับปรุง
แกไขหลักสูตร  ผูเขาอบรมมีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับปานกลางถึงมากที่สุด 
และจากการติดตามผลหลังการฝกอบรมพบวา ครูสวนใหญนําความรูเก่ียวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียน ที่ไดรับไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
นอกจากน้ียังพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนมีความตองการเนื้อหาการอบรมเรื่อง กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน การสรางเครื่องมือการนิเทศ เทคนิคการนิเทศ ทักษะการนิเทศ ความสําคัญและ
ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน การวิเคราะห การสังเกตสอน และขอบขายงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน  2) ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม พบวา หลักสูตรการฝกอบรม เรื่อง การ
นิเทศภายในโรงเรียน มีองคประกอบของ หลักสูตร คือ หลักการ จุดมุงหมาย เน้ือหา กิจกรรม 
สื่อประกอบการอบรม การวัดผล และประเมินผล และประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับความสําคัญ
และความจําเปนของการ นิเทศภายในโรงเรียน ขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียน กระบวนการ
นิเทศภายใน โรงเรียน ทักษะที่จําเปนของผูนิเทศ เทคนิคการนิเทศ การสรางเครื่องมือการนิเทศ 
การวิเคราะหการสังเกตการการสอน  3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา มีการฝกอบรมใน
ภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ ผูเขารับการอบรมมีความสนใจฝกปฏิบัติกิจกรรม มีความ
กระตือรือรนในการอภิปรายซักถามวิทยากร  และหลังการฝกอบรม พบวา ผูบริหารโรงเรียนได
นาํความรูไปใชในการดําเนินงานนิเทศ ภายในโรงเรียน โดยวางแผนปฏิบัติงานนิเทศรวมกับคณะ
ครู มีการใชเทคนิคการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น  

                                          
121วาสนา คงม่ัน, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน 

สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา” (ปริญญานิพนธ  ศษ.ม. สาขาหลักสูตรและการนิเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93 

สวนนํ้าผ้ึง  ฮอเจริญทรัพย122 ไดดําเนินวิจัยเรื่อง การพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา  
การพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับมาก เรียงตาม 
ลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบการพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา การพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญมี
การพัฒนางานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษามากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบความแตกตางของการพัฒนางานวิชาการ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาจําแนกตามขนาด
สถานศึกษาออกเปนรายดาน พบวา  สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ มีการพัฒนา
งานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาแตกตางกัน คือ ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และดานการสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ  โดยสถานศึกษาขนาดใหญมีการพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
มากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน  ในลักษณะที่คลายคลึงกันน้ี กนกนาถ 

ทิมกลับ123 ไดศึกษาผลการวิจัยบทบาทตามความคาดหวัง และการปฏิบัติจริงในการนิเทศงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
พบวาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย การประเมินความตองการจําเปนใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพ่ือกําหนดจุดพัฒนากระบวนการเรียนรู 
การหาแนวทางเลือกเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู การใหคําปรึกษา และสงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การนิเทศการเรียนการสอนและการสงเสริมและพัฒนาครูนั้น ทั้งผูบริหาร

                                          
122น้ําผ้ึง  ฮอเจริญทรัพย,  “การพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1”  (ปริญญานิพนธ ศษ.ม.  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธานี,  2547),  บทคัดยอ. 

 123กนกนาถ  ทิมกลับ.  “บทบาทตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในการนิเทศ
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช) 
[Online], Accessed 20 April 2008.  Available from URL:http://graduate.nstru.ac.th/grad/article/content/   
261207_115200.pdf 
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โรงเรียน ครูวิชาการและครูผูสอน ตางมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูดวยกิจกรรม ที่หลากหลายมีความสอดคลอง เชื่อมโยงเปนระบบ ดวยความ
รวมมือของ ผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝาย 

การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
 การประเมินผลการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงของการทํางานเชิงระบบ  
(System Approach) และเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนิเทศการศึกษา การประเมินผลเปน
งานกํากับ ติดตาม ประเมินผล และตีคาผลงานที่ไดทํามาแลววาบังเกิดผลดีเพียงใด และนําผลที่
ไดจากการประเมินมาใชประโยชนในการปรับปรุงแกไข การประเมินผลการนิเทศการศึกษาจึง
เปนกระบวนการที่มีความสําคัญ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหบรรลุผลตาม
เจตนารมณของการนิเทศการศึกษา 

ความหมายของการประเมินผล 

 สตัฟเฟลบีม124 ไดใหความหมายไววา การประเมินผลเปนกระบวนการในการแสวงหา  
รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชนมาใชในการพิจารณาตัดสินใจหาทางเลอืกตางๆ 

 ชารี  มณีศรี125 กลาววา การประเมินผลหมายถึงการตีคาผลงานที่ไดกระทํามาแลววา
บังเกิดผลดีเพียงใด การประเมินผลใชวัดในรูปปริมาณหรือจํานวนมากนอย แลวนําผลมาวัดมา
พิจารณาตีคาวาไดผลดีเพียงใด และจะตองสรางเคร่ืองมือวัดที่เที่ยงตรง กําหนดหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานสําหรับตัดสินคุณคา 

 พะยอม  วงศสารศรี126 กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการของการตัดสินใจ  
การวินิจฉัย การตีราคา สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเปนระบบและมีหลักเกณฑโดยอาศัยความยุติธรรม
ความไมลําเอียงหรืออคติของผูประเมิน 
 จากการที่มีผูใหความหมายดังกลาวจึงสรุปไดวา การประเมินผล (Evaluation) 
หมายถึง กระบวนการในการแสวงหา รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนมาใช

                                          
124Daniel L. Stufflebeam, “Stufflebeam’s (CIPP) model : Decision Management,” 

In Educational Evaluation : Theory and Practice  quoted in Blain R. Worthen and James R. 
Sanders. Belmont, (California : Wadsworth Publishing Company, Inc., 1973) : 128 – 150. 

125ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2538), 192.  
126พยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการ

จัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2540), 144. 
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ในการพิจารณาตัดสินใจ  เปรียบเทียบผลที่ไดจากการนิเทศภายในสถานศึกษากับเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดเพ่ือนําไปสรุปกิจกรรม การประเมินผลเปนเครื่องมือที่จะชวยใน
การตัดสินใจวากิจกรรมประสบความสําเร็จตามที่คาดหมายไวมากนอยเพียงใด 

ความสําคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผลงานนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการตอเน่ืองจากการวางแผนและการ
วางโครงการนิเทศการศึกษาเปนขั้นที่สรางความสมบูรณใหกับงานนิเทศการศึกษาทําใหการ
นิเทศเปนไปอยางมีระบบและเกิดการพิจารณาวิเคราะหขอมูลตางๆ  เพ่ือสะทอนภาพของงานที่
ทําไปชวยในการปรับปรุงแกไขและการตัดสินใจที่ มีประสิทธิภาพ  การประเมินผลจึงมี
จุดประสงคสําคัญดังนี้127 1) เพ่ือการวินิจฉัย (Diagnosis) ในการที่ตองการจะรูวาการกระทําใดๆ  
บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด เปนการคนหาระดับ ทิศทาง ขอดี ขอเสีย และสาเหตทุีจ่ะทาํ
ใหเกิดประโยชนขึ้นได จุดมุงหมายก็คือเพ่ือวินิจฉัยหาสาเหตุขั้นตอนการวินิจฉัยสาเหตุและผล
จากการกระทําก็คือการประเมินผล  2) เพ่ือการปรับปรุง (Improvement) การประเมินผลจะเปน
การนําไปสูขั้นตอนในการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนทั้งหมด จุดมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษาก็เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทราบจุดแหงการปรับปรุงและพัฒนา
ไดก็คือการประเมินผล  และ 3) เพ่ือการจูงใจ (Motivation) การประเมินผลจะกอใหเกิดความ
ม่ันคงทางจิตวิทยาแกคณะครู นักเรียน และผูปกครอง นอกจากน้ีการประเมินผลยังชวย
กอใหเกิดการประชาสัมพันธที่ดีอีกดวย 
 ดังน้ันการประเมินผลจึงเปนขั้นตอนสุดทายที่จะทําใหเราทราบวา การปฏิบัติงานน้ัน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด มีการเบี่ยงเบนไปจากที่คิดหรือ
วางแผนไวหรือไม การปฏิบัติงานที่ปราศจากการประเมินผล ยอมเหมือนการพายเรือในอาง ไม
รูทิศทาง งานจะไมเจริญกาวหนาไป 

หลักการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
 หลักการประเมินผลการนิเทศการศึกษา มีผูกลาวไวหลายทาน ดังนี้  

 ชารี  มณีศรี128 ไดกลาววาหลักการประเมินผลที่ดีมีลีกษณะดังน้ี  1) การประเมินผล
นําไปสูขอยุติ มีความจําเปนเพราะใชปรับปรุงการเรียนการสอนตองกระทําโดยตลอดและแจงผล
ใหผูเก่ียวของไดรับทราบ  2) การประเมินผลทางการเรียนโดยใชวิธีทดสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน และประเมินทั้งทางดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร โสตทัศนูปกรณ 

                                          
127ชาญชัย  อาจิณสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ, 

2525), 61. 
128ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2538), 193. 
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การตีคาการประเมินผลการนิเทศ  3) การมีสวนรวมในการประเมินผลของทุกคนเปนสิ่งจําเปน 
ประสบการณที่ไดรับจากการดําเนินการประเมินผลจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานทุกคน ชวย
ปรับปรุงความรูและทักษะตลอดจนการขยายโลกทัศนของทุกคนใหกวางขวางขึ้น  4) การประเมินผล
ที่ทําเปนคร้ังคราวยอมไมกอใหเกิดผลตอการพัฒนาขอสรุปและการตัดสินใจที่ไดจากการ
ประเมินผลอาจมีขอผิดพลาด ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
การปกครองและดานอ่ืนๆ  ดังนั้นควรมีการประเมินหลายเทคนิควิธี และกระทําอยางตอเนื่อง  
5) การประเมินผลกระทําเพ่ือตรวจสอบผลสําเร็จที่ไดกระทําไปแลวประเมินทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ ซึ่งกระทําไดโดยการตั้งเกณฑที่เที่ยงตรงเพื่อวัด และ 6) การประเมินเพื่อคนหาขอดี
และขอเสีย ขอคนพบจากการประเมินจะนําไปสูการปรับปรุง จึงมีลักษณะกาวหนาอยูตลอดเวลา 

ข้ันตอนในการดําเนินการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

 กิติมา ปรีดีดิลก129 ไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการประเมินผลการนิเทศไวดังนี้ 
 1. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน ในการประเมินงานแตละอยางนั้นยอมมี
จุดมุงหมายตางๆ กัน เชน การประเมินผลการสอนของครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หรือการ
ประเมินผลงานในโรงเรียนจุดมุงหมายยอมแตกตางกัน เชน ประเมินผลงานเพ่ือประโยชนในการ
นําไปปรับปรุงแกไข ประโยชนเพ่ือสรางความเขาใจอันดี ประโยชนเพ่ือการจัดสรรงาน เปนตน 
 2. กําหนดหลักเกณฑของการประเมินผลงาน ไดแก การกําหนดหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานเพ่ือใชในการวินิจฉัยคุณคาหรือราคาของผลงานวามีลักษณะอยางไร มีการแจกแจง
รายละเอียดไวใหเขาใจ 
 3. กําหนดวิธีการ และเครื่องมือสําหรับการวัดผลเปนการนําเอาวิธีการและเครื่องมือ
ทางการวัดมาใชเพ่ือชวยเก็บรวบรวมขอมูลเปนกรรมวิธีในการนําเอาผลงานมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของผลงาน 
 4. การวินิจฉัยคุณคาของขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดแลว หมายถึง การกําหนดคุณคาของ
ขอมูลซ่ึงจะตองอาศัยเกณฑมาตรฐานเปนเครื่องประกอบการวินิจฉัยคุณคาของขอมูลตางๆ เหลาน้ัน 
 5. การสรุปผลของการประเมินผลงานทั้งหมด ไดแก การนําผลงานของวินิจฉัยคุณคา
ของขอมูลตางๆ มาสรุปเปนผลของการประเมินผลงานทั้งหมดเปนสวนรวม เชน การวินิจฉัยคุณคา
ของผลงานทั้งหมดใหเห็นวากาวหนาอยางไร  หรือควรจะมีการแกไขปรับปรุงอยางไร 

เทคนิคการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
 วิธีการประเมินผลการนิเทศการศึกษา สามารถดําเนินการไดโดยวิธีการดังน้ี 

                                          
129กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 

2532), 164. 
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 1. การประเมินผลการนิเทศ  โดยใชเคร่ืองมือเปนการประเมินผล โดยผูดําเนินการ
ประเมินจะทําการรวบรวมขอมูลดวยการใชเคร่ืองมือชนิดตางๆ กับบุคคลที่เก่ียวของ การ
ดําเนินการประเมินผลแบบนี้ ความสําคัญจะอยูที่การสรางเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ และใชความ
พยายามในการรวมขอมูลใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 2.  การประเมินผลโดยการประชุม เปนการประเมินผลที่อาศัยบุคลากรจํานวนมาก 
ดําเนินการพิจารณาขอมูลรวมกัน วิธีการดําเนินการประเมินผลในรูปแบบของการจัดประชุม 
อาจดําเนินการไดในลักษณะของการประชุมปรึกษาหารือการสัมมนาเกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน การประชุมอภิปรายปญหารวมกัน เปนตน การดําเนินการประเมินผลแบบน้ี
ความสําคัญจะอยูตรงที่ความสามารถของผูจัดการประชุม ความสามารถของประธานที่ประชุม 
บรรยากาศของการประชุม 

ตัวแปรที่เกิดจากการนิเทศท่ีควรทําการประเมิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศมีตัวแปรที่ควรทําการ
วัดและประเมินผลดังนี้130 
 ตัวแปรที่เปนผลซ่ึงเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ ไดแก  1) ระดับความสามารถในการทํางาน
ของผูรับการนิเทศ  2) การเพิ่มจํานวนของบุคลากรที่มีคุณภาพภายในหนวยงาน 3) ความตั้งใจ
ในการทํางานของบุคลากร  และ 4) ความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 
 ตัวแปรที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการนิเทศ ไดแก  1) เจตคตขิองผูรบัการนเิทศทีมี่ตองาน
และตอผูรวมงาน  2) ความผูกพันของผูรับการนิเทศท่ีมีตอเปาหมายในการทํางาน  3) ระดับของ
จุดมุงหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยผูรับการนิเทศ  4) ระดับของความจงรักภักดีที่มีตอกลุมและระดับของ
คําม่ันสัญญาของกลุมทํางาน  5) ความเช่ือม่ันและความไววางใจในตนเอง ในเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา  6) ความรูสึกของผูรับการนิเทศที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน  และ        
7) ความสะดวกในการติดตอส่ือสารที่เก่ียวของทุกระดับ 

ทั้งน้ี ไดมีผูสนใจที่ศึกษาถึงการสภาพประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่ง   

ศิริรัตน กังศิริกุล131 ไดทําการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และไดขอสรุปจากการวิจัยในคร้ังน้ี

                                          
130สงัด  อุทรานันท, การนิเทศการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :     

โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 223 – 224. 
131ศิริรัตน กังศิริกุล, “การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนของ

โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย”  (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544), บทคัดยอ. 
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คือ ควรนําขอมูลที่ไดจากการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ 
และควรมีการประชุม เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคลองกับ 

กาญจนา  เชยชิต132  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในโรงเรียน 10 อันดับแรก และโรงเรียน 10 อันดับ
สุดทาย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยระบุวาการนิเทศภายในโรงเรียน
เปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาประสิทธิภาพ การศึกษาใหดีขึ้นได เพราะเปน
การแกปญหาที่เปนระบบระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงกําหนดใหโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกโรงเรียนดําเนินงานนิเทศภายในตามมาตรฐานการนิเทศ เพ่ือใหสงผลโดยตรงตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมาย และพบวามี
โรงเรียนสวนหน่ึงที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง และมีโรงเรียนอีกสวนหนึ่งที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จึงหาแนวทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยการศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในโรงเรียน 10 อันดับแรก และโรงเรียน 10 อันดับสุดทาย   
มีการดําเนินงานอยางไร และเพียงไร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงมีคุณภาพสูงและคุณภาพต่ํา  
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนทั้งสองกลุมดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในแตกตางกัน คือ 
โรงเรียน 10 อันดับแรก ดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในมากกวาโรงเรียน 10 อันดับ 
สุดทายทุกดาน และพบวาโรงเรียน 10 อันดับแรก ดําเนินงานดานการกําหนดผูรับผิดชอบ และ
ภารกิจงานนิเทศ มากที่สุด และดําเนินงานดานการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผลนอย
ที่สุด สวนโรงเรียน 10 อันดับสุดทาย ดําเนินงานดานการวางแผนการนิเทศและดานการจัดระบบ
ขอมูล และสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการนิเทศมากท่ีสุด และดําเนินงานดานการประเมินผลการ
นิเทศและการ รายงานผล นอยที่สุด 

 ทั้งนี้ มัวร133  ก็ไดทําการศึกษาความคิดของผูบริหารสํานักงานกลางจํานวน 7 คน 
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางการนิเทศกับการประเมินของผูบริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา  
ผูบริหารสํานักงานกลางรับรูวาการนิเทศเปนกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ซึ่งเชื่อวาจะชวย

                                          
132กาญจนา เชยชิต, “การดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยูในโรงเรียน 10 อันดับแรก และโรงเรียน 
10 อันดับสุดทาย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี” (วิทยานิพนธ  กศ.ม.  
สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539),  บทคัดยอ. 

133Wyatt George Moore, “The Supervision and Evaluation of High School 
Principals as Described by Central Office Administrators,” Dissertation Abstracts 
International 61, 5 (August 2000) : 112. 
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ทําใหครูใหญมีการพัฒนาและเจริญกาวหนาในงานที่รับผิดชอบ โดยผูบริหารเห็นวาการประเมิน
เปนเครื่องมือที่มีคุณคาเทาเทียมกับการประเมินผล นอกจากนี้ผูนิเทศและผูบริหารโรงเรียนไดมี
การทบทวนเครื่องมือการประเมินผลในชวงที่มีการประชุมกลางปและปลายปการศึกษา 

สรุป  การประเมินผลเปนกระบวนการในการแสวงหา รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล
สารสนเทศเพ่ือตีคาผลงานที่ไดกระทํามาแลววา บังเกิดผลดีเพียงใด โดยดําเนินการอยางเปน
ระบบ และมีหลักเกณฑ  การประเมินผลมีจุดประสงคที่สําคัญ คือ เพ่ือการวินิจฉัยวา การกระทํา
นั้นบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด เพ่ือการปรับปรุง จากการที่รูจุดแหงการปรับปรุงและ
พัฒนารวมทั้งเพ่ือการจูงใจแกผูปฏิบัติงาน  สวนหลักการประเมินผล  คือ เปนการประเมินเพ่ือ
ทราบสถานการณเพ่ือปรับปรุงแกไข เปนการประเมินความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ 
ภายในระบบเปนการประเมินอยางตอเน่ือง และเปนการประเมินอยางเปนระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนในการทํานุบํารุงแลพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี
วิธีการประเมิน 3 แนวทาง คือ วิธีประเมินที่เนนตัวบุคคลเก่ียวกับบุคลิกภาพและคุณสมบัติ วิธีการ
ประเมินที่เนนงาน โดยพิจารณาความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และวิธีประเมินที่เนน
วัตถุประสงคของงาน เปนวิธีที่เปรียบเทียบผลงานที่ทําไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวกอนแลว 

สื่อ และเครือ่งมือนิเทศ (Tools and media) 

สื่อและเครื่องมือ มีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษาอยางมาก เพราะจะชวยใหการ
นิเทศการศึกษา การบริหารโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน  ดําเนินการไปอยางเรียบรอย 

       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ134 ไดใหความหมายของสื่อและ
เคร่ืองมือของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
            สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึงส่ิงที่ชวยในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา  เพ่ือ
แกไขปญหาและพิจารณาการทํางานของครู  ไดแก  บทเรียนดวยตนเอง สไลด  วิดีโอเทป  วิทยุ  
เคร่ืองบันทึกเสียง  เปนตน 
            เครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึงส่ิงที่ใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู  เพ่ือให
ผูนิเทศทราบที่มาของปญหา ความตองการ และวางแผนแกปญหาไดถูกตอง เคร่ืองมือเหลาน้ีไดแก  
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบประเมินคา แบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน 

          นพรัตน คลี่ดอนยอ135 กลาววา  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ
นั้น  ผูนิเทศจําเปนจะตองจัดเตรียมส่ือและเคร่ืองมือนิเทศใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ไปนิเทศภายในแตละครั้ง นั่นคือ เพ่ือชวยใหทราบถึงคุณภาพการศึกษาสาเหตุของปญหา อันจะ 

                                          
134สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การดําเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534), 31-33.   
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เปนประโยชนในการหาแนวทางแกไข สงเสริม สนับสนุน ไดตรงตามความเปนจริง และเพื่อเปน
เคร่ืองชวยเพ่ิมพูนความรูประสบการณ  ทักษะและเจตคติ  ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
การทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของสื่อและเครื่องมือในการนิเทศการศึกษา   

นพรัตน คลี่ดอนยอ136  แบงออกเปน  2 ชนิด  คือ 
      1.  สื่อและเครื่องมือสําหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ใชเพ่ือคนหาปริมาณและ
สาเหตุของปญหาที่ขัดขวางความเจริญกาวหนา  เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงแกไขไดถูกจุด  
เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา  ไดแก  แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ  
แบบประเมิน และแบบสังเกตการสอน 
         2.  สื่อและเครื่องมือสําหรับสงเสริมคุณภาพการศึกษา  ขอมูลที่ไดจากการใชสื่อและ
เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ จะเปนแนวคิดใหผูนิเทศ สรางส่ือเคร่ืองมือ เพ่ือสงเสริมคุณภาพ
การศึกษา ในลักษณะตาง ๆ  ดังนี้ 

 2.1  สื่อและเครื่องมือนิเทศเพ่ือปองกัน  ในกรณีที่ผูนิเทศสังเกตเห็นสัญญาณภัย
วาปญหายุงยากกําลังกอตัวขึ้น  เชน  ครูขอยาย  ไมสนใจในการสอน มีความคิดตอตาน
ผูบริหาร  ผูนิเทศการศึกษาจะตองสรางเคร่ืองมือเพื่อเตรียมการปองกัน โดยใหม่ันใจวา เม่ือนํา
หลักการน้ีไปปฏิบัติ จะประสบผลสําเร็จ 

  ขอควรระวังในการสรางสื่อและเครื่องมือนิเทศเพ่ือปองกันคือ  เม่ือผูรับการ
ดําเนินการนิเทศตามหลักการแลวแตลมเหลว จะไมทําใหผูรับการนิเทศมีความรูสึกอับอายและ
ลดความเชื่อม่ันลง การใชสื่อเพ่ือปองกันน้ี มีหลักการที่สําคัญคือ  ชวยใหผูรับการนิเทศคงความ
เชื่อม่ันตนเอง  กลาที่จะตอสูกับอุปสรรคนานาประการ และมีความกระตือรือรนที่จะประกอบการ
สอน อันเปนอาชีพของตนอยางสูง ใหสาํเร็จ กาวหนา 

  การใชบทบาทสมมุติ เปนวิธีการหน่ึงที่จะชวยใหผูรับการนิเทศวิเคราะห
ปญหาของตน และหาทางเลือกจากบทบาทสมมุตินั้น  มาเปนแนวทางปรับปรุงพฤติกรรมเพ่ือ
ระงับหรือลดความรุนแรงของปญหาลง 

 2.2  สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพ่ือแกไข การแกไขปญหา เปนเร่ืองที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  งานนิเทศการศึกษา เปนงานพัฒนาดานการเรียนการสอน ผูนิเทศจําเปนตองใชสือ่
และเครื่องมือ เพ่ือใหผูรับการนิเทศมองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตน  ปรับปรุงแกไขปญหาการ
ทํางานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เชน เอกสารเปนสื่อและเครื่องมือที่นิยมจัดทํากันมากที่สุด  

                                                                                                                       
135นพรัตน คลี่ดอนยอ,  การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน [Online], accessed 30 

January 2008.  Available from URL: http://ss530.multiply.com/journal/item/34   
136เรื่องเดียวกัน.   
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เพราะเปนวิธีการใหขาวสารและแนวการปฏิบัติงานไดรวดเร็ว สะดวก ประหยัด  ผูรับการนิเทศ
ทางเอกสาร จะมีเวลาศึกษาทําความเขาใจโดยไมตองรีบรอน  เอกสารแบงออกไดเปนประเภท
ตางๆ คือ  เอกสารหลักสูตร ไดแก คูมือครู แผนการสอน เอกสารเสริมการเรียน ไดแก  ชุดการ
เรียน แบบเรียนสําเร็จรูป ใบงาน หนังสืออานประกอบ เอกสารเผยแพรวิชาการ เอกสารเผยแพร
ขาวความเคลื่อนไหว และ วารสารนิเทศ 

  ชุดประกอบการสอน เม่ือผูนิเทศการศึกษา พบวาผูรับการนิเทศมีปญหาเร่ือง
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมที่มีความยุงยากซับซอน ผูนิเทศอาจสราง
ชุดประกอบการสอนเปน สไลด เทป วิดีโอเทป ประกอบใหเพ่ือผูรับการนิเทศใชประกอบการสอน 

 2.3  สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพ่ือกอหรือสรางส่ือและเครื่องมือการนิเทศ  เนน
จุดที่จะเติบโตในอนาคตการสรางส่ือประเภทนี้ ควรยึดหลักการที่สําคัญ  ดังน้ี ชวยใหครูใชเปน
ระเบียบวิธีสอนที่ดีเปนประจํา ชวยเรงเราครูใหทํางานดวยความกระฉับกระเฉง  ชวยใหกําลังใจ  
ชวยชี้ชองทางที่จะเติบโตไดจริง 

  สื่อและเครื่องมือนิเทศเพ่ือกอหรือสราง อาจแบงออกไดดังน้ี ศูนยวิชาการ  
จัดตั้งศูนยวิชาการของโรงเรียน เพราะศูนยวิชาการ จะชวยใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ใหบรรลุตามวัตประสงคของหลักสูตร และเปนแหลงสําหรับคนควาหาความรูตางๆ ได  เพราะเปน
ที่รวบรวมเอกสาร ตํารา วัสดุอุปกรณที่ชี้แนวการสอน และสื่อตนแบบของกลุมประสบการณตางๆ 

  ชุดฝกอบรม เปนชุดสําเร็จรูปสําหรับฝกอบรม  ซึ่งประกอบดวย เอกสาร
คําแนะนํา  คูมือแบบฝกปฏิบัติ  เทปบันทึกเสียง  แผนภูมิ แผนภาพ  ภาพนิ่ง  เพ่ือชวยใหผูรับ
การนิเทศมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค 

 2.4  สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพ่ือสรางสรรค  เปนสื่อที่แตกตางจากการนิเทศ
เพ่ือกอ  ตรงที่การนิเทศเพ่ือการสรางสรรค  เพงเล็งเนนดานความรู จิตใจ และกําลังกายของ
ผูรับการนิเทศใหใชสิ่งที่มีอยูเพ่ือประกอบเปนสมรรถภาพ และความสามารถพิเศษในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เครื่องมือนิเทศเพ่ือสรางสรรค  มีดังนี้ 

  นิทรรศการ เปนสื่อประเภทหนึ่งที่ผูนิ เทศสามารถใชนิ เทศเพ่ือการ
สรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  เม่ือผูนิเทศไดพบเห็นงานของคณะครูที่มีลักษณะเปนงาน
สรางสรรค  เชน ดานการผลิตอุปกรณการสอน  การศึกษาทดลองวิธีสอนแบบตางๆท่ีใชไดผลดี  
การคิดรูปแบบการสอนของกลุมประสบการณตางๆ  ผูนิเทศควรรวบรวมผลงานเหลาน้ันมาจัด
แสดงในรูปแบบนิทรรศการ 

  โสตทัศนูปกรณ  ไดแก เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานท้ังดานการใหความรู  การเพิ่มพูนทักษะการสอนตลอดจนเครื่องชวยในกระบวนการ
เรียนการสอน  เชน  รูปภาพ  แผนภูมิ  หุนจําลอง  เทปบันทึกเสียง  ภาพยนตร  วีดีโอ  เปนตน 

สําหรับแนวการสรางการใชสื่อเคร่ืองมือและการใชควรตระหนักถึงหลักการตางๆ  ดังนี้ 
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1)  ตัดสินใจวาจะเลือกใชเคร่ืองมือใดบาง โดยพิจารณาขอมูลการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการ วามีปญหาเร่ืองใด  ควรปรับปรุงอยางไร  ปญหามีสาเหตุมา
จากอะไร  การพิจารณาเลือกสื่อและเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อาจเปน
แบบทดสอบ หรือแบบประเมินคุณภาพการศึกษา   

2)  ศึกษารายละเอียดของสื่อ เคร่ืองมือ ที่พิจารณาเลือกไวในขอแรก วามีรายละเอียด
ปลีกยอย  ลักษณะเฉพาะ จุดดี จุดเดนอยางไร   

3)  ดําเนินการสรางเครื่องมือ ตองคํานึงถึงเร่ืองตาง ๆ คือ เน้ือหา วัตถุประสงค และ
รูปแบบสําหรับใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   

4)  การทดลองใชสื่อและเครื่องมือ  กอนนําสื่อหรือเคร่ืองมือไปใช ตองนําไปทดลอง
กับกลุมตัวอยาง เพ่ือหาขอบกพรอง  ปรับปรุงสวนที่บกพรอง และนําไปทดลองใชอีกคร้ังหน่ึง 
เพ่ือใหมีขอบกพรองนอยที่สุด   

5)  การประเมินผลการใชสื่อและเคร่ืองมือควรคํานึงถึงวัตถุประสงค 2 ประการ คือ  
ประเมินผลเพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนและการทํางานของผูรับการนิเทศ กับ
ประเมินผลเพื่อหาทางปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อน้ันใหดียิ่งขึ้น 

เทคนิคการนิเทศ (Techniques) 

ความหมาย 

สมยศ ตายแกว137  กลาววา  เทคนิคการนิเทศ  หมายถึง การใชกลวิธีตางๆ ที่จะทําให
การชวยเหลือ แนะนํา บรรลุจุดมุงหมายไดโดยงายและสะดวกรวดเร็วดียิ่งขึ้น 

 สายัณห ตรีอุดม138  ไดใหความหมายวา เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถ
ของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน หรือการยึดหลักความยุติธรรมในการบริหาร 
 สรุป ในการนิเทศภายในสถานศึกษาจึงไดใหความหมายของ เทคนิค วิธีการ 
(Techniques) หมายถึง การดําเนินการ หรือการกระทําอยางใดอยางหน่ึงของ ผูนิเทศ หรือ
รวมมือกับผูรับการนิเทศ อาจเปนลักษณะเฉพาะที่เปนความสามารถพิเศษของบุคคลแตละ
บุคคล ซึ่งนํามาใชในการนิเทศภายในสถานศึกษาแลว ทําใหการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

                                          
137สมยศ ตายแกว, เทคนิคการนิเทศ  [Online], accessed 13 January 2008.  

Available from URL: http://gotoknow.org/blog/sytk50/161981   
138สายัณห ตรีอุดม, “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการบริการของบุคลากรใน

สวนงานสนับสนุนทางการศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบานแพว” (รายงานการวิจัย 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, 2550), 22. 
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เทคนิคการนิเทศตางๆ 
 การเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) 

 โกลดสไตน139 (Goldstein) เสนอเทคนิคการเยี่ยมชั้นเรียนไวดังน้ี  1)  ผูนิเทศมักจะ
ถูกสอนไมใหทําการบันทึก  เพราะครูมีความรูสึกกวาเปนการขู  และเมื่อครูอานพบขอผิดพลาด
ของตนเอง  ผูนิเทศควรจะบันทึกขอความระหวางการเยี่ยมอยางเปนทางการเทาน้ันและจะตอง
ใชบันทึกอยางระมัดระวังและเทาที่จําเปนเทาน้ัน  2)  ผูนิเทศไมควรรบกวนโดยการพูดแทรก
ระหวางที่ครูกําลังสอน  นอกจากในบางโอกาสเทาที่จําเปน  ควรเขาหองและออกจากหองเรียน
ไมใหเปนสิ่งที่สังเกตของนักเรียน และ 3)  ควรเขียนรายงานการเยี่ยมชั้นเรียนภายใน  24  ชั่วโมง
หลังจากสังเกตการณสอน  ครูยอมมีความกระวนกระวายและกังวลเกี่ยวกับการรอคอยรายงาน 
 การติดตามผล (Follow-up) ควรมีการติดตามผลทุกหองเรียนที่ไปตรวจเย่ียมทั้งผู
นิเทศ และครูจะตองรวมมือกันพิจารณาผลการสังเกต  เพ่ือใหการสังเกตมีผลดีศึกษานิเทศก
ควรเตรียมรายงานการติดตามผล  เชน  แบบสอบถาม  ขอทดสอบตางๆ  เปนตน 
 การเยี่ยมชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียน  ควรปฏิบัติดังนี้  1)  ผูบริหารจะตองสราง
บรรยากาศที่ดีในการเยี่ยมชั้นเรียน   2)  ทําความรูจัก  หรือความคุนเคยกับครูที่จะเย่ียมชั้น
เรียน  โดยการใหคําปรึกษาหารือ  3)  เม่ือเยี่ยมชั้นเรียนผูบริหารจะตองทําตนใหสุภาพ ไมใช
อํานาจหรืออิทธิพลใดๆ  การเยี่ยมชั้นเรียนพยายามใหเปนธรรมชาติที่สุด ไมใหเกิดความรูสึกวา
เปนสิ่งแปลกใหม   4)  ถาหากมีการสาธิตการสอน  ผูบริหารควรจะทํางายๆ สั้นๆ และตรง
ประเด็นหรืออาจจัดใหครูชั้นอ่ืนทําการสาธิตการสอน  และ 5)  บันทึกจุดเดน จุดดอย เก็บขอมูล
ตางๆ  ที่สังเกตได และแจงผลการเยี่ยมชั้นเรียนใหครูทราบโดยรวดเร็ว   
 การเยี่ยมชั้นเรียนเปนวิธีที่ผูบริหารนิยมใชกันมาก  และครูผูสอนก็ยอมรับการนิเทศดวย
วิธีนี้ ดังนั้นหากการเยี่ยมชั้นเรียนจะไดนําแนวปฏิบัติดังกลาวแลวไปประยุกตใช เชน ผูนิเทศจะ 
ตองทําอยางไรในระหวางเย่ียมชั้นเรียน  และเม่ือเยี่ยมชั้นเรียนแลวจะตองปฏิบัติตอครูอยางไร   
 เทคนิคการนิเทศเชิงใหคําปรึกษา 

 ฮอลโลแรน140 (Halloran) ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการใหคําปรึกษา (Counseling)  
การนิเทศแบบการใหคําปรึกษาเปนวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนที่ดีที่สุดและที่สําคัญผูนิเทศได
ใชความมีปฏิสัมพันธตอกันสรางความใกลชิด  ความพึงพอใจใหกับผูรับการนิเทศ  เปนแรงจูงใจ
ใหผูรับการนิเทศเกิดการวิเคราะหตนเอง รูจักยอมรับปญหา ยอมรับตนเองและผูอ่ืน การสนทนา

                                          
139Sheldon R. Goldstein and Shulman Lawrence, Interactional Supervision   

(Washington, D.C.: NASW Press, January 1993), 213-257. 
140Theresa M. O'Halloran,  Counselor Education and Supervision  43, 3 (March 2004), 

220 – 231.  
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน ทําใหมีโอกาสพิจารณาเลือกแนวทางแกปญหาดวย
ตนเองไดในที่สุด ชวยใหเกิดการนิเทศตนเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 วิธีการใหคําปรึกษาโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 วิธีการใหญๆ  ดังนี้ 
 1.  วิธีการใหคําปรึกษาแบบทางตรง เปนการปรึกษาที่ใหอยางตรงไปตรงมา โดยผูให
คําปรึกษาเปนผูบอกใหทราบหรือบางคร้ังเรียกวา  การปรึกษาแบบผูใหคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  
วิธีการนี้ผูใหคําปรึกษา  จะตองมีความรูและประสบการณมาก  มีความแมนยําในปญหาท่ีตอบ
และมีจรรยาบรรณที่จะไมตอบในปญหาที่ตนเองไมเชี่ยวชาญหรือไมถนัด การปรึกษาแบบนี้
เหมาะสมกับการแกปญหาที่ตองการขอมูลความจริง 
  การใหคําปรึกษาทางตรง  เปนการใหคําตอบในคําถามหรือในปญหาของผูรับ
คําปรึกษา โดยมีเทคนิคและแนวทางสําหรับผูใหคําปรึกษาดังนี้  1) พยายามสรางความสัมพันธที่ดี
กับผูรับคําปรึกษากอนที่จะใหคําปรึกษา  2) ทําความเขาใจในประเด็นปญหาใหชัดเจน  3)  พิจารณา
ศึกษาหาขอมูลที่เก่ียวของ  เที่ยงตรงตอปญหาอยางแทจริงของผูรับคําปรึกษา  4)  จะทําการ
วิเคราะหขอมูลอยางละเอียด  และใหเกิดความแมนยํา  และ 5)  ใหคําแนะนําถึงความเปนไปได 
 2.  วิธีการใหคําปรึกษาแบบทางออม  เปนการใหคําปรึกษาในลักษณะที่ใหการ
ปรึกษาแบบไมนําทาง  หรือเรียกอีกอยางวา การปรึกษาแบบผูขอปรึกษาเปนศูนยกลาง ซึ่งเปน
กระบวนการปรึกษาที่ใชทักษะการฟงและการใหกําลังใจ ทําความเขาใจในปญหาและกําหนด
วิธีการท่ีจะแกไขปญหานั้น  เปนการปรึกษาที่เนนตัวผูมาขอปรึกษามากกวาที่จะเนนตัวผู
ปรึกษา  การใหคําปรึกษาแบบไมนําทางน้ี  ชวยทําใหเกิดการระบายอารมณไดดีกวาแบบนํา
ทางและใหเกิดความคิดที่กระจางชัดตามมา  ชวยใหผูที่มาขอปรึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือไดเรียนรูเก่ียวกับตนเองมากขึ้น 
  การใชวิธีการใหคําปรึกษาแบบทางออมแกครู  ผูนิเทศจะตองปฏิบัติภายใตความ
เชื่อของเง่ือนไข  2  ประการ  คือ  1)  ผูนิเทศตองเชื่อวาผูรับคําปรึกษานั้น โดยพ้ืนฐานทั่วๆ ไป  
แลวเปนคนที่มีความรับผิดชอบ  เขาจะรับผิดชอบตอความคิด  พฤติกรรมและตอตัวของเขาเอง  
มีความสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวยตัวของเขาเองได  และ 2)  ผูนิเทศตองเชื่อวา
ผูรับคําปรึกษาน้ัน  มีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจที่สูงมากที่เขาตองการจะเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูง 
เปนบุคคลที่ปรับตนเองในสังคมได มีความเปนอิสระเปนตัวของเขาเอง ชวยเหลือตนเองได  
และเปนคนที่ขยันหม่ันเพยีรในการทํางาน 
  เน่ืองจากความเชื่อดังกลาวน้ี  ผูนิเทศจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้น มี
ความเปดเผยจริงใจในความสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน  ซึ่งผูนิเทศสามารถจะทําไดโดยประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งตอไปน้ี  1)  สรางใหเกิดความอบอุนและบรรยากาศที่อิสระ  2)  มีความอดทน    
อดกลั้นและหนักแนน  3)  การสะทอนความ  เปนการพูดซํ้าขอความสําคัญที่ผูมาขอปรึกษา  
พูดออกมาโดยใชถอยคําใหนอยลง  แตยังคงความหมายเดิมอยูเพ่ือเปนการแสดงวาผูให
คําปรึกษายังฟงอยูดวยความสนใจตลอดเวลา  4)  ไมพยายามที่จะแสดงความคิดเห็น ผูให
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คําปรึกษาจะตองไมตัดสินใจวิจารณพิพากษาตัดสินในคานิยม  ความเชื่อ  และในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมของผูรับคําปรึกษาเปนอันขาด  5)  ไมใหขอเสนอแนะหรือคําแนะนําใดๆ  ตองเปด
โอกาสใหผูรับคําปรึกษาไดตัดสินใจดวยตัวของเขาเอง  และ 6)  เปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษา
เปนผูตัดสินใจเก่ียวกับการยุติการปรึกษา 
 3.  วิธีการใหคําปรึกษาแบบมีสวนรวม  เปนวิธีการใหคําปรึกษาแบบทางตรงและ
แบบทางออมผสมผสานกันไป  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับพ้ืนฐานของความแตกตางของแตละคน  และการ
ตอบสนองตอวิธีการที่แตกตางกัน  ดังน้ันการเลือกใชวิธีการแบบใดนั้นจะตองเปนวิธีการที่
เหมาะสม  ที่สุดตอปญหาหรือสถานการณ  วิธีการใหคําปรึกษาแบบนี้ใชแกปญหาไดอยาง
ละเอียดลึกซ้ึงทั้งปญหาเก่ียวกับความจริง  ปญหาเก่ียวกับอารมณ  และปญหาเก่ียวกับ
ผลประโยชนหรือศักด์ิศรี 
 เทคนิคการสังเกตการณสอน 
 การสังเกตเปนเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวัดพฤติกรรมของคนอยาง
หน่ึงขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะเปนขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากกวาขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามและการสังเกตนี้จะใชประสาทสัมผัสดวยตาและหูเปนหลัก  หรืออาจใชเคร่ืองมือ
อ่ืนๆ  ประกอบ  เชน  แบบวัดพฤติกรรม  เปนตน 

 มิลล141 (Mills)  ไดเสนอขั้นตอนการสังเกตการสอนไว 7 ขั้นตอนดังน้ี  1) เลือก
ประเด็นที่จะสังเกต  2) เลือกเทคนิควิธีการสังเกตและบันทึกที่เหมาะสม 1 - 2 วิธี  3) สังเกต
และบันทึก  4)  นําเสนอขอมูล รวมกันวิเคราะหขอมูล  5)  อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น
จากการสังเกต และบันทึก  6) สรุปขอคนพบประเด็นที่สําคัญ หรือพฤติกรรมที่เปนปญหาเพ่ือ
การแกไขปรับปรุง  7) พิจารณากําหนดจุดมุงหมายและสาระสําคัญ เพ่ือการสังเกตในครั้งตอไป 
 การนิเทศแบบคลินิก  (Clinical Supervision) 
 ลักษณะสําคัญในการดําเนินงานในการนิเทศแบบคลินิกน้ัน โกลแฮมเมอร แอนเดอรสัน 

และคราจิวสก้ี142 ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการนิเทศแบบคลินิกไวดังนี้  1) การ
นิเทศแบบคลินิกเปนเทคโนโลยี สําหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   2)  การนิเทศแบบ
คลินิก เปนการดําเนินงานที่มีการวางแผน และจัดใหมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะเสริมสรางประ
สิทธิภายของกระบวยการเรียนการสอน  3) การนิเทศแบบคลินิก เปนการนิเทศที่ยึดจุดประสังค

                                          
141Robert Mills, Offender Assessment: A Casebook in Corrections  (Cincinnati: 

Anderson Publishing, 1980). 46. 
142R. Goldhammer, R. H. Anderson, and R. J. Krajewski, Clinical Supervision : 

Special Methods for the Supervision of Teacher,  2nd ed. (New York : Holt, Rinehart 
and Winston, 1980), 26 - 27. 
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เปนหลักสําคัญ และประสานกันกับความตองการในการพัฒนาความเจริญงอกงามของครู 
นักเรียนและโรงเรียน  4) การนิเทศแบบคลินิกตองการความเชื่อม่ัน และจริงใจตอกันซึ่งจะแสดงออก
ในการเขาใจซ่ึงกันและกัน การใหความสนับสนุน และการอุทิศตนเองในการพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาชีพ   5) การนิเทศแบบคลินิก ยึดสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันระหวางครูและผูนิเทศเปน
พ้ืนฐานสําคัญ   6) การนิเทศแบบคลินิกมีการดําเนินงานอยางมีระบบ แตในขณะเดียวกันก็
สามารถดําเนินการที่ยืดหยุนได และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามสภาพการณอยางตอเน่ืองกัน
เสมอ  7)  การนิเทศแบบคลินิก เปนการสรางหรือ แสวงหาแนวทางในการเชื่อมกระชับระหวาง
การวางแผนการสอนในอุดมคติและพฤติกรรมการสอนจริง  8) การนิเทศแบบคลินิกถือวาผูนิเทศ
ตองมีความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนมากกวาครู  และ 9) ผูนิเทศตองไดรับการฝกฝน
มาเปนอยางดี 
 สําหรับการดําเนินงานนิเทศแบบคลินิกที่เหมาะสมและเขากับสภาพของการปฏิบัติงาน

ในสังคมไทย สงัด อุทรานันท143 ไดแบงขั้นตอนในการดําเนินงานนิเทศแบบคลินิกไว  5 ขัน้ตอน  
ดังนี้  ขั้นที่ 1  การประชุมปรึกษาหารือ เปนการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูนิเทศกับครูกอนที่
จะไดทําการสังเกตการณสอนจริง งานสําคัญที่สุดในขั้นนี้ก็คือการสรางขอตกลงระหวางผูนิเทศ
กับครูเก่ียวกับการสังเกตการณเรียนการสอน  ขั้นที่ 2 สังเกตการณสอน ผูนิเทศจะเขาไป
สังเกตการณเรียนการสอนในบทเรียนที่ไดตกลงกันไวในระหวางการสังเกตการณสอนนั้น  ขั้นที่ 
3 วิเคราะหขอมูล ผูนิเทศจะนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะห หลังจากวิเคราะหขอมูล
เรียบรอยแลว  ผูนิเทศจะตองตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการเสนอขอมูลใหครูทราบเพ่ือจะไดปรับปรุง
การสอนใหดีขึ้น  ขั้นที่ 4  ประชุมนิเทศ เปนการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวาง ผูนิเทศกับ
ครู  ระหวางการประชุมปรึกษาหารือกันน้ี  ฝายนิเทศจะเปนผูใชวิธีการตางๆ ของตนเอง โดย
สวนใหญบรรยากาศของการประชุมจะเปนไปในทางที่ดี และขั้นที่ 5 การพัฒนาการสอน ผูนิเทศจะ
ทําการทบทวนการกระทําตางๆ  ที่ไดทํามาแลว และพยายามคิดวาจะมีสิ่งใดหรือวิธีใดจะชวย
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใหครูไดมีการพัฒนาขึ้นดวยการชวยเหลือตนเองไดบาง 

มีผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเทคนิคการนิเทศน้ี เชน   
ปรีชา บัวก่ิง144 ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรม
การนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผูสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร

                                          
143สงัด  อุทรานันท, “การนิเทศแบบคลินิก,” คุรุปริทัศน 7, 5 (พฤษภาคม 2525) : 62 – 64. 
144ปรีชา บัวกิ่ง,  “การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร”  (ปริญญานิพนธ  ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, 2542), บทคัดยอ. 
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โรงเรียนกับครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาแตกตางกัน ครูผูสอนในโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในภาพรวมไมแตกตาง
กัน ในรายกิจกรรมแตกตางกัน 6 กิจกรรม และผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ภาพรวมไมแตกตางกันแตในรายกิจกรรม แตกตางกัน 1 กิจกรรม 

สกนธ สระแกว145  ไดวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาการใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 2  ผลการวิจัย พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมรายเทคนิคและรายขอ
อยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบการใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  ไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายเทคนิค พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคนิคการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใหคําปรึกษาหารือแตกตางกันกับ
ครูผูสอน และผลการเปรียบเทียบการใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามระดับชวงชั้นที่เปดทําการสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารง
ตําแหนงในสถานศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับชวงชั้นที่ 1-2 (หรือ 3) และผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับชวงชั้นที่ 3-4 ใชเทคนิค
การนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายเทคนิคทุกเทคนิคไมแตกตางกัน  

 ทีลาฮัน146  ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่พึงประสงค
ของการพัฒนาประเทศเอธิโอเปย กลุมตัวอยางไดแก ครู ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ
ผลการวิจัยสรุปไดวา  ครู ศึกษานิเทศก และนักวิชาการ  มีความเห็นสอดคลองกันวากิจกรรมที่
ใชในการนิเทศภายในโรงเรียน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก การฝกอบรม แนะนํา การ
ฝก อบรมปฏิบัติการ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก การประชุมกลุมยอยครู การเยี่ยมชั้น
เรียนและการสังเกตการณสอน และมีความเห็นสอดคลองกันวา การจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

                                          
145สกนธ สระแกว,  “การศึกษาการใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2”  (วิทยานิพนธ ค.ม. สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 2550),  บทคัดยอ.   

146Beyene Tilahun, “The Kind of School Supervision Needed in Developing Countries 
Case Study Ethiopia,” Dissertation Abstracts International 46, 7 (January 1983) : 2163 – A. 
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 วิลเลี่ยม147 (William) ไดวิจัยเร่ืองกลยุทธการใชการนิเทศภายในโรงเรียนและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  โดยศึกษาจากผูบริหาร  ครูประธานสหภาพครู
ในเขตโรงเรียน K-12  รัฐแคลิฟอรเนียไดพบวา  1) ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและความ
เขาใจอันดีตอกันในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน  2) ครูผูสอนมีความเห็นวา  ผูบริหารไมคอย
มีการสังเกตการสอนและเยี่ยมชมอยางเปนทางการ  แตผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาได
สงัเกตการณสอนและเยี่ยมชมหองเรียนอยูเปนประจํา 
 สรุป  ผูนิเทศการศึกษาจะตองปฏิบัติภารกิจในการชวยเหลือแนะนําครู  เพ่ือสงเสริม
คุณภาพทางวิชาการอันไดแกการปรับปรุงการเรียนการสอน  เทคนิคการนิเทศจําเปนตองใช
ศิลปะและเทคนิค  วิธีนิเทศหลายอยางหลายประการ  ซึ่งเทคนิคการนิเทศที่เหมาะสมมี
ความสําคัญตอการนิเทศ  และเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหการนิเทศการศึกษาประสบผลสําเร็จ  
ดังน้ันผูนิเทศจะตองมีเทคนิค และสามารถเลือกใชเทคนิคการนิเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการปฏิบัติงานนั้นดวย 

มนุษยสัมพันธ Human Relations 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ148  ไดกลาวถึงความมีมนุษยสัมพันธ (Human Relation) วาเปน
ปจจัยความสามารถในดานหนึ่งที่ทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ซึ่งหมายถึง การสรางความ
เปนมิตรหรือความสัมพันธเชิงบวกกับบุคคลอ่ืนโดยการเริ่มตนทักทาย การสนับสนุนและ
ชวยเหลือ การรักษาและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งการใหเกียรติบุคคลอ่ืน 

องคประกอบของมนุษยสัมพันธ  
การสรางมนุษยสัมพันธ ใหเกิดขึ้น ในกลุมคนไมวาจะเปนกลุมใด จะตองคํานึงถึง 

องคประกอบของมนุษยสัมพันธ  ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุน หรือ เปนอุปสรรค ของความสัมพันธ
ของกลุมแลว ดําเนินการสรางเสริมพัฒนา และปรับปรุงปจจัยตางๆ เหลาน้ันใหเปน ปจจัยที่เอ้ือ

ตอมนุษยสัมพันธที่ดีใหได สําหรับองคประกอบของมนุษยสัมพันธนี้  พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย149 

                                          
147Francine Foster Willams, “Clinical Supervision Implementation Strategies And 

Behavioral Changes : An Ethnography of Elementary School Personal,”  Dissertation 
Abstracts International 54, 7 (January 1994) : 2425 – A. 

148อาภรณ ภูวิทยพันธุ,  “R-E-L-A-T-I-O-N" กับการพัฒนาความสามารถดาน 
"มนุษยสัมพันธ" ในการทํางาน  [Online], accessed 20 March 2007.  Available from URL: 
http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=173   

149พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย,  มนุษยสัมพันธ, พิมพคร้ังที่ 4 ฉบับปรับปรุงแกไข. 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550),   
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มีความเห็นวามี 3 ประการดวยกัน  ไดแก การรูจักตน การเขาใจผูอ่ืน และการมีสภาพแวดลอมที่ดี 
ซึ่งเม่ือนํามาประยุกตใช เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานในองคการ อาจกลาวไดวา 
องคประกอบของมนุษยสัมพันธในองคการ ประกอบดวย 1) การรูจักตน 2) การเขาใจเพ่ือน
รวมงาน และ 3) การสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหดี บุคคลควรตองวิเคราะหตน เพ่ือใหรูจัก
ตัวเองอยางแทจริงทั้งลักษณะที่ดี และไมดี แลวปรับปรุงตนในสวนที่เปนลักษณะที่ไมดีซึ่งอาจ
สรางปญหา และอุปสรรคในการทํางาน และการสรางสัมพันธกับผูอ่ืน  นอกจากจะเปนแนวทางให
วิเคราะหเพ่ือนรวมงาน และเขาใจเพื่อนรวมงานใหมากขึ้นแลว  ยังชวยยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคล และพัฒนาตนใหเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี  ซึ่งทั้งหมดดังกลาวน้ัน  จะสงผลตอ
มนุษยสัมพันธในองคการ  เม่ือมนุษยสัมพันธในองคการดีก็จะทําใหบุคคลเปนสุข เพ่ือนรวมงาน
สุข และสิ่งแวดลอมในที่ทํางานดี  ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขององคการ จึงเห็นไดวา การศกึษา
ในเรื่ององคประกอบของมนุษยสัมพันธดังกลาวจะชวยใหบุคคลเกิดความเขาใจ และเกดิแรงกระตุน
ในการประพฤติปฏิบัติใหเกิดองคประกอบดังกลาว อันนํามาซ่ึง ความสัมพันธอันดีในองคการ 

ลักษณะของกลุมทํางานที่มีความสัมพันธอันดี  
กลุมทํางานที่มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีลักษณะดังน้ี  1)  มีการทํางานรวมกันแบบ

ประชาธิปไตย  2) มีความไววางใจ และเชื่อในความสามารถซึ่งกันและกัน  3) มีการติดตอส่ือสาร 
ที่ดีในหนวยงาน  4) มีการชวยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม  5) มีการทํางานรวมกันอยางเปน
ระบบ  6) มีการรวมมือที่ดี   7) ผูมารวมกลุมทํางานมีลักษณะที่เอ้ือตอการมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

การพัฒนาตนเพ่ือเสริมสรางสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน  
การพัฒนาตน เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อรวมงาน มีวิธีการดังนี้  1) การสราง 

อัตตมโนทัศน ที่ตรงตามความเปนจริง  2) การมองตนเองและผูอ่ืนในทางที่ดี  3) การปฏิบัติตอ
ผูอ่ืนในทางที่ดี   4) การพัฒนาการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน  และ 5) การพัฒนาการวางตนตาม
สถานะ และบทบาทในองคการ  

ในเรื่องมนุษยสัมพันธกับการนิเทศภายในสถานศึกษานี้ เสนาะ หนูฉ่ํา150 ไดทาํการวจัิย 
เร่ือง การศึกษาทรรศนะของครูผูสอนที่มีตอทักษะที่จําเปนในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท พบวา ทักษะทุกดานมีความจําเปนอยูใน
ระดับมาก ที่มีความจําเปนสูงสุดคือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ ทักษะดานความคิด
รวบยอด และทักษะดานเทคนิควิธี เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่สอนอยูใน

                                          
 150เสนาะ  หนูฉ่ํา,  “การศึกษาทรรศนะของครูผูสอนที่มีตอทักษะที่จําเปนในการ
บริหารของผูบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท”  
(วิทยานิพนธ ค.ม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548), บทคัดยอ. 
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โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน คือ ครูที่สอนอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ 

มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ศรีสุดา แสงพันธ151 ที่ทําการศึกษาผลของการใช
การนิเทศภายในแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่มีตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ปฐมวัย พบวา คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับปฐมวัยปที่ 1 ถึงระดับ
ปฐมวัยปที่ 3 หลังไดรับการนิเทศภายในแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีตอคุณภาพการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอนสูงขึ้น ในดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย ดานรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา โดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน กอนระหวางและหลังไดรับการนิเทศในแบบเพื่อนชวยเพื่อนของแตละ
ชวงมีความแตกตางกัน 

สรุป   
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของของนักการศึกษา และนักวิชาการ
หลายทาน ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางที่จะนํา 
ไปสูการสรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สรุปไดวา มีแนวคิด หลักการ
และทฤษฎีตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันที่จะทําให    
การนิเทศภายในประสบผลสําเร็จ ไดแก แนวคิดของงบริกส และจัสแมน (Briggs and Justman)  
มารค และสตูป (Mark and Stoop) เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต (Sergiovanni and Starratt)   
แอลเลน (Allen)  แฮริส (Harris) ชารี มณีศรี  สงัด อุทรานันท กรองทอง จิรเดชากุล และทฤษฎี
ของเฮิรซเบิรก (Herzberg) นอกจากน้ียังมีแนวคิดของอีกหลายทานที่คลายคลึงกัน และจาก
งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศระบุวา การนิเทศภายในสถานศึกษาเริ่มมีการปฏิบัติกัน
มากข้ึน แตเม่ือศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา ก็ยังคงมีปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานงาน ซึ่งงานวิจัยหลายเรื่องไดมีการศึกษาถึงรูปแบบการนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา ในปจจุบันยังไมสามารถจัดเปนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ยังมีหลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการนิเทศ
การศึกษาที่นาสนใจและมีความสําคัญตอการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือ
จะไดรูปแบบการนิเทศภายในที่สอดคลองกับภารกิจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกตางกันตอไป 

                                          
151ศรีสุดา  แสงพันธ,  “ผลของการใชการนิเทศภายในแบบเพื่อนชวยเพื่อนที่มีตอคุณภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย” (วิทยานิพนธ กศ.ม. สาขาการศึกษาปฐมวัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค 
เพ่ือทราบรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางและ
รายละเอียดตางๆ ของการวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยใหเปนไปอยางมีระบบ  และบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินการวิจัยไวดังนี้ 

ระยะที่ 1  การศึกษาปญหา และความจําเปนในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
1.  จัดทําโครงรางงานวิจยั 
 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนการ 

ศึกษาสภาพแวดลอม โครงสรางการบริหาร ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  
โดยวิธีการศึกษาเอกสาร วารสาร งานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ และศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการ
ดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก แนวคิด ทฤษฎี หลักการนิเทศการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี หลักการนิเทศภายใน โดยศึกษาจากวารสาร  บทความ  ตํารา  งานวิจัยและวรรณกรรมที่
เก่ียวของ เพ่ือนํามาทําโครงรางงานวิจัย แนวทางการจัดสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอโครงรางตอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติ 

2. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (documentary research) 
 เปนการดําเนินการวิจัยตามที่ไดรับอนุมัติจากขั้นตอนที่ 1 โดยผูวิจัยดําเนิน
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน วารสาร งานวิจัย ขอมูลสถิติตางๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และรูปแบบของการดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษา การศึกษาแนวคิด
หลักการ  ทฤษฎี  จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา มาวิเคราะหเน้ือหาสาระ (documentary research) ประเด็นสําคัญๆ  เพ่ือ
หาปจจัยหรือวิธีการตางๆ ที่เก่ียวของกับการนิเทศภายในสถานศึกษา นําความรูที่ไดมาเขียน
เปนประเด็นคําถาม เพ่ือนําไปใชในการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ 
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3.  การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ (focus group) 
 3.1  การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ (focus group) เพื่อประเมินความตองการ  

ที่แทจริง (need assessment) ในการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยดําเนินการกับ
กลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 1 คน ในโรงเรียนนํารองการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความรวมมือของประเทศ
ออสเตรเลีย กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 แหงทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 60 คน ดําเนินการจัดกลุมสนทนา โดยแบงกลุมสนทนาออกเปน 8 กลุม ไดแก 

       3.1.1  ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน 4 กลุมๆ ละ 7-8 คน รวม
จํานวน 30 คน 

  3.1.2  ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 4 กลุมๆ ละ 7-8 คน รวม
จํานวน 30 คน 

 3.2  เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือประมวลความคิดเห็นและลงสรุป 

ระยะที่ 2  การสรางรูปแบบ (creation) 
 1. นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร และการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ 
เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนปญหา 
อุปสรรคและความตองการในการนิเทศภายในสถานศึกษา มาสรางเปนโครงรางรูปแบบของ 
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และสรางแบบสอบถามกึ่งโครงสราง (quasi 
structure interview) เพ่ือนําไปถามผูเชี่ยวชาญ 
 2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงราง ความเหมาะสม และ
ความเปนไปได ของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 7  คน ซึ่ง 
ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive method) ประกอบดวย นักวิชาการดานการนิเทศ
การศึกษา จํานวน 2 คน ผูบริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน      
2 คน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน และ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
จํานวน 2 คน 
  โดยมีการอธิบาย ชี้แจงใหผูเชี่ยวชาญเขาใจวัตถุประสงคของการวิจัย และโครง
รางของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น โดยขอใหผูเชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ  ตามความรู  ความเขาใจ และประสบการณ  เก่ียวกับ
โครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่นําเสนอ 
 3. นําความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาสรุปและ
ปรับปรุง แกไขรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น 
 4. วางกรอบแนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่สรางขึ้น และสรางเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือนําไปทดลองใชในสถานศึกษา ดังนี้ 
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  4.1  คูมือการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  4.2  แบบสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ   
  4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน 80 ขอ  
 5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ไปทดลองใช (try out) กับผูบริหาร และครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน โดยจัดประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ และอธิบายถึงรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก และใหที่ประชุมซักถามจนเปนที่พอใจ แลวจึงดําเนินการให
ทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
นํามาหาคาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .91 

ระยะที่ 3  การทดลองรูปแบบ (experiment)  
 1. การทดลองใชรูปแบบของการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สราง

ขึ้นวาสงผลตอการปฏิบัติไดจริงหรือไม โดยการนําไปทดลองปฏิบัติจริงกับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่เปนกลุมตัวอยางในการทดลองที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จํานวน 3 แหง 
ที่มีบริบทแตกตางกัน ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  ระหวางวันที่  21 พฤษภาคม 2550 
ถึง 28 กันยายน 2550 เปนเวลา 1 ภาคเรียน   

 2. ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาที่เปน

กลุมตัวอยาง เก่ียวกับการใชรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือชี้แจง 
ทําความเขาใจ และเปดโอกาสใหซักถามจนเกิดความเขาใจตรงกัน ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

   2.1.1 วัตถุประสงค เปาหมาย ของการทดลองรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

   2.1.2 ความหมายและสาระสําคัญของแตละปจจัยที่นํามาสรางเปน
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

   2.1.3 วิธีดําเนินกิจกรรม  ตามคูมือการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  2.2 ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามคูมือการดําเนินงานตามรูปแบบ
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร 
และครู เปนผูดําเนินการ ผูวิจัยทําหนาที่เพียงสังเกต ใหขอเสนอแนะ และเก็บรวบรวมขอมูล  

  2.3 เก็บรวบรวมขอมูล ทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ บันทึกการสังเกตพฤติกรรม และผลท่ีเกิด
จากการการดําเนินงานนิเทศภายในตามรูปแบบ และการสัมภาษณถึงขอคนพบและปญหา 
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อุปสรรคระหวางดําเนินการ และในเชิงปริมาณ (quantitative) โดยใชแบบสอบถาม  เพ่ือถาม
ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  2.4 วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ โดยการหาคามัชฌิมเลขคณิต (mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมสรุป 
และพรรณนาความ 

ระยะที่ 4  การเสนอรูปแบบ  
 1. นําผลจาการทดลองในระยะที่ 3  มาเปนขอมูลและสารสนเทศ ในการปรับปรุง 
แกไข และเขียนเปนรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สมบูรณ ตามความ
เปนจริง 
 2. นําเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง  แกไขตามขอเสนอแนะ  และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
  

(ดังตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  
              และผลที่ไดในแตละระยะ 
 

ขั้นตอนการวจัิย  การดําเนินการ  ผลที่ได 
ระยะที่ 1 
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
หลักการ  ทฤษฎี  และงาน 
วิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 
ก า ร ศึ กษ า  (Documentary 
Research) 
 
 
 
2. การจัดกลุมสนทนาประเด็น
เฉพาะ (Focus group) 

  
1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารตาง  ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การนิเทศ
การศึกษา การนิเทศภายใน เพื่อหา
ปจจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
2. จัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ 
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน 
แบงเปน 8 กลุมๆ ละ 7-8 คน คอื 
    -  ผูอํานวยการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จํานวน 4 กลุมๆ ละ 
7-8 คน รวมจํานวน 30 คน 
    - ครูผูสอนในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จํานวน 4 กลุมๆ ละ 
7-8 คน รวมจํานวน 30 คน 
3. สรุปแนวคิดท่ีไดจากการ
สนทนากลุม 

  
1 .  ข อ มู ล  ห ลั ก ก า ร 
แนวคิด ทฤษฎี และสาระ 
ที่เกี่ยวของกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา นําไป
เขียนเปนประเด็นคําถาม 
เพื่ อ ใช ในการ จัดก ลุ ม
สนทนาประเด็นเฉพาะ 
2 .  แนวคิ ด  และป จจั ย
สําคัญที่จะนํามาใชในการ
สรางรูปแบบการนิ เทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 
 

 
ระยะที่ 2 
การสรางรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

  
1 .นํ าข อ มู ล แล ะป จ จั ย  จาก
แนวคิด ท่ีไดจากการจัดกลุม
สนทนาประเด็นเฉพาะ มาเขียน
เปนโครงรางรูปแบบฯ 
2.นําโครงรางรูปแบบฯ ไปสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน 
3.นําแนวคิด และขอเสนอแนะที่
ไดจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุง
โครงรางรูปแบบฯ 

  
ไดรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
ขั้นตอนการวจัิย  การดําเนินการ  ผลที่ได 

ระยะที่ 3 
การทดลองใชรูปแบบ 

  
1.  นํารูปแบบของการนิ เทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก ไปปฏิบัติจริงกับสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีเปนกลุมทดลอง 3 
แหง ในบริบทท่ีแตกตางกัน เปน
เวลา 1 ภาคการศึกษา เก็บขอมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. วิเคราะหขอมูลโดยการบันทึก
ผลการดํ า เนินงาน  จากการ
สังเกต สัมภาษณ ในแบบบันทึก 
และการวิเคราะหขอมูลจากแบบ
สังเกต และแบบสอบถามโดยหา
คา Mean และ คา S.D. 

  
ไดขอสรุปจากการปฏิบัติ
ตามสภาพจริง เพื่อนํา 
ไปปรับปรุงรูปแบบให
สมบูรณ 

 
ระยะที่ 4 
การเสนอรูปแบบ 

  
1. นําขอสรุปที่ไดจากระยะที่ 3 
มาปรับปรุง แกไขใหเปนรูปแบบ
สมบูรณ ตามความเปนจริง 
2. ตรวจสอบความถูกตอง 
3. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
4. จัดทํารายงานการวิจัย 

  
- รูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก ที่สมบูรณ 
- ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ 

 
และแสดงเปนภาพได ดังภาพที่ 7 
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 ภาพที่ 7  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

วิเคราะหขอมูลโดย 
1.สรุปผลตามบันทึก 
2.หาคา Mean 
3.หาคา S.D. 

ทดลองใชรูปแบบของการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยการปฏิบัติจริงกับสถานศกึษาขนาดเล็กทีเ่ปนกลุมทดลอง 3 แหง  

ในบริบททีแ่ตกตางกัน เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา  
เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก เอกสาร หลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษานํามาจัดทําโครงรางงานวิจัย เพ่ือ

ั ิ 

 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา 
(documentary research)  
เพ่ือหาปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการนิเทศภายใน  

การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ (focus Group)  
กับกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน  
แบงเปน 4 กลุมๆ ละ 15 คน ไดแก 

1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก   
จํานวน 4 กลุมๆ ละ 7-8 คน รวมจํานวน 30 คน 
2)  ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก   
จํานวน 4 กลุมๆ ละ 7-8 คน รวมจํานวน 30 คน 
   

ประมวลคําตอบและสรุปความคิดเห็น 

ระยะที่ 

ระยะที่ 

การเสนอรูปแบบ - การนําผลท่ีไดในระยะที่ 3 มาปรับปรุง 
แกไข 

ใ ่ 

ระยะที่ 

สัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
จํานวน 7 คน  

โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง สรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด

โครงรางรปูแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
ระยะที่ 
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ระเบียบวิธีวจิัย 
 เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตางๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากรและ 
กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
แบบกลุมเดียว โดยศึกษาสภาวการณแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental design) ซึ่งทําการ
ทดลองกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว (the one shot case study design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง
ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 

      เม่ือ X หมายถึง ตัวแปรตางๆ ที่นํามาศึกษา 
 O   หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  
 1.1  ประชากรที่ใชในการสรางรูปแบบ  ไดแก 
  1.1.1  นักวิชาการ  ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก  โดยกําหนด

เกณฑในการเลือก ดังนี้ 
    -  นักวิชาการศึกษา  สาขาการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
ที่มีตําแหนงทางการบริหารและมีประสบการณในการสอนในสาขาการบริหารการศึกษา และการ
นิเทศการศึกษา มาไมนอยกวา 10 ป 
    -  ผูบริหารที่เปนผูอํานวยการสํานัก ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความรูความสามารถเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาเปนอยางดี และ
รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 
    -  ผูบริหารการศึกษาที่เปนผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาดีเดน 
    -  ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป มีความรู  ความสามารถ
ดานการนิเทศการศึกษาเปนอยางดี และมีประสบการณดานการนิเทศการศึกษามาไมนอยกวา 15 ป 
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  1.1.2  ผูบริหาร และครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1.2  ประชากรที่ใชในการทดลองรูปแบบ ไดแก  ผูบริหาร และครูผูสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก 3 แหง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จํานวน  20  คน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   
 2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางรูปแบบ  ไดแก 
  2.1.1  นักวิชาการ  ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก จํานวน  7 คน  

โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive selection)  ไดแก 
    1)  ดร.ประสบ  แสนคําเครือ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
    2)  รองศาสตราจารย ดร.สุนทร โคตรบรรเทา ประธานกรรมการบริหาร 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภุฏบุรีรัมย 
    3)  ดร.ปญญา แกวกียูร  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูรับผิดชอบโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก) 
    5)  นายสุรศักด์ิ  ศรีสวางรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
    6)  นายชาญณรงค  ศิริอําพันธกุล  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 
    7)  นางจรีธร  แหวนทอง  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
   2.1.2    ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 1 คน ในโรงเรียนนํารอง
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความรวมมือของประเทศ
ออสเตรเลีย กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 แหงทั่วประเทศ รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 60 คน (รายชื่อในภาคผนวก ก) 
  2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กวาสงผลตอการปฏิบัติไดจริงหรือไม คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบริบทแตกตางกัน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) 
เพ่ือสะดวกในการทดลองบันทึกขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนความรวมมือในการ
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ทดลองใชรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เน่ืองจากผูวิจัยปฏิบัติงานอยูใน
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย สถานศึกษาขนาดเล็กดังกลาว ไดแก 
   2.1  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา   
   ตั้งอยูที่ หมู 11 บานโพธิ์ศรีสุข ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ประมาณ 7 
กิโลเมตร เริ่มตนหนาศาลเจาพอหลักเมืองถนนจิระ ตรงไปถึงถนนบุรีรัมย - นางรอง ถึงส่ีแยก
ถนนนอกเมือง เลี้ยวขวาออกไปทางอําเภอคูเมือง ถึงหนาองคการบริหารสวนตําบลอิสาณเลี้ยว
ซายผานหมูบานหนองโพรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเขาหมูบานโพธิ์ศรีสุข จะถึง
โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยากอนเขาหมูบาน เปดสอนตั้งแตอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 มีบุคลากรครู จํานวน 6 คน เปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 5 คน เปนชาย 1 คน หญิง 5 คน มี
อายุอยูระหวาง 50 - 56 ป อายุราชการอยูระหวาง 30 – 35 ป ผูบริหารเปนหญิงอยูในอันดับ คศ.3 
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา สวนครูผูสอนอยูในอันดับ คศ. 2 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน แยกเปน วิชาเอกการประถมศึกษา 2 คน ภาษาไทย 1 คน 
อุตสาหกรรมศิลป 1 คน และ การอนุบาล 1 คน นอกจากน้ีไดจางครูชวยสอน 1 คน เปนหญิง 
อายุ 25 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา รวมบุคลากร จํานวน 7 คน มี
นักเรียนจํานวน 84 คน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เม่ือวันที่ 7 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร 
ดานครู และดานผูเรียน อยูในระดับพอใช  ประชากรในชุมชนสวนใหญมีรายไดต่ํา (รายละเอียด
ในภาคผนวก จ หนา 219) 
   2.2  โรงเรียนบานทองเรือ   
   ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลกลันทา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1  ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร ไปตามเสนทางถนนบุรีรัมย – พุทไธสง ถึง กม. 6 เลี้ยว
ขวาประมาณ 3 กม. ถึงบานทองเรือ หมู 6 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มี
บุคลากรครู จํานวน 7 คน เปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 6 คน เปนชาย 2 คน เปนหญิง 5 คน มี
อายุอยูระหวาง 40 - 53 ป  อายุราชการอยูระหวาง 15 – 30 ป อยูในอันดับ คศ. 2 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ผูบริหารเปนชายจบการศึกษาวิชาเอกบริหารการศึกษา สวน
ครูผูสอนแยกเปน การประถมศึกษา 3 คน ภาษาไทย 2 คน และนาฏศิลป 1 คน นักเรียน
จํานวน 115 คน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เม่ือวันที่ 6 - 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร 
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ดานครู และดานผูเรียน อยูในระดับพอใช  ประชากรในชุมชนสวนใหญมีรายไดต่ํา (รายละเอียด
ในภาคผนวก จ หนา 222) 
  2.3  โรงเรียนบานหวยมะไฟ  

         ตั้งอยูหมูที่  9  ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 หางจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย 
เขต 1 ระยะทาง 45 ก.ม.  ไปตามเสนทางถนนบุรีรัมย - คูเมือง ระยะทาง 31 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาไปตามเสนทางถนนสายลําปลายมาศ - คูเมือง ระยะทาง 14 กิโลเมตร ถึงบานหวยมะไฟ 
เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีบุคลากรครู จํานวน 6 คน บุคลากร
ครู จํานวน 7 คน เปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 5 คน เปนชาย 4 คน เปนหญิง 2 คน มีอายุอยู
ระหวาง 32 - 49 ป  อายุราชการอยูระหวาง 10 – 27 ป ผูบริหารเปนชายจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทวิชาเอกบริหารการศึกษา อยูในอันดับ คศ. 2 สวนครูผูสอนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคน แยกเปนวิชาเอกภาษาไทย 1 คน วิทยาศาสตร 2 คน และอุตสาหรรมศิลป   
2 คน อยูในอันดับ คศ.3 จํานวน 1 คน คศ. 2 จํานวน 3 คน และ คศ. 1 จํานวน 1 คน นักเรียน 
จํานวน 95 คน  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เม่ือวันที่  21, 22, และ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาไดพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดาน
ผูบริหาร ดานครูและดานผูเรียน อยูในระดับดี ประชากรในชุมชนสวนใหญมีรายไดต่ํา 
(รายละเอียดในภาคผนวก จ หนา 226) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรท่ีศึกษา  คือ ตัวแปรที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการนิเทศภายใน
สถานศึกษา จากสรุปผลการวิเคราะหเอกสาร สรุปความคิดเห็นจากการจัดกลุมสนทนากับ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก และความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือนํามาสรางเปนรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน 
8 ปจจัย  ซึ่งผูวิจัยไดสรุปวิเคราะหเปนความหมายของแตละตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning)  หมายถึง การวางแผนการดําเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาที่เก่ียวของกับการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชขอมูล 
สารสนเทศในการวินิจฉัยเหตุการณตางๆ และการกําหนดกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติและ
เทคโนโลยีที่จะนําไปใชใหเหมาะสม เพ่ือใหการนิเทศภายในสถานศึกษาดําเนินการไดอยางดี
ที่สุด และมีความพรอมที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เริ่มจากการทบทวนภาระหนาที่ (mission) ของสถานศึกษา กําหนดนโยบาย (policy) 
หรือทิศทาง (direction) ในการนิเทศภายในสถานศึกษา และการพัฒนาซึ่งจะตองระบุ
วัตถุประสงค (objective) และวิสัยทัศน (vision) ใหชัดเจน  มีกรอบเวลากํากับไวดวยวา ในแต
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ละปนั้น จะตองบรรลุเปาหมายอยางไรบาง เม่ือไดวัตถุประสงคและวิสัยทัศนแลว จึงจะกําหนด
กลยุทธ (strategy) ซึ่งไดแกวิธีการหลักๆ ที่จะนําไปสูวัตถุประสงคและวิสัยทัศนที่ตั้งไว และจึง
นํากลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบัติการ (plan of action) หรือโครงการ (project) ซึ่งมักจะตอง
กําหนดเปาหมาย (target) ที่ระบุตัวเลขแนชัด  เพ่ือสะดวกแกการติดตาม (monitoring)  และ
การประเมินผล (evaluation) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการตอไป 
 2.  บทบาท หนาที่ (Role) หมายถึง การปฏิบัติตนของผูบริหาร และครูผูสอนตาม
ภาระงานที่ทํา หรือที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ถูกกําหนดไว  ตาม
รายละเอียดของงานแตละครั้ง ตามโครงการ หรือกิจกรรม ประกอบดวย 
  บทบาทในฐานะผูนิเทศ  หมายถึง  การปฏิบัติตนเปนผูที่มีความรูความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ที่ทางสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา  
แนะนํา ชวยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
    บทบาทในฐานะผูรับการนิเทศ  หมายถึง  การปฏิบัติตนในการเปนผูรับคําชี้แนะ 
และชวยเหลือจากผูนิเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนําความรู แนวคิด และ
เทคนิค วิธีการตางๆ ไปปรบัปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
 3.  การสรางเครือขาย (Networking) หมายถึง  การทําใหมีการติดตอและการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  ดวยการติดตอเผยแพรขาวสารแบบสองทาง และ
การรวมมือกันดวยความสมัครใจ ในกลุมครูผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน หรือตางสถานศึกษา
กันที่มีปญหา และความตองการในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเดียวกัน หรือตองการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองความกาวหนาทางวิชาการตางๆ  โดยมีผูบริหาร  ครูผูนิเทศชวยสราง
เครือขาย ใหการสนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหครูในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันท
เพ่ือนที่ตางก็มีความเปนอิสระตอกัน  
 4.  การพัฒนา (Growth)  หมายถึง  การกระทําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นอยางมีกระบวนการ ที่มุงจะเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ ประสบการณ และพัฒนา
ทัศนคติของครูผูสอนใหเปนไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ทําใหการปฏิบัติงาน  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  มีคุณภาพดีขึ้น และมีผลทําใหสถานศึกษาพัฒนาเจริญกาวหนาขึ้น 
 5.  การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง  กระบวนการในการแสวงหา รวบรวม
และจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชนมาใชในการพิจารณาตัดสินใจ  เปรียบเทียบผลที่ได
จาการนิเทศภายในสถานศึกษากับเปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดเพ่ือนําไปสรุป
กิจกรรม การประเมินผลเปนเครื่องมือที่จะชวยในการตัดสินใจวากิจกรรมประสบความสําเร็จ
ตามที่คาดหมายไวมากนอยเพียงใด  
 6.  สื่อ และเครื่องมือนิเทศ (Tools and media)  หมายถึง  สิ่งที่ประดิษฐขึ้นใชเพ่ือ
ประกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา เชน เอกสารความรู แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบวัดตางๆ 
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แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ ตัวอยางสื่อการเรียนการสอน  รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและ
อุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตางๆ เชน อุปกรณโสตทัศนศึกษา เครื่องมือชาง เปนตน 
 7.  เทคนิคการนิเทศ (Techniques)  หมายถึง การดําเนินการ หรือการกระทําอยาง
ใดอยางหนึ่งของ ผูนิเทศ หรือรวมมือกับผูรับการนิเทศ อาจเปนลักษณะเฉพาะที่ เปน
ความสามารถพิเศษของบุคคลแตละบุคคล  ซึ่งนํามาใชในการนิเทศภายในสถานศึกษาแลว  ทํา
ใหการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 8.  มนุษยสัมพันธ  (Human relations)  หมายถึง การท่ีผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ
ทํางานรวมกันในลักษณะที่มุงใหเกิดความรวมมือในการนิเทศภายในอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเขาใจอันดีตอกัน มีความสมานฉันทเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองใหเปนที่รักใครชอบพอ และไดรับความรวมมือสนับสนุนจากผูอ่ืน เปน
ปจจัยความสามารถในดานหนึ่งที่ทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ การเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
ตองเปนผูที่แสวงหาโอกาสเพ่ือรูจักกับบุคคลใหมๆ และการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่พ่ึง
รูจัก รวมทั้งการรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตางๆ ทั้งที่เก่ียวของและไมเก่ียวของในสาย
อาชีพหรือแวดวงเดียวกัน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย  ดังนี้ 
  1.  แบบวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร 

2.  ประเด็นคําถามในการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ ใชในการจัดกลุมสนทนากับ
ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือหาคําตอบที่เปนจริง เก่ียวกับสภาพปจจุบัน 
ปญหา อุปสรรค และความตองการ ในการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.  แบบบันทึกผลการสนทนากลุม ของผูเชี่ยวชาญ ที่เปนผูบริหารและครูผูสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือหาคําตอบที่เปนจริง เก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรคและ
ความตองการ ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.  แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ประเด็นสัมภาษณ) แบบก่ึงโครงสราง เพ่ือขอแนวคิด 
ในการสรางรูปแบบ ซึ่งตองการความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  วามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอยางไร และความคิดเห็นอ่ืนๆ ในเรื่อง
ดังตอไปน้ี  1) แนวความคิดการออกแบบในภาพรวมของโครงรางรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น  มีความสอดคลองกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือไม เพราะเหตุใด   2)  
โครงรางของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความเหมาะสมหรือไม 
มากนอยเพียงใด  3) การนํารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีประสิทธิภาพตอการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาจริงๆ มีความเปนไปได
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มากนอยเพียงใด  4) ปจจัยเพิ่มเติมอ่ืน ที่ควรนํามาพิจารณาในการสรางรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ในการสรางรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

5.  เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง แบงเปน 
 5.1  เอกสารแนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก 
 5.2  แบบบันทึกพฤติกรรมของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
 5.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการ

นิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือนําไปศึกษาวิจัย  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  การสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการจัดกลุมสนทนา กับผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือหาปญหา ความจําเปน และวิธีการแกปญหา เก่ียวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่สามารถสนองความตองการของครูผูสอนไดอยางเปน
รูปธรรม เพ่ือใหไดปจจัยตางๆ ที่จะนําไปเปนกรอบความคิด และสรางโครงรางรูปแบบ  ผูวิจัย
ไดดําเนินการดังน้ี 
  1.1  การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ  ดังตอไปน้ี 
   1.1.1  วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบตางๆ ที่เก่ียวกับการ
นิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   1.1.2  วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามแนวคิดของ บริกส และจัสแมน (Thomas H. 
Briggs and Joseph Justman), มารค และสตูป (Jame R. Mark and King Stoop), เซอรจิโอแวนนี 
และสตารเร็ต (Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starratt), แอลเลน (Allen), แฮริส 
(Harris), ชารี  มณีศรี, สงัด  อุทรานันท กรองทอง จิรเดชากุล และสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ  
   1.1.3  วิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 
   1.1.4  วิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับสถานศึกษาขนาดเล็ก ในประเทศและ
ตางประเทศ 
  1.2  วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่ไดจากการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศภายใน และสถานศึกษาขนาดเล็ก แลวจัดทําเปนขอสรุป 
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  1.3  นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหมาสังเคราะห (Content Synthesis) เปน
ความรูเก่ียวกับการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือใชเปนกรอบในการสราง
ประเด็นการสนทนา 
 2. การสรางเครื่องมือเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาโครงรางรูปแบบ ความ
เหมาะสม และความเปนไปไดของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  ซึ่ง
ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
  2.1  นําขอสรุปที่ไดจากการสนทนากลุมมามาสังเคราะห (Content Synthesis) 
เพ่ือหาปจจัย และวิธีการที่จะสงผลใหการดําเนินการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ   
  2.2  นําขอคนพบจากขอ 2.1 มาสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  2.3  สรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (quasi structure interview) แลว
นําเสนอแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา 
  2.4  นําแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (quasi structure interview)ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน  ซึ่งผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) ไดแก 
   ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (quasi 
structure interview) วิธีการสัมภาษณใชแบบปฏิสัมพันธ (Interactive interview) เพ่ือใหได
ขอมูลมากที่สุด และเกิดความเขาใจตรงกันมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
  2.5 นําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะห เพ่ือใหไดความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่สอดคลองกัน และลงสรุป 
  2.6  นําบทสรุปจากการสัมภาษณ  มาปรับปรุง แกไขรูปแบบการนิเทศภายใน
สาํหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  
 3.  การสรางเครื่องมือเพ่ือศึกษาความเปนไปได ของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยนําไปทดลองใชในสถานศึกษาขนาดเล็กที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 
แหง ที่มีบริบทแตกตางกัน  ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  3.1  การสรางเอกสารแนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  โดย 
   3.1.1  ศึกษาคนควาเอกสารเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่
เก่ียวของ และวิธีการดําเนินงาน ในแตละปจจัยวามีวิธีดําเนินการอยางไร 
   3.1.2  จัดทําเปนเอกสาร  เพ่ือใหสถานศึกษาขนาดเล็กที่เปนกลุมตัวอยาง
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
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  3.2  การสรางเคร่ืองมือเพ่ือสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของผูบริหารและ
ครูผูสอน (ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ)  ขณะดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.3  การสรางแบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนที่มี
ตอรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยสรางขอกระทงคําถามจากปจจัยที่
ไดจากการสรุปผลการวิเคราะห และสังเคราะห แนวคิดทฤษฎี ขอคิดเห็นจากการจัดกลุม
สนทนา และขอคิดเห็นจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ จากรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น ซึ่งคาดวามีประมาณ 8 ปจจัย มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคาตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert Five’s Rating scale)1  ไดขอคําถามจํานวน 80 ขอ 
   3.3.1  นําขอคําถามจํานวน 80 ขอ มาสรางเปนแบบสอบถามภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทางสถิติ 
   3.3.2  นําแบบสอบถามจํานวน 80 ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งผูให
ขอมูลไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวม 35 คน แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Alpha 
Cronbach Coefficient)2  ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.71 แลวนําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางจากสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 3 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลจํานวน 20 คน และเมื่อ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยการหาคามัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4.  การวิเคราะหปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
  ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปขอคิดเห็นจากแบบสอบถาม และขอคนพบจากการ
ทดลอง มาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือใหไดรูปแบบที่
เหมาะสมมีความเปนไปได มีความถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การศึกษาเอกสาร ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหเน้ือหาจากเอกสารตามขอบเขต

ของการวิจัย จากแบบวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารที่สรางขึ้น โดยพิจารณาสาระของเอกสาร

                                          
  1Rensis Likert, "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of 
Psychology  22, 140, 1932), 1-55. 

2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : 
Harper & Row Publishers, 1974), 161. 
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ที่มีความสอดคลองกันในแตละเนื้อหาของเอกสารแตละเลม แลวสรุปผลการสังเคราะหเปนปจจัย
ดานตางๆ 

2. การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ โดยการประชุมสัมมนา ใหแสดงความคิดเห็น 
ประมวลความคิดเห็น และลงสรุปความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 

3. การสรางรูปแบบ  โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญชวยใหความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะในการสรางรูปแบบ  รวบรวมแนวคิด  ขอเสนอของผูเชี่ยวชาญแตละทานตามแบบ
สัมภาษณที่สรางขึ้น มาสรุปและนํามาปรับปรุงรูปแบบที่สราง 

4. การทดลองใช  รวบรวมขอมูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ และการสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกผลการทดลอง ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก วามีความเปนไปไดเพียงใดในทางปฏิบัติ และใหพิจารณาลงความคิดเห็น
ในแตละประเด็น ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง รูปแบบการนิเทศการศึกษามีความเปนไปไดมากที่สุด  
  มีคาเทากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง รูปแบบการนิเทศการศึกษามีความเปนไปไดมาก  
  มีคาเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง รูปแบบการนิเทศการศึกษามีความเปนไปไดปานกลาง  
  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง รูปแบบการนิเทศการศึกษามีความเปนไปไดนอย  
  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง รูปแบบการนิเทศการศึกษามีความเปนไปไดนอยที่สุด  
  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาซ่ึงอยูในรูปมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดย

ใชคาสถิติบรรยาย ไดแก คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
กําหนดเกณฑวาปจจัย และองคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็กแตละตัวจะตองมีคาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ซึ่งอยูในระดับมาก จึงจะถือวาการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กน้ัน มีความเหมาะสม สอดคลอง และเปนไปไดที่จะนําไปใชตาม
สภาพที่เปนจริงในการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยแปลความหมายของ
คะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
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 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ปจจัยหรือวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม สอดคลองและเปนไปไดมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ปจจัยหรือวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม สอดคลองและเปนไปไดมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปจจัยหรือวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม สอดคลองและเปนไปไดปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ปจจัยหรือวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม สอดคลองและเปนไปไดนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ปจจัยหรือวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษานั้นมีความเหมาะสม สอดคลองและเปนไปไดนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 สถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก คามัชฌิมเลขคณิต (mean) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

สรุป 

 งานวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเพ่ือทราบรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีดานการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษาและ
รูปแบบการนิเทศของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดย
ศึกษาลงไปในรายละเอียดปลีกยอย นํามาสังเคราะหรวมกับแนวคิดที่ไดจากการจัดกลุมสนทนา
ประเด็นเฉพาะ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการนํารูปแบบการนิเทศที่ไดไปทดลองใช 
กับสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 3 แหง เพ่ือใหไดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สําหรับรูปแบบการวิจัยน้ัน ไดกําหนดรูปแบบเปนงานวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษา
สภาวการณแบบก่ึงทดลอง  การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่4 

การวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของ
การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก”  ผูวิจัยไดดําเนินการ 
สังเคราะหเอกสาร  จัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะกับผูบริหาร และครูผูสอนจํานวน 60 คน  
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 คน และนําโครงรางรูปแบบที่ไดไปทดลองใชกับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  จํานวน 3 แหง  มาปรับปรุงเปนรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ใหสมบูรณ แลวนําเสนอรูปแบบ โดยจําแนกการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหปจจัยเพ่ือสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  1.1  ผลการวิเคราะหเอกสาร 
  1.2  ผลการสรุปผล และสังเคราะหความคิดเห็นจากการจัดกลุมสนทนา
ประเด็นเฉพาะ  (Focus group) 

ตอนที่ 2  ผลการสังเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเพ่ือสรางรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ตอนที ่1   ผลการสังเคราะหปจจัยเพ่ือสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ 
                 สถานศึกษาขนาดเล็ก 

1.1  ผลการวิเคราะหเอกสาร 
 การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและ
การนิเทศภายในสถานศึกษา  ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และทําการสังเคราะหเปนกรอบความคิดในการวิจัย   
จากแนวคิดของบริกส และจัสแมน (Briggs and Justman)  มารค และสตูป (Mark and Stoop) 
เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต (Sergiovanni and Starratt)  แอลเลน (Allen)  แฮริส (Harris)  ชารี 
มณีศรี  สงัด อุทรานันท กรองทอง จิรเดชากุล และทฤษฎีของเฮิรซเบิรก (Herzberg)  ซึ่งสรุป
สาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะห ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3  สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  
               และการนิเทศภายในสถานศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญท่ีนําไปใช 
ความมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษา ตามแนวคิดของ 
บริกส และจัสทแมน 
(Briggs and Justman) 

1) เพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาทางอาชีพ (Professional 
Leadership)    
2)  เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s 
Growth)   
3) เพื่อการปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น (Improvement of 
Teaching)    
4 )  เ พ่ือการส ง เส ริมและแนะนําคณะครู  และส งเสริม
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและประชาคม (Guiding staff 
and Community Relations) 

หลักเบื้องตนของการนิเทศ
การศึกษา ของ มารคและสตูป 
(Mark and Stoop)    

   1) การนิเทศการศึกษา เปนบริการท่ีทําเปนทีมและอาศัย
ความรับผิดชอบของครูใหญ   
   2) ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดาน
การนิเทศ บริการอันน้ีจะตองอยูในความรับผิดชอบของ
ครูใหญ 
   3)  การนิเทศการศึกษา ถูกปรับใหตรงกับความตองการ
ของแตละบุคคลท่ีเปนบุคลากรของโรงเรียน   
   4)  การนิเทศการศึกษา ชวยจําแนกความตองการของแต
ละบุคคลท่ีเปนบุคลากรของโรงเรียน   
   5 )   การนิ เทศการ ศึกษา  จะช วยให เป าหมายและ
จุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดขึ้น   
   6)  การนิเทศการศึกษา จะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และ
สัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และ
ชวยพัฒนาในดานความรูสึกที่ดตีอชุมชน 
   7)  การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบริหาร
กิจกรรมในหลักสูตรสําหรับนักเรียน   
   8)  ความรับผิดชอบในการปรับโครงการการนิเทศใน
โรงเรียนเปนหนาที่ของครูซึ่งทําเพื่อช้ันเรียน และเปนความ
รับผิดชอบของครูใหญในการทําเพ่ือโรงเรียน   
   9)  การนิเทศการศึกษา ตองมีการจัดงบประมาณไวในงบประจําป   
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

 10)  การนิเทศการศึกษา ตองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม  
   11)  การบริหารโครงการนิเทศ จะตองจัดเปนคณะบุคคล   
   12)  การนิเทศการศึกษา ควรชวยใหมีการแปลเอกสาร 
และนําผลการวิจัยทางการศึกษาใหมๆ มาใช   
   13)  การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควร
ประเมินโดยผูที่รวมในโครงการและผูที่เกี่ยวของในการใหการ
ชวยเหลือ   

หลักการนิเทศการศึกษา ของ
เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต 
(Sergiovanni and Starratt) 

   1)  การบริหารตองคํานึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป 
   2)  การนิเทศการศึกษา ตองคํานึงถึงการจัดใหมีความสะดวก 
สบายทางวัตถุตางๆ และรวมไปถึงดําเนินการโดยทั่วไป   
   3)  การบริหารและการนิเทศ โดยหนาที่แลวไมสามารถ
แยกออกจากกันไดทั้งสองอยางจะตองมีสวนสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด มีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการดําเนินงาน
ดานระบบการศึกษา   
   4)  การนิเทศการศึกษาจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางปรัชญา
และวิทยาศาสตร  และจะตองตั้ งอยูบนพ้ืนฐานปรัชญา
ประชาธิปไตย   
   5)  การนิเทศการศึกษา จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร   
   6)  การนิเทศการศึกษา ในสถานที่ที่ไมสามารถใชวิธีการ
ทาง วิทยาศาสตร ได  จะตองใชกระบวนการแกปญหา
การศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั้งสวนที่เปน
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น   
   7)  การนิเทศการศึกษาจําเปนตองสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
ไมใชการเขียนใบส่ังใหทําตองมีการวางแผนอยางมีระเบียบ มี
การประสานความรวมมือกัน   
   8) การนิเทศที่ดีจะตองเปนวิชาชีพ ตองสงเสริมการหาแนว
ทางการประเมินบุคลากรวิธีการและผลจะตองมุ งไปสู
มาตรฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของชารี  มณีศรี   

    1) การนิเทศเปนการชวยกระตุน  การประสานงาน  และ
แนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครู   
    2) การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย  
    3) การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม และสรางสรรค   
    4) การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เก่ียวพันกัน   
    5) การนิเทศ คือการสรางมนุษยสัมพันธ   
    6) การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ   
    7) การนิเทศตองมุงขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน   

กระบวนการบริหารงานของ
แอลเลน  (Allen) 
 

     แฮริส (Harris) ไดนําแนวความคิดของแอลเลน (Allen) เกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานการศึกษา มาเสนอใชกับการนิเทศการศึกษา  
ประกอบดวยกระบวนการหลัก 5 ประการ  ยอวา “POLCA”  ดังนี้ 
1.  Planning processes (P) กระบวนการวางแผนมีดังนี้ 
       1.1  การคิด  (thinking)   
       1.2  จัดทําตารางงาน  (scheduling)   
       1.3  การทําโครงการ  (programming)   
       1.4  แผนงานที่ดีนําไปสูการคาดคะเน  (forecasting)   
       1.5 ปรับปรุงแผนการทํางานใหดีขึ้น 
             (developing  procedures) 
2.  Organizing processes (O)  กระบวนการจัดโครงสรางมีดังนี้ 
       2.1  จัดจําแนกหนาที่ (distributing functions)   
       2.2  การประสานงาน  (coordinating) 
       2.3  ช้ีแหลงขอมูลวิชาการ  (resources allocating) 
        2.4  จัดใหมีความสัมพันธ  (establishing  relationship) 
       2.5  เปนตัวแทน  (delegating) 
3. Leading  processes  (L)  กระบวนการนํามีลักษณะดังนี้ 
       3.1  นําในการตัดสินใจ  (decision-making) 
       3.2  ขอเสนอแนะ (suggesting)  
       3.3  แรงจูงใจ  (motivation)   
       3.4  การส่ือความหมาย  (communicating)  
       3.5  การคิดริเร่ิม  (initiating) 
       3.6  การสาธิต (demonstrating) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

 4. Controlling processes (C) กระบวนการควบคุมมีลักษณะ ดังนี้ 
         4.1  ทําใหถูกตอง  (taking corrective action) 
         4.2  ความเจริญงอกงาม  (expediting) 
         4.3  การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร (reprimanding) 
5. Assessing processes (A) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
         5.1  พิจารณาผลงาน  (judging  performance) 
         5.2  วัดผล  (measuring  performance) 

กระบวนการนิเทศการสอน
แบบแฮริส (Harris) 

แฮริส ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 6 ขั้นตอนดังน้ี  
     1) การประเมินสภาพปจจุบัน (assessing) 
     2) การจัดลําดับความสําคัญ  (prioritizing)  
      3) การออกแบบวิธีการนิเทศ (designing)   
      4) การจัดสรรทรัพยากร (allocating resources)   
       5) การประสานงาน  (coordinating)  
      6)  การอํานวยการ (directing) 

กระบวนการนิเทศการศึกษา
ของสงัด  อุทรานันท 
 

    มี  5  ขั้นตอนดังน้ี 
    ขั้นที่  1  วางแผนการนิเทศ  (planning-P)   
    ขั้นที่  2  ใหความรูในส่ิงที่จะทํา  (informing-I)   
    ขั้นที่  3  การปฏิบัติงาน  (doing-D)  ประกอบดวย 
                3.1  การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ   
                3.2  การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ   
                3.3  การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ 
    ขั้นที่  4  การสรางขวัญและกําลังใจ  (reinforcing-R)   
     ขั้นที่  5  การประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน 
                (evaluating-E) 

องคประกอบที่สําคัญของ 
การนิเทศภายในสถานซึกษา 
ของชารี  มณีศรี    
 

มี  3  ประการ คือ  
   1)  บุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ   
   2)  วิธีการนิเทศตระหนักจุดมุงหมายการนิเทศ   
   3)  เคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ  

 
 

จัดรูปแบบ: สีแบบอักษร:
อัตโนมัติ, ไม ขยาย / บีบ 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญท่ีนําไปใช 

องคประกอบที่สําคัญของ 
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของ กรองทอง  จิรเดชากุล 

มี  5 ประการ  คือ   
   1)  มีระบบขอมูลและสารสนเทศ  เพื่อใชในการวางแผน
นิเทศภายในโรงเรียน   
   2)  มีระบบการวางแผนนิเทศอยางมียุทธศาสตร    
   3) มีระบบการจัดการที่เนนการพัฒนาครูและนักเรียน   
   4) มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เนนผลงานครู   
   5) มีระบบการเผยแพรและขยายผล 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ 
การนิเทศการศึกษา 
ทฤษฎีสองปจจัย  
(Two-Factor Theory)  ของ 
เฮิรซเบิรก (Herzberg) 

 
 
1.  ปจจัยกระตุน (Motivators factors) 
     -  ความสําเร็จของงาน (achievement) 
     -  ความกาวหนา  (advancement) 
     -  การยอมรับนับถือ  (recognition) 
     -  ความรับผิดชอบ  (responsibility) 
     -  ลักษณะของงาน  (the Work itself) 
2.  ปจจัยคํ้าจุน  (Hygiene factors) 
     -  การนิเทศงาน  (supervision) 
     -  สภาพแวดลอมของงาน  (working  condition) 
     -  นโยบายและการบริหาร  (policy  and  administration) 
     -  ความสัมพันธในหนวยงาน  (interpersonal  relation) 
     -  รายได  (salary) 

 
1.2  ผลการวิเคราะหความคดิเห็นจากการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) 

 การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group)  กับผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก  ในโรงเรียนนํารองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามความรวมมือกับประเทศออสเตรเลียกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากทั่วประเทศจํานวน 60  คน โดยแบงกลุมคนออกเปน 8 กลุมๆ ละ 7-8 คน  
เปนผูบริหารสถานศึกษา 4 กลุม และครูผูสอน 4 กลุม และปอนประเด็นคําถามทีละประเด็น  ให
สมาชิกรวมแสดงความคิดเห็นทุกคน และสรุปแนวคิดที่สมาชิกมีความเห็นสอดคลองกันเปน
คําตอบของกลุม  หลังจากน้ัน ผูวิจัยนําสรุปความคิดเห็นของแตละกลุมมาสังเคราะหหาความ
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คิดเห็นที่สอดคลองกัน  สรุปรวมเปนความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญที่รวมใหความคิดเห็น
ทั้งหมด นํามาวิเคราะหตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เปนกรอบในการวิจัย สรุปเปนประเด็น 
ปจจัย หรือวิธีการท่ีจะนํามาใชในการสรางโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 
 ประเด็นที่ใชในการสนทนา ไดแก 
 1.  การนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีความจําเปนตอครูผูสอนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 
 2.  ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็กที่พบในปจจุบัน ที่ทําใหการ
ดําเนินงานนิเทศภายในไมบรรลุผลเทาที่ควรมีอะไรบาง 
 3.  จากความจําเปนในประเด็นที่ 1 และปญหาในประเด็นที่ 2. ทานตองการใหเปน
อยางไร  หรือทานคิดวามีวิธีในการแกปญหาอยางไร 
 ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรุปรวมเปนความคิดเห็นที่ไดจากการจัดกลุมสนทนาประเด็น
เฉพาะ  ดังน้ี 
 ประเด็นสนทนาที่ 1  การนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีความจําเปนตอ
ครูผูสอนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือไม  อยางไร 
 สรุปความคิดเห็นของกลุมสนทนา 
 ความคิดเห็นของกลุมเห็นวา การนิเทศภายในมีความจําเปนอยางยิ่งตอครูผูสอนใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหลายประเด็น  ไดแก 
 1.  เพ่ือใหการเรียนการสอนพัฒนาไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด ถึงแมจะไมมี
ศึกษานิเทศกมาใหความชวยเหลือ  ผูบริหารก็ตองพยายามทําหนาที่น้ี  เพราะการนิเทศจะชวย
เสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
 2. สงเสริมใหครูในสถานศึกษาไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และนําความรู
ความสามารถที่ไดมาปรับปรุงหรือใชเปนเครื่องมือ เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมได 
 3. การจัดกิจกรรมการนิเทศ  ไมวาจะดวยวิธีใด  ๆ สามารถกระตุนใหเกิดแนวคิดใหมแกครู
ภายในสถานศึกษาได 
 4. ทําใหครูไดทราบนโยบาย  ปรัชญา  ตลอดจนวัตถุประสงคของสถานศึกษา  ซึ่งจะมี
สวนชวยใหครูไดพัฒนาการเรียนการสอนของตน 
 5.  เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของครู กอใหเกิดความรูสึกปลอดภัยในการ
ทํางาน  เพื่อที่จะไดรวมมือกันในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายอันเดียวกัน  ในความ
สามัคคีมีนํ้าหนึ่งน้ําใจเดียวกัน  มีความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ปฏิบัติ 
 6. สถานศึกษาแตละแหงมีสภาพปญหา และความตองการที่ ไม เหมือนกัน 
ศึกษานิเทศกจากภายนอกจะไมรูสภาพปญหา และความตองการของสถานศึกษาที่แทจริง จงึไม
สามารถสนองความตองการของสถานศึกษาได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 136 

 7. ปจจุบันผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนบางคนมีความรู ความสามารถเพียงพอ 
มีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชา จึงสมควรไดใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
 8. ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด ไมสามารถสนองความตองการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
 9. เปนการสอดคลองกับปรัชญา หลักการและวิธีการของการนิเทศสมัยปจจุบันที่วา 
การนิเทศเกิดขึ้นโดยความรวมมือซึ่งกันและกัน ไมใชจะตองมีคนมาชวยช้ีแนะตลอดเวลา 
 10. บุคลากรในโรงเรียนมีความคุนเคยกันอยูแลวและทราบปญหาการเรียนการสอน
ในโรงเรียน จึงสามารถใหความชวยเหลือไดสะดวกกวาบุคคลภายนอกโรงเรียน 
 สรุปวา การนิเทศภายในสถานศึกษา มีความจําเปนตอครูผูสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการนิเทศการศึกษาเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง โดยการ
นําเอาความเปล่ียนแปลงจากภายนอกมาสูสถานศึกษา แตการนิเทศการศึกษาจากภายนอก
สถานศึกษาไมสามารถสนองตอบความตองการของสถานศึกษาได เพราะจํานวนศึกษานิเทศกมีนอย 
ขาดงบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ ที่จะทําการนิเทศสถานศึกษาไดอยางทั่วถึง และที่สําคัญ
บุคลากรในสถานศึกษายอมรูปญหา สามารถแกปญหาและสามารถที่จะทําการนิเทศกันเองได 
 ดังนั้น  การนิเทศภายในจึงเปนการพัฒนาตนเอง  โดยการพึ่งตนเอง  เม่ือสังคมมีการ
เปล่ียนแปลง  บุคลากรภายในสถานศึกษาจะตองมีการตื่นตัว เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง  
โดยใชบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนหลัก 
 ประเด็นสนทนาที่ 2  ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็กที่พบใน
ปจจุบัน ที่ทําใหการดําเนินงานนิเทศภายในไมบรรลุผลเทาที่ควรมีอะไรบาง 
 สรุปความคิดเห็นของกลุมสนทนา 
 ความคิดเห็นของกลุมเกี่ยวกับปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่
พบในปจจุบัน ไดแก 
 1. ในสวนของการนิเทศที่มีปญหามากท่ีสุด ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการ หรือ
โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา  ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษาสวน
ใหญ  ขาดความรู  ความเขาใจ และขาดการวางแผนการนิเทศไวลวงหนา รวมทั้งโครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีอยู ขาดความชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการ 
 2. ไมมีการประเมินผลการนิเทศใหผูรับการนิเทศทราบ ทําใหไมสามารถเอาผลการ
นิเทศมาปรับปรุงการเรียนการสอนได 
 3. สวนหนึ่งจะไมเคยไดรับการนิเทศโดยตรง แตก็ไดรับทราบเรื่องการนิเทศจากการอาน 
การฟง การซักถามพูดคุย 
 4.ไมมีรูปแบบการนิเทศท่ีชัดเจนหรือเปนตัวอยางได ผูรับผิดชอบไมทราบจะ
ดําเนินการอยางไร 
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 5. วิธีการนิเทศของสถานศึกษาสวนใหญมักใชวิธีการประชุม จึงทําใหการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ไมสามารถนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง 
 6. ไมมีการวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ 
 7. ขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะเปนครูผูสอนดวยกัน ซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากผูบริหารใหทําหนาที่นิเทศ ถาผูรับการนิเทศไมเกิดการยอมรับ ทําใหการนิเทศสูญเปลา ไม
เกิดประโยชน 
 8. ผูนิเทศขาด เทคนิค และวิธีการนิเทศที่ดี และสอดคลองกับเร่ืองที่นิเทศ ทําใหการ
นิเทศ ไมบรรลุเปาหมาย หรือตรงตามความตองการของครู 
 9. ไมมีส่ือ หรือเครื่องมือนิเทศที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของครูผูสอน ที่จะนํา 
มาใชในการประเมินการสอนของตน เพื่อแกไข ปรุงปรุง และพัฒนาการสอนที่ตรงตามความเปนจริง 
 10. ขาดการสรางสัมพันธและการแลกเปล่ียนเรียนรู กับเพื่อนครูคนอื่นๆ ตาง
สถานศึกษาถึงความกาวหนาทางวิชาการ หรือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
 11. ภาระงานอ่ืนๆ มากเกินไป ทําใหไมมีเวลามาคํานึงถึงการนิเทศภายใน 
 12. ในการวางแผนการนิเทศ ไมมีการนําเอาขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชน สวนใหญก็จะทําอยางที่เคยทํา 
 13. ไมมีการนําผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเอง 
 14. บุคลากรมีจํานวนนอย ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถดําเนินการนิเทศภายในอยาง
เปนรูปธรรม และสมํ่าเสมอได 
 ประเด็นสนทนาที่ 3  จากความจําเปนในประเด็นที่ 1 ปญหาในประเด็นที่ 2  ทาน
ตองการใหเปนอยางไร และ ทานคิดวามีวิธีในการแกปญหาอยางไร  
 สรุปความคิดเห็นของกลุมสนทนา 
 แนวคิดของกลุมเกี่ยวกับความตองการ และวิธีการแกปญหา เกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  มีดังนี้ 
 1. สถานศึกษาตองจัดใหมีแผนการนิเทศภายในระยะยาวที่ชัดเจน และการจัดทํา
แผนงาน / โครงการนิเทศภายในแตละปควรระบุเปาหมาย กิจกรรม วิธีดําเนินการ และการ
ประเมินผลการนิเทศไวอยางชัดเจน 
 2. ใหความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจัดทําแผน และโครงการกับบุคลากรทุกคน ให
สามารถเขียนแผน และโครงการไดตรงตามสภาพปญหาและความตองการของครูผูสอนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนจริงๆ  
 3. การจัดทําแผน และโครงการเกี่ยวกับการนิเทศภายใน  ตลอดจนการวางแผนตอง
เกิดจากแนวคิด และความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน  และนําเอาขอมูล
สารสนเทศ มาใชเปนขอมูลในการวางแผน 
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 4. ตองมีเทคนิค วิธีการ และจัดกิจกรรมการนิเทศภายในที่นาสนใจ เขาถึงหองเรียน 
ถึงครูผูสอนแตละคนและตรงตามความตองการของครูผูสอนในการแกปญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอน ไมใชใชการประชุมช้ีแจงเพียงอยางเดียว ซึ่งจะไดรับรูเพียงเร่ืองนโยบายกวางๆ 
 5. ในการนิเทศภายในแตละครั้ง ควรมีส่ือ หรือเคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศ เพ่ือใหการ
นิเทศตรงตามความตองการ และเกิดความเขาใจ ดังเชนครูผูสอนตองใชส่ือประกอบการสอน 
การสรางหรือนําสื่อ และเครื่องมือนิเทศใดมาใชในการนิเทศ ตองเกิดจากความรวมมือ และ
เห็นชอบ ทั้งจากผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดการยอมรับในผลการนิเทศ 
 6. เม่ือเสร็จส้ินการนิเทศภายในแตละคร้ัง ควรมีการประเมินผล เพื่อใหผูรับการนิเทศ
ทราบวา ควรจะปรับปรุง แกไข และพัฒนาในเรื่องใดบาง ทั้งนี้ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตองไดพูดคุย
เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน และยอมรับผลการนิเทศรวมกัน เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางและวิธีการ
แกปญหารวมกัน จะทําใหกิจกรรมการนิเทศภายในมีความหมาย และมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 
 7.  ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและผูบริหาร ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยการพัฒนาดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ การนําหลักสูตรไปใช การเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 8. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ของครูผูสอน ทั้ง 8 กลุมสาระ  โดยรวมมือกับ
สถานศึกษาที่อยูใกลเคียง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลาย เพราะครูผูสอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนนอย หากแลกเปล่ียนอยูเฉพาะภายในสถานศึกษาเดียวกัน จะไม
ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการแกปญหา และการพัฒนา 
 9. พัฒนาผูบริหาร โดยใชการศึกษาดูงานสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีเปนแบบอยาง   
 10. สงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมทางวิชาการ หรือเครือขายวิชาการ 
เพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู  แลกเปลี่ยนประสบการณเชิงวิชาการระหวางครูผูสอน 
 11. การสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมู
คณะ การยอมรับและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายใน
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ 
 12. ครูผูสอนทุกคน ตองผลัดกันเปนทั้งผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ใครมีความรู 
ความสามารถ ในดานใดก็เปนผูนิเทศครูผูสอนคนอื่นในดานนั้น ไมควรมอบหมายใหใครคนใดคน
หนึ่งเปนผูนิเทศ หรือผูบริหารเปนผูนิเทศอยูคนเดียว เพราะผูบริหารก็ไมไดรูในทุกเรื่อง ซึ่งจะทํา
ใหไมไดนิเทศอยางจริงจัง สวนใหญจะใชการประชุมช้ีแจงนโยบายเพียงอยางเดียว ดังน้ันทั้งผู
นิเทศและผูรับการนิเทศ ตองวางตัวใหถูกตอง เหมาะสมตามบทบาท หนาที่ ที่เปนในแตละครั้ง 
 13. ในการนิเทศภายในแตละครั้ง ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน เพื่อมุงการ
แกปญหา และการพัฒนา ไมใชการจองจับผิด ใชวิธีที่เปนกัลยาณมิตร มีความเขาใจอันดีตอกัน 
ยอมรับในความสามารถของกันและกัน และยอมรับผลการนิเทศรวมกัน 
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 14. ผูบริหารควรกระตุน หรือเปดโอกาสใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
ในหนาที่ อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  ตามความรู ความสามารถ และความสนใจ 
 สรุปผลและวิเคราะหการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะกับหลักการ ทฤษฎี
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นของการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ เก่ียวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็กดังกลาว  โดยสังเคราะหจากแนวคิดในการแกปญหา และความ
ตองการ  แลวนํามาวิเคราะหตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ที่สามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการ ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ไดแก  ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของ บริกส และจัสแมน หลักการนิเทศ
การศึกษาของ มารค และสตูป หลักการนิเทศการศึกษาของ เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต  
หลักการนิเทศภายในของ ชารี  มณีศรี  กระบวนการบริหารของแอลเลน (Allen)  กระบวนการ
นิเทศการสอนแบบแฮริส (Harris)   กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท  องคประกอบ
ที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนของชารี  มณีศรี  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนของกรองทอง  จิรเดชากุล  และทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg)  โดย
วิเคราะหจากความคิดเห็นของการสนทนา  ในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 1. “สถานศึกษาตองจัดใหมีแผนการนิเทศภายในระยะยาวท่ีชัดเจน และการจัดทํา
แผนงาน / โครงการนิเทศภายในแตละปควรระบุเปาหมาย กิจกรรม วิธีดําเนินการ และการ
ประเมินผลการนิเทศไวอยางชัดเจน มีการใหความรู เกี่ยวกับการจัดทําแผน ตลอดจนการวางแผน
ตองเกิดจากแนวคิด ความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ตรงตามสภาพปญหาและ
ความตองการของครูผูสอนในการพัฒนาการเรียนการสอนจริงๆ และนําเอาขอมูลสารสนเทศ มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผน”  สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกส
และจัสแมนทุกประการ  หลักการนิเทศการศึกษาของมารคและสตูป (การนิเทศการศึกษาตองมี
การวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาวโดยใหผูที่มีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวนรวม,  ตองมีการจัด
งบประมาณไวในงบประจําป, ชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดขึ้น, การบริหาร
โครงการนิเทศจะตองจัดเปนคณะบุคคล)  กระบวนการบริหารของแอลเลน (การวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน, การจัดโครงสรางของการดําเนินงาน)  กระบวนการนิเทศการสอนแบบแฮริส (การ
ประเมินสภาพปจจุบัน, การจัดลําดับความสําคัญ, การจัดสรรทรัพยากร)  กระบวนการนิเทศการศึกษา
ของสงัด  อุทรานันท (ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ) และองคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนของกรองทอง  จิรเดชากุล (มีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผนนิเทศภายใน
โรงเรียน, มีระบบการวางแผนนิเทศอยางมียุทธศาสตร)  เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษา
ดังกลาว ปจจัยและวิธีการที่สําคัญ ควรจะเปนเร่ือง การกําหนดโครงสรางการบริหารการนิเทศ
ภายใน  การกําหนดนโยบาย และ การวางแผน 
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 2.  “ตองมีเทคนิค วิธีการ และจัดกิจกรรมการนิเทศภายในที่นาสนใจ เขาถึงหองเรียน 
ถึงครูผูสอนแตละคนและตรงตามความตองการของครูผูสอนในการแกปญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอน ไมใชใชการประชุมช้ีแจงเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะไดรับรูเพียงเร่ืองนโยบายกวางๆ”  
สอดคลองกับหลักการนิเทศการศึกษาของเซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต (การนิเทศการศึกษา 
จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร, ในสถานที่ที่ไมสามารถใชวิธีการทางวิทยาศาสตรได 
จะตองใชกระบวนการแกปญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั้งสวนที่เปน
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น, การนิเทศการศึกษาจําเปนตองสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไมใชการเขียนใบสั่ง
ใหทําตองมีการวางแผนอยางมีระเบียบ มีการประสานความรวมมือกัน)  กระบวนการนิเทศการสอน
แบบแฮริส (การออกแบบวิธีการนิเทศ)  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนของ ชารี  
มณีศรี  (วิธีการนิเทศตระหนักจุดมุงหมายการนิเทศ) เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษา
ดังกลาว ปจจัยและวิธีการที่สําคัญ ควรจะเปนเรื่อง เทคนิค วิธีการและกิจกรรมการนิเทศ 
 3.  “ในการนิเทศภายในแตละครั้ง ควรมีส่ือ หรือเคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ เพ่ือให
การนิเทศตรงตามความตองการ และเกิดความเขาใจ ดังเชนครูผูสอนตองใชส่ือประกอบการสอน 
การสรางหรือนําส่ือและเคร่ืองมือนิเทศใดมาใชในการนิเทศ ตองเกิดจากความรวมมือ และเห็นชอบ 
ทั้งจากผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดการยอมรับในผลการนิเทศ”  สอดคลองกับ
หลักการนิเทศการศึกษาของ มารค และสตูป (ควรชวยใหมีการแปลเอกสาร และนําผล การวิจัย
ทางการศึกษาใหมๆ มาใช)  หลักการนิเทศการศึกษาของ เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต (การ
นิเทศการศึกษาตองคํานึงถึงการจัดใหมีความสะดวกสบายทางวัตถุตางๆ และรวมไปถึง
ดําเนินการโดยทั่วไป)  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนของ ชารี  มณีศรี  
(เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ)  เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว ปจจัยและ
วิธีการที่สําคัญ ควรจะเปนเร่ือง  ส่ือ อุปกรณและเทคโนโลยี 
 4.  “เม่ือเสร็จสิ้นการนิเทศภายในแตละครั้ง ควรมีการประเมินผล เพ่ือใหผูรับการ
นิเทศทราบวา ควรจะปรับปรุง แกไข และพัฒนาในเรื่องใดบาง ทั้งนี้ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตองได
พูดคุยเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน และยอมรับผลการนิเทศรวมกัน เพ่ือวิเคราะหหาแนวทาง และ
วิธีการแกปญหารวมกัน จะทําใหกิจกรรมการนิเทศภายในมีความหมาย และมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น”  สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกสและจัสแมนทุกประการ  
หลักการนิเทศการศึกษาของมารคและสตูป (การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควร
ประเมินโดยผูที่รวมในโครงการและผูที่เกี่ยวของในการใหการชวยเหลือ)  หลักการนิเทศ
การศึกษาของเซอรจิโอแวนนีและสตารเร็ต  (การนิเทศที่ดีจะตองเปนวิชาชีพ ตองสงเสริมการหา
แนวทางการประเมินบุคลากรวิธีการและผลจะตองมุงไปสูมาตรฐานท่ีตั้งไว)  กระบวนการบริหาร
ของแอลเลน (การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน)  กระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงัด  
อุทรานันท  (ขั้นที่ 5 การประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน)  องคประกอบท่ีสําคัญของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ของกรองทอง  จิรเดชากุล (มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เนนผลงานครู) 
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เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว ปจจัยและวิธีการที่สําคัญ ควรจะเปนเร่ือง  
การประเมินผลการนิเทศ 
 5.  “ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของครู และผูบริหาร ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยการพัฒนาดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพ การนําหลักสูตรไปใช การเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การศึกษาดูงานสถานศึกษาขนาดเล็กที่เปน
แบบอยาง ผูบริหารควรกระตุนหรือเปดโอกาสใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใน
หนาที่ อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  ตามความรู ความสามารถ และความสนใจ”  สอดคลองกับ   
ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกส และจัสแมนทุกประการ  หลักการนิเทศการศึกษา
ของมารคและสตูป  (ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ บริการ
อันน้ีจะตองอยูในความรับผิดชอบของครูใหญ,  ถูกปรับใหตรงกับความตองการของแตละบุคคล
ที่เปนบุคลากรของโรงเรียน,  การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบริหารกิจกรรมใน
หลักสูตรสําหรับนักเรียน)  หลักการนิเทศการศึกษาของเซอรจิโอแวนนีและสตารเร็ต  (การ
บริหารตองคํานึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป)  หลักการนิเทศภายในของชารี  มณีศรี  
(การนิเทศเปนการชวยกระตุน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครู,
ตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย, การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมและสรางสรรค, การนิเทศ
กับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวพันกัน)  กระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงัด  
อุทรานันท  (ขั้นที่ 2 ใหความรูในส่ิงที่จะทํา)  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนของกรองทอง  จิรเดชากุล (มีระบบการจัดการที่เนนการพัฒนาครูและนักเรียน)  เมื่อ
วิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว ปจจัยและวิธีการที่สําคัญ ควรจะเปนเรื่อง  การ
พัฒนา  (ทั้งการพัฒนาบุคคล และพัฒนางาน) 
 6.  “การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของครูผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระ โดยรวมมือกับสถานศึกษา
ที่อยูใกลเคียง เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูที่หลากหลาย เพราะครูผูสอนในสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีจํานวนนอย หากแลกเปล่ียนอยูเฉพาะภายในสถานศึกษาเดียวกัน จะไมทําใหเกิด
แนวคิดใหมๆ ในการแกปญหาและการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมทาง
วิชาการ หรือเครือขายวิชาการ เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแลกเปล่ียนประสบการณเชิง
วิชาการระหวางครูผูสอน”  สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกส 
และจัสแมนทุกประการ  โดยเฉพาะการสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและประชาคม  
หลักการนิเทศการศึกษาของมารค และสตูป (เปนบริการท่ีทําเปนทีมและอาศัยความรับผิดชอบ
ของครูใหญ,  ชวยจําแนกความตองการของแตละบุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน, จะตองชวย
ปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาใน
ดานความรูสึกตอชุมชนที่ดี)  หลักการนิเทศภายในของ ชารี  มณีศรี  (ตองมุงขจัดชองวางระหวาง
โรงเรียนและชุมชน)  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ของกรองทอง จิรเดชา
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กุล (มีระบบการเผยแพรและขยายผล)   เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว 
ปจจัยและวิธีการที่สําคัญ ควรจะเปนเรื่อง  การสรางเครือขาย 
 7.  “การสรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหเกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ การยอมรับและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายใน
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ”  สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกส 
และจัสแมนทุกประการ  หลักการนิเทศการศึกษาของ มารค และสตูป (จะตองชวยปรับปรุง
ทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดาน
ความรูสึกตอชุมชนท่ีดี)  หลักการนิเทศภายในของชารี  มณีศรี  (การสรางมนุษยสัมพันธ, การ
นิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ)  กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท (ขั้นที่ 4 การ
สรางขวัญและกําลังใจ)  เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว ปจจัยและวิธีการท่ี
สําคัญ ควรจะเปนเร่ือง  มนุษยสัมพันธ   
 8.  “ครูผูสอนทุกคน ตองผลัดกันเปนทั้งผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ใครมีความรู 
ความสามารถ ในดานใดก็เปนผูนิเทศครูผูสอนคนอื่นในดานน้ัน ไมควรหมอบหมายใหใครคนใดคน
หนึ่งเปนผูนิเทศ หรือผูบริหารเปนผูนิเทศอยูคนเดียว เพราะผูบริหารก็ไมไดรูในทุกเรื่อง ซึ่งจะทํา
ใหไมไดนิเทศอยางจริงจัง สวนใหญจะใชการประชุมช้ีแจงนโยบายเพียงอยางเดียว ดังน้ันทั้งผู
นิเทศและผูรับการนิเทศ ตองวางตัวใหถูกตอง เหมาะสมตามบทบาท หนาที่ ที่เปนในแตละคร้ัง” 
สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกส และจัสแมนทุกประการ   
หลักการนิเทศการศึกษาของมารคและสตูป  (ความรับผิดชอบในการปรับโครงการ การนิเทศใน
โรงเรียนเปนหนาที่ของครูซึ่งทําเพื่อช้ันเรียน และเปนความรับผิดชอบของครูใหญในการทําเพื่อ
โรงเรียน)  กระบวนการบริหารของแอลเลน  (บทบาทในฐานะผูนําที่ดําเนินการ,  การควบคุม    
การปฏิบัติงาน)  กระบวนการนิเทศการสอนแบบแฮริส  (การประสานงาน, การอํานวยการ)  
กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท  (ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน ประกอบดวย     
การปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะคือ การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ  
และ การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ)  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน
ของ ชารี  มณีศรี  (บุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ)  เมื่อวิเคราะหตามแนวคิดของ  นัก
การศึกษาดังกลาว ปจจัยและวิธีการท่ีสําคัญ ควรจะเปนเร่ือง  บทบาทหนาที่ ประกอบดวย 
บทบาทหนาที่ของผูนิเทศ และบทบาทหนาที่ของผูรบัการนิเทศ   
 ทั้งน้ี การดําเนินงานในทุกเร่ืองจะคํานึงถึง การบริหารบุคคลตามทฤษฎีสองปจจัยของ 
เฮิรซเบิรก (Herzberg)  ดังน้ันปจจัยหรือวิธีการตางๆ ที่มีความสําคัญ ที่จะสงผลสําเร็จตอการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  เพื่อนําไปสรางเปนโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และเปนกรอบในการสรางกระทงคําถาม เพ่ือนําไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ซึ่งพบวานาจะ
ประกอบดวยปจจัย หรือวิธีการตางๆ 10 ปจจัย คือ 1) การกําหนดโครงสรางการบริหารการนิเทศ
ภายใน   2)  การสรางเครือขาย  3)  บทบาท หนาที่ ประกอบดวย บทบาท หนาที่ในฐานะผูนิเทศ 
และบทบาท หนาที่ในฐานะผูรับการนิเทศ  4)  การกําหนดนโยบาย  5)  การวางแผน  6) การพัฒนา  
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7)  การประเมินผลการนิเทศ  8)  สื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี  9)  เทคนิค วิธีการและกิจกรรม
การนิเทศ  และ 10)  มนุษยสัมพันธ 

ตอนที ่2  ผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาโครงราง ความเหมาะสม และ 
               ความเปนไปไดของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําขอมูล  ซ่ึงเปนผลที่ไดจากการศึกษาในตอนที่ 1 และตอนที่ 2  
ซ่ึงเปนปจจัย หรือวิธีการตางๆ  ที่คาดวานาจะสงผลตอความสําเร็จในการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 10 ปจจัย  มาสรางเปนโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง เพื่อสัมภาษณความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน  (ภาคผนวก ค หนา 205) เก่ียวกับโครงรางรูปแบบ ความเหมาะสม 
และความเปนไปไดของโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดย
กําหนดประเด็นสัมภาษณ ดังนี้ 
 ประเด็นสัมภาษณที่ 1  แนวความคิดการออกแบบในภาพรวมของโครงรางรูปแบบการ
นิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น  มีความสอดคลองกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือไม เพราะเหตุใด 
 ประเด็นสัมภาษณที่  2  โครงรางของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก มีความเหมาะสมหรือไม มากนอยเพียงใด   
 ประเด็นสัมภาษณที่  3  การนํารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ไป
ใชใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพตอการดําเนิน งานนิเทศภายในสถานศึกษาจริงๆ  มีความ
เปนไปไดมากนอยเพียงใด 
 ประเด็นสัมภาษณที่  4  ปจจัยเพิ่มเติมอ่ืน ที่ควรนํามาพิจารณาในการสรางรูปแบบ
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 ประเด็นสัมภาษณที่  5  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  ในการสรางรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 กลุมผูเช่ียวชาญ  ประกอบดวยนักวิชาการ  ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ได
แสดงแนวคิด และใหขอเสนอแนะที่มีตอปจจัยตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามประเด็นสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรุปรวมเปน
แนวคิด และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  ดังนี้ 

ประเด็นสัมภาษณที่ 1  แนวความคิดการออกแบบในภาพรวมของโครงรางรูปแบบการ
นิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น  มีความสอดคลองกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือไม เพราะเหตุใด 

สาระสําคัญของแนวคิดที่ไดจากการสัมภาษณ 
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โดยภาพรวมของโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เม่ือ 
พิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่นํามาสรางเปนรูปแบบ ผูเช่ียวชาญเห็นวา มีความสอดคลองกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สําคัญและจําเปนตอการนิเทศภายในสถานศึกษาในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1.  สอดคลองตามหลักการ และจุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา และ
การนิเทศการศึกษา  ในประเด็นตอไปน้ี 
  1.1  มีการวางแผนโดยคํานึงถึงสภาพการณปจจุบันที่กําลังประสบอยู   
  1.2  คํานึงถึงความถนัด และความตองการของแตละบุคคล  
  1.3  มีจุดพัฒนาที่เปนการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพและความพยายาม
ของครูใหสูงขึ้น  และสนับสนุนใหเกิดการคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  1.4  เนนการสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ และความรวมมือจากทุกฝาย 
  1.5 มุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู 
ความสามารถ  ตามความมุงหมายของการศึกษา   
  1.6  ใชเคร่ืองมือและกลวิธีงายๆ   
  1.7  การสรางเครือขาย ถือเปนการประสานสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูทั้งใน และนอกสถานศึกษา ที่ดีที่สุด 

2.  สอดคลองตามองคประกอบที่จําเปนตอการนิเทศภายในสถานศึกษา  ไดแก 
  2.1  มีระบบการวางแผนนิเทศอยางมียุทธศาสตร  โดยนําขอมูลและสารสนเทศ
มาใชในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน   
  2.2  มีบุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  โดยกําหนดบทบาท หนาที่ที่ชัดเจน 
  2.3  มีการพัฒนาครูและการพัฒนางาน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน   
  2.4  มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เนนผลงานครู   
  2.5  มีระบบการเผยแพรและขยายผล 
  2.6  มีเทคนิคการนิเทศ โดยคํานึงถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคของการนิเทศ   
  2.7  มีการใชสื่อ เคร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ สอดคลองตามความตองการ 

3.  สอดคลอง และครบถวนตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  ไดแก 
 3.1  การประเมินสภาพปจจุบัน และการวางแผนการนิเทศ ทั้งระยะยาว และระยะสั้น  
 3.2  การกําหนดบทบาท หนาที่ ที่ชัดเจน 
 3.3  การออกแบบการนิเทศ  โดยการพิจารณาเทคนิคการนิเทศที่เหมาะสม และ

คํานึงถึงการใชส่ือ เคร่ืองมือ ในการนิเทศ 
 3.4  การประเมินผลการนิเทศ  ซึ่งถือเปนส่ิงสําคัญ 
 3.5  การสรางขวัญ กําลังใจ จัดใหมีการประสานสัมพันธ โดยใชหลักมนุษย

สัมพันธในการดําเนินงาน 
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ประเด็นสัมภาษณที่ 2  โครงรางของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีความเหมาะสมหรือไม มากนอยเพียงใด   

สาระสําคัญของแนวคิดที่ไดจากการสัมภาษณ 
 โดยภาพรวมของโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  เม่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดเล็กในแตละปจจัย ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  ดังนี้ 

1.  ในการกําหนดโครงสรางการนิเทศอยางชัดเจน เหมาะกับสถานศึกษาขนาดใหญที่
มีบุคลากรจํานวนมาก สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  ไมควรมีการกําหนดโครงสรางการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะ เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษามีนอย และจะไมเกิดการยืดหยุน
ในการทํางาน ในสถานศึกษาขนาดเล็กหนึ่งๆ  ควรมีโครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพียงโครงสรางเดียวก็พอ 

2.  ในเรื่องของการกําหนดนโยบาย ควรนําไปกําหนดเปนนโยบายโดยภาพรวมของ
สถานศึกษา ซ่ึงตองครอบคลุมทั้ง 4 งานอยูแลว และจะอยูในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธที่
ครอบคลุมอยูแลว  การสรางรูปแบบไมควรมีรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป  ในทางปฏิบัติจะ
ทําใหเกิดการซ้ําซอนเพิ่มภาระงาน 

3.  ในรายละเอียดของปจจัยอื่นๆ  มีความเหมาะสม แตทั้งน้ีอยาใหมีกิจกรรมในแต
ละปจจัยมากจนเกินไป ควรคํานึงถึงกําลังของบุคลากรที่มีอยูในสถานศึกษาดวย ซ่ึงใน
รายละเอียดของแตละปจจัยจะไดนําไปกลาวไวในตอนสรุป 
 ประเด็นสัมภาษณที่ 3  การนํารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ไป
ใชใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพตอการดําเนิน งานนิเทศภายในสถานศึกษาจริงๆ  มีความ
เปนไปไดมากนอยเพียงใด 

สาระสําคัญของแนวคิดที่ไดจากการสัมภาษณ 
โดยภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวามีความเปนไปได  

หากนําไปใชในสถานศึกษา แตทั้งนี้ในแตละปจจัยควรคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษานั้นๆ ดวย 
ประเด็นสัมภาษณที่ 4  ปจจัยเพิ่มเติมอื่น ที่ควรนํามาพิจารณาในการสรางรูปแบบ

การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สาระสําคัญของแนวคิดที่ไดจากการสัมภาษณ 
โดยภาพรวมผูเช่ียวชาญเห็นสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันวา ปจจัยที่นํามาสราง

รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่เสนอมานั้นเพียงพอแลว ไมควรมีมาก
เกินไป จะทําใหเกิดความยุงยาก และไมอยากนําไปปฏิบัติ 
 ประเด็นสัมภาษณที่ 5   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอื่นๆ ในการสรางรูปแบบการ
นิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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สาระสําคัญของขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณ 
นอกจากแนวคิดตามประเด็นสัมภาษณดังที่กลาวมาขางตน ผูเช่ียวชาญยังไดใหขอเสนอแนะ 

เพิ่มเติมในรายละเอียดบางปจจัย ดังน้ี 
1.  ในเรื่องการกําหนดโครงสรางการนิเทศน้ี ไมจําเปนตองมีปรากฏในรูปแบบการ

นิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  แตในโครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษา ควร
จัดใหสอดคลองและสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

2.  ควรกําหนดภารกิจในการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวในโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษาใหชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักถึงภาระงานที่จะตองปฏิบัติ 

3.  ในการกําหนดนโยบาย  มีความสําคัญมากตอการปฏิบัติ แตการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ในการจัดทําแผน ควรกําหนดนโยบายการนิเทศภายในเปน
นโยบายหน่ึงในนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ซ่ึงจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสถานศึกษา และมีพันธกิจเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

3.  การวางแผน  มีความสําคัญ และความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินงานการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อการปฏิบัติ คือ ควรมีการจัดทํา
ระบบฐานขอมูล และสารสนเทศดานการศึกษา เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาการนิเทศภายใน
อยางตอเนื่อง 

 ขอเสนอแนะที่สําคัญในเรื่องของการวางแผน และการกําหนดนโยบายน้ีคือ 
ผูเช่ียวชาญเสนอวา สามารถทําใหเปนเร่ืองเดียวกันได เพื่อไมใหเกิดปจจัยหลายตัวที่ละเอียด
ปลีกยอยมากเกินไป โดยผนวกใหเปนเร่ืองของ “การวางแผนกลยุทธ” จะใหรายละเอียดที่
สมบูรณกวา 

4. ในปจจัยส่ือ อุปกรณ และเทคโนโลยี  การนิเทศภายในสถานศึกษา ดวยเทคนิค 
วิธีการตางๆ จําเปนตองอาศัยแบบตางๆ เพ่ือใชประกอบการนิเทศ เชน แบบบันทึกพฤติกรรม
การสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบประเมินผลแผนการเรียนรู 
เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเรียกวา เครื่องมือ  ไมใชส่ือ และไมใชอุปกรณ  สวนเทคโนโลยี เปนไดทั้งส่ือ 
เคร่ืองมือ และวิธีการ  ขึ้นอยูวาจะใชเพ่ืออะไร อยางไร ซึ่งก็ถือเปนสิ่งจําเปนในยุคปจจุบันเชนเดียวกัน 

 ดังนั้นในปจจัยน้ีนาจะพูดถึงเครื่องมือในการนิเทศดวย นาจะมองในประเด็นของ 
“ส่ือ และเครื่องมือในการนิเทศ” จะครอบคลุมกวา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความสําคัญในการนํา
เทคโนโลยีซ่ึงถือเปนส่ือประเภทหนึ่ง  เขามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน  
สอดคลองกับสถานการณในยุคปจจุบัน  ทั้งในปจจัย ส่ือ และเครื่องมือนิเทศ  และปจจัย เทคนิค
การนิเทศดวย 

5.  ในการประชุมผูเก่ียวของ ทั้งผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ กอนดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เปนส่ิงจําเปนที่จะทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน และเปนกิจกรรมที่ตองระบุใหชัดเจน
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ในปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา  ซึ่งอาจใชวิธีการประชุมช้ีแจงใหเขาใจรวมกัน ในชวง
เตรียมการเปดภาคเรียน ไมจําเปนตองประชุมทุกคร้ังกอนการนิเทศ เพราะจะทําใหเสียเวลา   

6.  กิจกรรมถือเปนสวนหนึ่งของเทคนิค หรือวิธีการ ที่จะนํามาใชในการนิเทศ ซึ่งการ
จะใชเทคนิค หรือวิธีการใดในการนิเทศ  ก็ตองกําหนดกิจกรรมการดําเนินการตามเทคนิค 
วิธีการน้ันอยูแลว  เพ่ือไมใหเปนการใชคําที่ฟุมเฟอย ในที่นี้อาจใชคําใดคําหน่ึงก็ไดวา “เทคนิค
การนิเทศ” หรือ “วิธีการนิเทศ” ซึ่งก็มีความหมายในนัยเดียวกัน 

สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงรางของรูปแบบ
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 การสรุปความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับปจจัย หรือวิธีการตางๆ แตละปจจัย เพื่อ
สังเคราะหหาปจจัย หรือวิธีการที่มีความสําคัญตอการนิเทศภายในมาสรางรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้ 

1.  การกําหนดโครงสรางการนิเทศ 
 การกําหนดโครงสรางการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูเช่ียวชาญใหความคิดเห็นที่
สอดคลองกันวา ไมจําเปนตองกําหนดใหมีโครงสรางการนิเทศภายในสถานศึกษาเฉพาะ เพราะ
จะเกิดการกําหนดโครงสรางที่ซ้ําซอน กับโครงสรางการบริหารสถานศึกษาควรจัดโครงสรางการ
บริหารสถานศึกษาใหสอดคลองและสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา กําหนดใหการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเปนกลยุทธหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกฝายตองมีความ
เขาใจในหนาที่ และภารกิจของตนเองในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2.  การสรางเครือขาย 
  การสรางและพัฒนาเครือขายการนิเทศ มีประโยชนตอการนําไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางยิ่ง ถาตองการใหการนิเทศภายในบรรลุผลสําเร็จ ให
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากขึ้น ควรสรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการ ระหวาง
สถานศึกษากับสถานศึกษา และสถานศึกษากับทองถ่ิน ควรจัดใหมีการประสานงาน เพ่ือสราง
เครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู และการฝกประสบการณทางวิชาการท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา เพราะระบบการสรางเครือขายการนิเทศภายในสถานศึกษารวมกัน ระหวางบุคลากร
ในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษา จะชวยเช่ือมโยงกับบุคคลและประสานกับชุมชนและ
องคกรดานการศึกษา ทําใหเกิดความรวมมืออันดีตอกัน กระตุนใหเกิดการพัฒนา และชวยลด
การทํางานและการใชทรัพยากรซ้ําซอน 
 3. บทบาท หนาที่ 
  -  บทบาท หนาที่ในฐานะผูนิเทศ 
   ใหการสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา การปฏิบัติตามภารกิจ บทบาท 
หนาที่ที่เหมาะสม ในการสงเสริมใหการนิเทศภายในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ เพ่ือพัฒนา
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนของผูรับการนิเทศ ดําเนินการนิเทศโดยบูรณาการกิจกรรมและ
วิธีการนิเทศที่กําหนดใหเหมาะสม เพ่ือส่ือใหผูรับการนิเทศเรียนรูเร่ืองที่นิเทศไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพวางแผน จัดเนื้อหา กิจกรรมการนิเทศใหสอดคลองกับปญหา และความตองการของ
ผูรับการนิเทศ  ตลอดจนใหความรู คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ และพัฒนาทักษะทางวิชาการแก
ผูรับการนิเทศ ดังน้ันผูนิเทศจะตองศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ และพัฒนาตนเอง ใหเปนผูที่มี 
ความรู ความสามารถอยูเสมอ 
  -  บทบาท หนาที่ในฐานะผูรับการนิเทศ 
   ผูรับการนิเทศตองเขามามีบทบาท และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการ
วางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและถาวร ผูรับการนิเทศ
ตองศึกษาหลักสูตรและคูมือครูกอนวางแผนการสอน ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ประเมินผลการนิเทศรวมกับผูนิเทศ ยอมรับคําปรึกษาและขอเสนอแนะจากผูนิเทศ เพ่ือนําไป
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 4.  การกําหนดนโยบาย   
  การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษาตองชัดเจน  
จะทําใหการทํางานบรรลุเปาหมาย และเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาจําเปนอยางยิ่ง
ตองกําหนดขึ้นจากสภาพปญหา และแนวโนมความตองการของผูรับการนิเทศ ผูบริหารตอง
สงเสริมสนับสนุนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมใน
การนิเทศการศึกษา และตองใชประโยชนจากผู มีสวนเก่ียวของใหมากท่ีสุด ตองเปน
ประชาธิปไตย มุงในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   
 5.  การวางแผน 
  การนิเทศภายในสถานศึกษาควรเร่ิมตนจากสภาพปจจุบัน และปญหาที่กําลัง
ประสบอยู ตองมีการจัดลําดับความสําคัญของงาน  สํารวจความตองการรับการพัฒนาของครูผูสอน
ทุกคนในโรงเรียนกอนการนิเทศ โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในอยางตอเน่ือง จะกอใหเกิดประโยชนแกผูรับการนิเทศอยาง
เต็มที่ กําหนดขอบขายและเน้ือหาสาระของการนิเทศ โดยบูรณาการเน้ือหาการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนกับการวิจัยในช้ันเรียนเขาดวยกัน และควรจัดใหบุคลากรที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบดานตางๆ เพื่อใหการนิเทศสะดวกและคลองตัว ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความสําคัญของ
ขอมูล และสารสนเทศ ที่จะนํามาใชในการวางแผน ตองตรงตามความเปนจริง และเปนปจจุบัน 
  ผูเช่ียวชาญ เสนอแนะใหรวมเอาการกําหนดนโยบาย และการกําหนดโครงสราง
การนิเทศเขามาไวในปจจัยนี้  โดยใชกระบวนการ “การวางแผนกลยุทธ” ซึ่งจะครอบคลุมกวา 
 6.  การพัฒนา 
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  การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของผูนิเทศ จะเปนการเพ่ิม
ศักยภาพดานการนิเทศภายในสถานศึกษาดวย ควรใหการสงเสริมพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 
  - นํากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียน
การสอน เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของครู และสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ของครูเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานคุณภาพของผูเรียน  
  - สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ที่สามารถแกปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบยั่งยืน 
  - สนับสนุนใหผูรับการนิเทศผลิตผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม จะสงผลตอ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
  - พัฒนาระบบสารสนเทศดานวิชาการอยางเปนระบบ และมีการเช่ือมเครือขาย
ดานการศึกษา เพื่อใหการนิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7.  การประเมินผลการนิเทศ 
  ตองมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การนิเทศภายในสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางคุมคา การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา จะตอง
ครอบคลุมดานความรู ดานทักษะ ความสามารถ และดานคุณธรรม จริยธรรม โดยใชเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา มีมาตรฐานและเปนธรรม และจะตองแจงผลการ
ประเมินใหผูรับการนิเทศและแจงใหผูเกี่ยวของทราบความกาวหนาอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ยังสงผล
ถึงการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ ดวยกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา จะทําใหการพัฒนางานวิชาการมีประสิทธิภาพขึ้นดวย 
 8.  ส่ือ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
  -  การจัดทําสื่อและเครื่องมือนิเทศ ควรพัฒนาขึ้นจากสภาพปญหาและความตองการของ
ผูรับการนิเทศการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนิเทศภายในสถานศึกษา และการสืบคนขอมูล มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  -  ควรจัดหาแหลงเรียนรู คอมพิวเตอร และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เพียงพอกับความ
ตองการของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ และจัดหาอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อชวยเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ 
  -  การประยุกตใชส่ือ เทคโนโลยี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร ในการถายทอดองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของผูรับการนิเทศ 
  -  การใชเคร่ืองมือนิเทศตางๆ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต 
แบบทดสอบ แบบวัด แบบประเมิน เปนเคร่ืองมือศึกษาพฤติกรรม ความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผูรับการนิเทศ เพื่อชวยในการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  -  ผูเช่ียวชาญเสนอแนะใหใชคําวา  ส่ือ และเคร่ืองมือการนิเทศ  
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         9.  เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมการนิเทศ 
  การนิเทศภายในสถานศึกษาตองใหความสําคัญแกวิธีการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
การใชเทคนิค วิธีการนิเทศที่เหมาะสม จะชวยสรางความรวมมือในการนิเทศภายในสถานศึกษา
และสามารถนําไปพัฒนา การเรียนการสอนไดตรงจุด จะบรรลุผลเพียงใดขึ้นอยูกับการใชเทคนิคการ
นิเทศที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดความเขาใจตรงกัน ซึ่งมีหลากหลายวิธี การเลือกใชเทคนิคการ
นิเทศใดขึ้นอยูกับสภาพปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ   
  - การเผยแพรความรู ความคิดในการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
  - การอบรม การประชุม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  - การระดมความคิดเห็น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  - การจัดใหมีการบรรยายและสาธิตการใชส่ือการเรียนการสอน 
  - การจัดใหมีการสาธิตและสังเกตการณสอน 
  - การนิเทศแบบตางๆ ที่มีผูคิดคนขึ้น เชน การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อน การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนตน 
  ควรมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาตองมีความทันสมัย และทันตอ
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับความตองการของผูรับการนิเทศ 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา และความสนใจของผูรับการนิเทศ สนับสนุนใหมีการ
นําภูมิปญญาทองถิ่น มาประยุกตใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการสอดแทรกใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการนิเทศ การกระตุนและสรางจิตสํานึกใหเกิดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ตองสนับสนุนใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศเขารวม
กิจกรรมดานวิชาการ มีการจัดทําเอกสารความรู เกี่ยวกับสาระความรู และความเคลื่อนไหวของการ
จัดการศึกษา ใหผูรับการนิเทศทราบอยางสม่ําเสมอ เปนการบริการทางวิชาการแกผูรับการนิเทศ 
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และจัดกิจกรรมเผยแพรและช่ืนชมผลงานที่เกิดจากการนิเทศเพื่อให
ผูรับการนิเทศมีขวัญ กําลังใจ ที่จะมุมานะ นําผลท่ีไดจากการรับการนิเทศไปขยายผลในการปฏิบัติ
และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
  ผูเช่ียวชาญเสนอแนะใหใชคําวา “เทคนิคการนิเทศ”  ซ่ึงครอบคลุมความหมาย
ทั้งหมดที่กลาวมา 
 10. มนุษยสัมพันธ 
  มนุษยสัมพันธ เปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญที่สุด ที่จะทําใหการดําเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ เพราะบรรยากาศการนิเทศภายในสถานศึกษาตอง
มีความเปนกันเอง มีความเขาใจอันดีตอกัน และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางผูนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศ จะกอใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เชน การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของ
ผูนิเทศ ที่จะมีผลกระทบตอผูรับการนิเทศ การปฏิบัติตนเปนที่ปรึกษาและสรางความเปนกันเอง
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กับผูรับการนิเทศ การใชเหตุผลวิพากย วิจารณ การทํางานของผูรับการนิเทศ การพูด หรือการกระทํา
ในลักษณะที่เปนการใหกําลังใจกับผูรับการนิเทศ ดังน้ันผูนิเทศและผูรับการนิเทศ จําเปนตองใช
หลักมนุษยสัมพันธ ในการนิเทศ การส่ือสาร และการประสานงานกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
แตละฝาย 
 จากการสรุปความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ทําใหเหลือปจจัยที่สําคัญท่ีจะทําใหการนิเทศ
ภายในประสบผลสําเร็จอยู 8 ปจจัย คือ   1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning)   2) เทคนิค
การนิเทศ (Techniques)  3) บทบาท หนาท่ี (Role)  4) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation)  
5) การสรางเครือขาย (Networking)  6) การพัฒนา (Growth)  7) ส่ือ และเครื่องมือนิเทศ (Tools 
and media)  และ 8)  มนุษยสัมพันธ (Human relations) 

ตอนที ่3  ผลการทดลองรูปแบบ (experiment) 

ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่
ปรับปรุง แกไขตามความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ (ตามผลสรุปในตอนท่ี 2) ไป
ทดลองใชในสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ไดแก  1) โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 2) โรงเรียนบานทองเรือ  
3) โรงเรียนบานหวยมะไฟ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม 
2550 ถึง 28 กันยายน  2550   

เก็บขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กท้ังของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  การสัมภาษณผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และสอบถาม
ความคิดเห็นของผูนิเทศและผูรับการนิเทศเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สรุปไดดังนี้ 

3.1  ผลการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ในการ
ดําเนินงานนิเทศภายใน โดยใชรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สรุปผลจาก
การปฏิบัติในแตละปจจัยดังน้ี 

 พฤติกรรมของผูบริหาร 
 1.  ดําเนินการวางแผนการนิเทศ โดยรวมกับครู และผูเก่ียวของและจัดทํา

แผนการนิเทศอยางครอบคลุม สอดคลอง เหมาะสมกับปญหาและความตองการของผูนิเทศ มี
การศึกษาคนควาเอกสารความรูกอนการวางแผน รวมประชุมวางแผนเพ่ือแกปญหาการจัด การ
เรียนการสอน และสามารถจัดทําโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

 2.  ชวยเหลือและสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถในการสราง
ผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ 
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 3.  มีการจัดกิจกรรม และวิธีการ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูนิเทศ ใหเกิด
ความกระตือรือรนในการพัฒนางาน เชน การพาไปศึกษาดูงาน การมอบวุฒิบัตรเปนรางวัลแหง
ความสําเร็จใหแกครูผูรับการนิเทศ เปนตน 

 4.  เปนผูประสานงาน การสรางเครือขายทางวิชาการอยางกระตือรือรน เพ่ือให
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาทางวิชาชีพ 

 5.  จัดใหมนีิทรรศการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในดานวิชาการตางๆ 
 พฤติกรรมของผูบริหารและครูในฐานะผูนิเทศ 
 1.  มีการกําหนดเปาหมาย กําหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการนิเทศ ใหสอดคลอง

กับปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ การกําหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่ใชในการ
นิเทศรวมกันกับผูนิเทศในการนิเทศแตละครั้ง โดยเขียนเปนแผนการนิเทศอยางชัดเจน 

 2.  ในการปฏิบัติการนิเทศทุกคร้ัง ไดใชกิจกรรมและวิธีการที่กําหนดไวในแผน
นิเทศ  มีการคิดคนเทคนิคและส่ือเครื่องมือนิเทศใหมๆ ใหสอดคลองกับผูรับการนิเทศและเรื่อง
ที่นิเทศ และไดทดลองใชเคร่ืองมือนิเทศกอนนําไปปฏิบัติการนิเทศจริงกับผูรับการนิเทศ 

 3.  มีการสรางความคุนเคยกับผูรับการนิเทศ มีความเปนกันเองระหวางผูนิเทศ
กับผูรับการนิเทศ 

 4.  ตัวผูนิเทศเองมีการเตรียมตัวเองใหเหมาะสมกับการเปนผูนิเทศ เชน การแตงกาย 
การปรับสภาวะอารมณ เปนตน 

 5.  มีความพยายาม และศึกษาคนควาในเรื่องที่จะใหคําปรึกษา แนะนําเปนรายบุคคล
อยางเต็มความสามารถของตน  มุงเจาะลึกถึงปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศแตละคน 

 6.  สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
 7. มีความสามารถในการสื่อสาร ถายทอดความรูใหผูรับการนิเทศเขาใจไดชัดเจน 
 8.  มีความสามารถในการสาธิตและนําเสนอรูปแบบการสอนท่ีสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ ไดในระดับปานกลาง แตดําเนินการอยูบน
พ้ืนฐานของการแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูนิเทศในเวลาเดียวกัน 

 9.  มีการประเมินผลการใชสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 
 10.  ใหผูรับการนิเทศรวมเปนผูประเมินผลการนิเทศหลังเสร็จสิ้นการนิเทศ และ

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรับการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ หลังการ
นิเทศ และผูนิเทศไดใชวิธีใหขอเสนอแนะในการประเมินผลการนิเทศกับผูรับการนิเทศเปนไป
อยางสรางสรรค 

 11.  มีการสรุปผลการนิเทศ และจัดทํารายงานการนิเทศเพ่ือแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 
 พฤติกรรมของครูผูสอน ในฐานะผูรับการนิเทศ 
 1.  ใหความรวมมือ ในการประชุมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เพื่อ

จัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษาอยางดี และวางแผนการนิเทศรวมกับผูนิเทศ 
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 2.  ศึกษาคนควาเอกสารความรู และคิดคนเทคนิคการสอนใหมๆ กอนวางแผน
การสอน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน 

 3.  ผลิตและปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาที่สอน 
 4.  กําหนดหลักสูตร เนื้อหาสาระและกิจกรรมการสอนสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน 
 5.  ศึกษาแผนการสอนลวงหนา ตลอดจนการจัดเตรียมส่ือ เคร่ืองมือ ไวครบตามที่

กําหนดไวในแผนการสอน การจัดเตรียมเครื่องมือวัดประเมินผลไวครบตามที่กําหนดไวใน
แผนการสอน การเตรียมสถานท่ี จัดสถานที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 6.  ในการดําเนินการสอน ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่กําหนด
ไวในแผน 

 7.  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอนักเรียน  เอาใจใสดูแลและชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง 
 8.  จัดกิจกรรมการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญนําเทคนิคและวิธีการสอนที่

หลากหลายมาใช 
 9. เลือกใชส่ือการเรียนการสอนไดตามแผนการสอนและสอดคลองเหมาะสมกับ

เนื้อหาและกิจกรรม และเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกใชส่ือการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ 
 10. สามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดสําเร็จ 
 11.  มีความสามารถในการพูดหรืออธิบายเรื่องตางๆ ใหผูเรียนเขาใจไดอยางชัดเจน 
 12.  มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา 

กิจกรรมและความสามารถของผูเรียน  ไดตรงและบรรลุจุดประสงคที่ระบุไวในแผน  ดวยวิธีการ 
เคร่ืองมือ และเกณฑตามที่ระบุไวในแผนการเรียนรู 

 13.  มีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยแสดงความ
คิดเห็นอยางเต็มความสามารถ 

 14.  นําขอเสนอแนะที่ไดจากการนิเทศไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
สรุป  จากการนํารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กไปทดลองใช

ในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 3 แหง พบวา ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ สามารถ
ดําเนินการและปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศภายในดังกลาวได 

3.2  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ  ที่มีตอ
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  

 หลังจากดําเนินการตามกระบวนการในแตละปจจัยของรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กโดยการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินงานแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อ
ยืนยันปจจัยที่นํามาใชในการสรางรูปแบบ โดยใชแบบสอบถาม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ 
               การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
 การวางแผนกลยุทธ    
1 การสํารวจความตองการรับการพัฒนาของครูผูสอนทุก

คนในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2 การกําหนดขอบขายและเน้ือหาสาระของการนิเทศโดย
การพัฒนาการเรียนการสอน 

4.90 0.31 มากท่ีสดุ 

3 การกําหนดรายละเอียดภาพตลอดแนวของการนิเทศ
เปนการวางแผนที่ชวยใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
สามารถกําหนดบทบาทไดชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4 การทบทวนภารกิจ ขอบขายงาน/วิชาการของ
สถานศึกษาทีผ่านมา 

4.90 0.31 มากท่ีสดุ 

5 การจดัสรรทรัพยากรเพื่อใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.60 0.60 มากท่ีสดุ 
6 การใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวสิัยทัศน  

พันธกิจ เปาหมาย ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

7 การกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ เกี่ยวกบัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ตองชดัเจน ทุกคนเขาใจ ปฏบิตัิได 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

8 การกําหนดตวัช้ีวดั ความสําเร็จของงานนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

9 การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษามีความชัดเจนและ
มีแผนการตดิตามการดําเนินงานตามแผนน้ัน 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

10 ใชแผนเปนเครื่องมือในการแกปญหาการเรียน 
การสอนครอบคลุมภารกิจตางๆ 

4.70 0.57 มากท่ีสดุ 

 สื่อ และเคร่ืองมือนิเทศ    

11 การสรางแบบสาํรวจความตองการรับการพัฒนาเพื่อสํารวจ 
ความตองการ การรับการนิเทศจากครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

12 การใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ศึกษาความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ ที่มีตอการนิเทศตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

13 การสรางเอกสารการนิเทศเร่ืองตางๆ  ตามความตองการของครู 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
14 การใชแบบสังเกตการณสอน เปนเคร่ืองมือเพื่อพัฒนา การ

เรียนการสอนของครูผูรับการนิเทศ 
4.70 0.57 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
15 การทดลองใชสื่อและเคร่ืองมือนิเทศท่ีสรางขึ้น 

เพื่อปรับปรุงและหาคุณภาพ กอนนําไปใชจริง 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

16 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการสบืคน 
เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

17 การจัดทําสื่อและเคร่ืองมือนิเทศ พัฒนาขึ้นจากสภาพ
ปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

18 การใชสื่อนิเทศไดสอดคลองเหมาะสมกบัปญหาและ
ความตองการในการพัฒนาของผูรับการนิเทศ 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

19 ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ มีการวางแผนและเลือกสื่อท่ี
ใชในการนิเทศรวมกัน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

20 การจัดทําสื่อและเคร่ืองมือนิเทศคํานึงถึงหลักการและ
ความถูกตองของสาระสําคัญในการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 เทคนิคการนิเทศ    
21 การประชุมผูเกี่ยวของท้ังผูนิเทศและผูรับการนิเทศ

กอนดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

22 การปฏิบัตกิารนิเทศใชกจิกรรมและวธิกีารนิเทศท่ีกําหนด
ในภาพตลอดแนวของการนิเทศเพ่ือใหผูรับการนิเทศเกดิ
การเรียนรูตามวตัถปุระสงคของการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

23 การบูรณาการกิจกรรมและวิธกีารนิเทศท่ีกําหนดให
เหมาะสมเพื่อสื่อใหผูรับการนิเทศเรียนรูเร่ืองท่ีนิเทศได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนบทบาทสําคัญของผูนิเทศ 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

24 การนิเทศเปนกลุมใหญในเร่ืองท่ีครูผูรับการนิเทศทุก
คนตองไดรับการนิเทศเหมือนกัน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

25 การจัดกิจกรรมเผยแพรและชื่นชมผลงานการนิเทศ
เพื่อใหครูผูรับการนิเทศมีขวัญ กําลังใจ ท่ีจะมุมานะ  
นําผลท่ีไดจากการรับการนิเทศไปขยายผลในการปฏิบตัิ
และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

26 การนิเทศเปนรายบุคคลท่ีมุงเจาะลึกถึงปญหาและ
ความตองการของครูผูรับการนิเทศแตละคน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

27 การกําหนดใหการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน เปน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิด
จากการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
28 การมอบวุฒบิตัรเปนรางวัลแหงความสําเร็จใหแกครู

ผูรับการนิเทศ 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

29 การเชิญผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ
โรงเรียนมารวมในกิจกรรมการเผยแพรและช่ืนชม
ผลงานที่เกิดจากการนิเทศ   

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

30 การนิเทศเปนกลุมใหญดวยวธิีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
จะชวยกระตุนใหครูเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 
การประเมินผลการนิเทศ 

   

31 การใหผูรับการนิเทศ เปนผูประเมินผลการนิเทศชวย
ใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

32 การประเมินผลการนิเทศมีท้ังการประเมินความคิดเห็นท่ีมี
ตอการดําเนินการนิเทศทุกขั้นตอน ความพึงพอใจของครู
ผูรับการนิเทศ ความรูในเร่ืองท่ีนิเทศของผูรับการนิเทศ 
และการประเมินผลการประชุมปฏบิตักิาร 

4.70 0.57 มากท่ีสดุ 

33 การใชขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและแบบทดสอบมา
วิเคราะหเพือ่ประเมินผลตามวตัถปุระสงคของการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

34 การประเมินผลการนิเทศเปนไปอยางสรางสรรคเพื่อ
การพัฒนา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

35 การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตอง
ครอบคลุมดานความรู ดานทักษะ ความสามารถและ
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

36 การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองแจง
ผลการประเมินใหผูรับการนิเทศไดทราบความกาวหนา
อยางตอเน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

37 เคร่ืองมือประเมินคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 
มีมาตรฐานและเปนธรรม 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

38 การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เพือ่ใหบรรลุ
เปาหมายอยางคุมคา จะตองมีการประเมินผลอยาง
ตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157 

ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
39 การจัดทํารายงานการนิเทศเพื่อสรุปผลการนิเทศแจง

ใหผูเกี่ยวของทราบ 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

40 การนําผลการประเมินมาใชเปนสารสนเทศในการ
วางแผนพัฒนาคร้ังตอไป 

4.95 0.22 มากท่ีสดุ 

 
การสรางเครือขาย 

   

41 การประสานงาน เพื่อสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู 
และการฝกประสบการณทางวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

42 การสรางและพัฒนาเครือขายการนิเทศ มีประโยชนตอ
การนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางยิ่ง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

43 การสรางและพฒันาเครือขายทางวิชาการทีห่ลากหลายทกุ
กลุมสาระการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา 
และสถานศึกษากับทองถิ่น 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

44 การมีระบบการสรางเครือขายการนิเทศภายในสถาน ศึกษา
รวมกัน ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และระหวาง
สถานศึกษา จะทําใหเกดิความรวมมอือันดีตอกนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

45 การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ จะชวยเชื่อมโยง
กบับุคคลและประสานกับชุมชนและองคกรดานการศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

46 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขาย 
เปนการชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

47 การสรางเครือขายชวยลดการทํางาน และการใชทรัพยากรซอน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
48 เครือขายท่ีหลากหลายชวยใหเกิดแนวทางการแกปญหา

ท่ีซับซอนไดงายขึ้น 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

49 การสรางเครือขาย เปนวธิกีารพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อยางหน่ึง ในการแสวงหาความรู และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

50 การสรางเครือขายตองเปนนักสรางสัมพันธดวยจึงจะ
ทําใหการสรางเครือขายประสบผลสําเร็จ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 
บทบาท หนาท่ี 

   

51 การมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรตามความถนัด 
ความรู ความสามารถ และความสนใจของแตละคน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
52 ผูนิเทศตองดําเนินการวางแผน จัดเน้ือหา กิจกรรมการนิเทศ

ใหสอดคลองกบัปญหา และความตองการของผูรับการนิเทศ 
4.25 0.72 มาก 

53 ผูนิเทศใหการสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกบัเนื้อหา วตัถปุระสงค และกิจกรรมการ
นิเทศ ทุกคร้ังหลังการนิเทศ 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

54 ผูนิเทศการบริการวิชาการแกผูรับการนิเทศ และ
สงเสริมกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

55 ผูนิเทศสามารถบูรณาการกิจกรรมและวิธกีารนิเทศท่ี
กําหนดใหเหมาะสม เพื่อสื่อใหผูรับการนิเทศเรียนรู
เร่ืองท่ีนิเทศไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนบทบาท
สําคัญของผูนิเทศ 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

56 ผูนิเทศตองศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ และพัฒนา 
ตนเอง ใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถอยูเสมอ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

57 การจัดเตรียมวดัสุ อุปกรณ สื่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาลวงหนา 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

58 ผูรับการนิเทศตองยอมรับคําปรึกษา และขอเสนอแนะจาก
ผูนิเทศ เพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

59 ผูรับการนิเทศตองศึกษาหลกัสูตร และคูมือครูกอนวาง
แผนการสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

60 การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองมีการกําหนด
บทบาทการมสีวนรวมของผูรับการนิเทศไวอยางชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 การพัฒนา    

61 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ทําใหยกระดับคุณภาพการศึกษาได 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

62 การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ทําใหเกิดการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนแบบยั่งยืน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

63 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของผูนิเทศ เปน
การเพิ่มศักยภาพดานการนิเทศภายในสถานศึกษาดวย 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

64 การนํากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ไปเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหเกิด 
การพัฒนาดานคุณภาพของผูเรียน 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
65 สถานศึกษามกีารสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนา ท่ี

สามารถแกปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

66 การสนับสนุนใหผูรับการนิเทศผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางเหมาะสม สงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

67 การนําความรูท่ีไดจากการนิเทศภายในสถานศึกษา ไปใช
ในการแกปญหาการเรียนการสอนสงผลตอการพัฒนา
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยตรง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

68 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานวิชาการอยางเปนระบบ 
และมีการเช่ือมเครือขายดานการศึกษา ทําใหการนิเทศ
ภายในสถานศึกษามีประสิทธภิาพมากขึ้น 

4.45 0.89 มาก 

69 การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนการแสวงหาความสามารถ
พิเศษของครู และสงเสริมความกาวหนาในการปฏบิตัิงาน
ของครู 

4.80 0.41 มากท่ีสดุ 

70 การนิเทศภายในสถานศึกษาสงผลตอความรู
ความสามารถของนักเรียน 

4.60 0.60 มากท่ีสดุ 

 
มนุษยสัมพันธ 

   

71 บรรยากาศการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปนกันเอง
และสรางความเขาใจอันดีตอกัน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

72 การประสานงานทีด่ีมีความจําเปนในการนิเทศภายในสถานศึกษา 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
73 การสรางมนษุยสมัพันธอันดีชวยสงเสริมการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ใหบรรลุตามวตัถปุระสงค 
5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

74 สัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศจะ
กอใหเกดิการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

75 ผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศ จําเปนตองใชหลกัมนุษย
สัมพันธในการนิเทศ การสื่อสาร และการประสานงานกัน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละฝาย 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

76 การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของผูนิเทศ ที่จะมี
ผลกระทบตอผูรับการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

77 การปฏบิตัิตนเปนท่ีปรึกษาและสรางความเปนกันเอง กับ
ผูรับการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
78 การใชเหตุผลวพิากษ วิจารณ  การทํางานของผูรับการ

นิเทศ และเปนท่ียอมรับ 
4.75 0.44 มากท่ีสดุ 

79 การพูด หรือการกระทําในลักษณะท่ีเปนการใหกําลังใจ
กบัผูรับการนิเทศ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

80 การใชภาษาและทาทางในการสื่อความหมาย 4.55 0.76 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นท้ัง 80 ขอ มีคาเฉลี่ย ( X ) อยู
ระหวาง 4.25 – 5.00 แสดงวากลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูบริหารและครูผูสอนที่ทําหนาท่ีเปนผูนิเทศ และ
ครูผูสอน ท่ีเปนผูรับการนิเทศ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยเฉล่ียตั้งแตระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยรายการที่มีคาเฉล่ีย ( X ) ของการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด มีท้ังหมด 78 ตัว โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) ระหวาง 4.59 – 5.00 และรายการที่มีคาเฉลี่ย 
( X ) ของการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีเพียง 2 ตัว โดยมีคาเฉล่ีย ( X ) ระหวาง 4.25 - 4.45 ไดแก 
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานวิชาการอยางเปนระบบ และมีการเชื่อมเครือขายดานการศึกษา ทําใหการ
นิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 4.45 และผูนิเทศตอง
ดําเนินการวางแผน จัดเน้ือหา กิจกรรมการนิเทศใหสอดคลองกับปญหา และความตองการของผูรับ
การนิเทศ มีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 4.25 เม่ือพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.00 - 0.76 แสดงวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นแตละองคประกอบ พบวา คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากท่ีสุดทุกองคประกอบ 
โดยมีคาอยูระหวาง  4.87-5.00  ซ่ึงสามารถเรียงลําดับองคประกอบที่มีระดับความคิดเห็นจากมากไป
หานอยได  ดังน้ี  การสรางเครือขาย มีคาเฉล่ีย ( X ) เทากับ 5.00 เทคนิคการนิเทศ มีคาเฉลี่ย ( X ) 
เทากับ 4.98 การประเมินผลการนิเทศ มีคาเฉลี่ย ( X  ) เทากับ 4.97 สื่อและเคร่ืองมือการนิเทศ มี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.95 มนุษยสัมพันธ มีคาเฉล่ีย ( X  ) เทากับ 4.93 การวางแผนกลยุทธ มี
คาเฉล่ีย ( X  ) เทากับ 4.89  บทบาทหนาท่ี มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.89 และ การพัฒนา มีคาเฉลี่ย 
( X ) เทากับ 4.87 
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สรุป 

 ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ทําใหได “รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก” 
ประกอบดวยปจจัย หรือวิธีการที่สําคัญ 8 ปจจัย ซึ่งเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสม เปนไปได 
และสามารถนําไปใชในการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็กไดจริง โดยแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 แสดงรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

 

รูปแบบ 
การนิเทศภายใน 
สําหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก 

 
การวางแผนกลยุทธ 
(Strategic planning) 

 

 
เทคนิคการนิเทศ 
(Techniques) 

 

 
การประเมินผลการนิเทศ  

(Evaluation) 
 

 
บทบาท หนาที่ 

(Role) 
 

 
การสรางเครือขาย  

(Networking) 
 

 
การพัฒนา 
(Growth) 

 

 
ส่ือ และเครื่องมือนิเทศ 
(Tools and Media) 

 

 
มนุษยสัมพันธ 

(Human relations) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยเรื่อง  รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีวัตถุประสงค  
เพ่ือเสนอรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ผูวิจัย
ไดกําหนดแนวทางและรายละเอียดตางๆ ของการวิจัย โดยไดดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ระยะ 
ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  การศึกษาปญหา และความจําเปนในการนิเทศภายในสถานศึกษา  ดําเนินการ
โดย 1) การสังเคราะหเอกสาร (Documentary research) เพ่ือหาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับ
การนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา แนวคิดที่สําคัญตอการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
ไดแก  ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาของบริกสและจัสแมน  หลักการนิเทศการศึกษา    
ของมารคและสตูป, เซอรจิโอแวนนีและสตารเร็ต  หลักการนิเทศภายในของชารี มณีศรี  
กระบวนการบริหารของแอลเลน (Allen) กระบวนการนิเทศการสอนแบบแฮริส (Harris)   
กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด อุทรานันท  องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนของชารี  มณีศรี และ กรองทอง จิรเดชากุล และทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก 
(Herzberg) ซึ่งไดนําไปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งน้ี  2) การจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ 
(Focus group) เพ่ือประเมินความตองการที่แทจริง (need assessment) ในการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยดําเนินการกับกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 30 แหง ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน 60 คน นํามา
สังเคราะหสรุปรวมกับหลักการแนวคิดทฤษฎี ที่เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยหาตัวแปร นําไป
สรางเปนโครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งพบวา นาจะ
ประกอบดวยปจจัย หรือวิธีการ  จํานวน 10 ปจจัย คือ 1) การกําหนดโครงสรางการบริหาร     
การนิเทศภายใน 2) การสรางเครือขาย 3) บทบาท หนาที่ ประกอบดวย บทบาท หนาที่ในฐานะ
ผูนิเทศ และบทบาท หนาที่ในฐานะผูรับการนิเทศ 4) การกําหนดนโยบาย 5) การวางแผน     
6) การพัฒนา 7) การประเมินผล  8) สื่อ อุปกรณและเทคโนโลยี  9) เทคนิค วิธีการและกิจกรรม
การนิเทศ และ 10) มนุษยสัมพันธ 
  ระยะที่ 2  การสรางรูปแบบ จากโครงรางรูปแบบของการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น  นํามาสรางเปนประเด็นคําถาม และนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 7 ทาน (ภาคผนวก ค หนา 205) เพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เก่ียวกับโครง
รางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นวา
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โครงรางรูปแบบดังกลาว  มีความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง นอกจากน้ียังมีความ
คิดเห็นวา โครงรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้นนาจะ
ประกอบดวยปจจัย หรือวิธีการตางๆ 8 ปจจัย ไดแก 1) การวางแผนกลยุทธ  2) การสราง
เครือขาย  3) การพัฒนา 4) การประเมินผลการนิเทศ  5) บทบาท หนาที่ (ในฐานะผูนิเทศ และ
ในฐานะผูรับการนิเทศ)  6) เทคนิคการนิเทศ  7) สื่อและเครื่องมือนิเทศ และ 8) มนุษยสัมพันธ 
ซึ่งผูวิจัยไดนํามาใชในการปรับปรุง แกไขและสรางเปน “รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก” ที่สมบูรณ เพ่ือนําไปทดลองใช และกอนนําไปทดลองผูวิจัยไดวางกรอบ
แนวทางการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สรางขึ้น และ
สรางเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือนําไปใชในสถานศึกษา ไดแก คูมือการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก จํานวน 80 ขอ นําไปหาคาความเชื่อม่ัน ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.71 
 ระยะที่ 3  การทดลองรูปแบบ (experiment) นํารูปแบบของการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับสถานศึกษาขนาดเล็กที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3 แหง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 (ภาคผนวก จ หนา 219-230)  
ที่มีบริบทแตกตางกัน เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา วาสงผลตอการปฏิบัติไดจริงหรือไม และเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) จากบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ 
และในเชิงปริมาณ (quantitative) โดยใชแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ไดคาเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 4.25 – 5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู
ระหวาง 0.00 - 0.76 
 ระยะที่ 4  การเสนอรูปแบบ นําผลจากการทดลองในระยะที่ 3 มาปรับปรุง แกไข และ
เขียนเปนรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่สมบูรณ ตามความเปนจริง และ
นําเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพ่ือตรวจสอบแกไขใหถูกตองตาม
ขอเสนอแนะ  จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ือง  รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  สรุปได
วารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งประกอบดวยปจจัย หรือวิธีการ
สําคัญท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 8 ปจจัยนั้น  มี
ความเหมาะสมและเปนไปได  เม่ือนําไปใชจริงในทางปฏิบัติ  โดยทั้ง 8 ปจจัยที่นํามาสรางเปน 
“รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก”  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
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  การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) 
  การวางแผนกลยุทธ เปนการมองภาพรวมทั้งเรื่องการกําหนดนโยบาย การ
วางแผน การกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหการนิเทศภายในสถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
และเปาหมาย เปนการวางแผนที่ใหความสําคัญกับการมองไปสูอนาคตภายใตการพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในการใชความสามารถของสถานศึกษา  เพ่ือระดมทรัพยากรมาใช และการ
พิจารณาถึงทางเลือกตางๆ อยางรอบคอบและชัดเจน คุณภาพของการวางแผนกลยุทธการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลใหไดมากท่ีสุด หลากหลายและเปนจริง
ที่สุด เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการเลือกแนวทางการนิเทศที่จะทําใหการนิเทศภายในบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สงผลถึงความยากงายในการปฏิบัติและความเปนไปไดที่จะ
บรรลุผลดวย การวางแผนที่มีลักษณะดังกลาว ก็คือ แผนยุทธศาสตร เน่ืองจากมีขั้นตอนในการ
วิเคราะหสถานภาพปจจุบัน และศักยภาพของหนวยงาน กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและวิธีการ
ที่จะบรรลุจุดหมายปลายทาง โดยเนนความพึงพอใจของผูรับการนิเทศเปนหลักและเนน
กระบวนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง นอกจากนั้นการวางแผนกลยุทธยังเก่ียวของกับการ
วิเคราะหปจจัยทุกปจจัยที่คาดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและที่จะมีผลกระทบตอ
การนิเทศภายในสถานศึกษา  ทั้งในแงโอกาส และอุปสรรคเพ่ือจะบอกถึงทิศทางที่สถานศึกษา
กําหนดขึ้นอยางชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติในอนาคต  ดังนั้น การวางแผนกลยุทธเก่ียวกับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาถาเปนระดับหนวยงาน จะตองคํานึงถึงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลัก แตในสวนของการวางแผนกลยุทธระดับผูปฏิบัติ จะตองคํานึงถึง
มาตรฐานการดําเนินงานของสถานศึกษาที่กําหนดไว และสภาพปญหาและความตองการจําเปน
ในการแกปญหา และการพัฒนาของทุกฝายในสถานศึกษาเปนหลัก โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังนี้ 
  1.  การทบทวนภารกิจของสถานศึกษา  
  2.  วิเคราะหสถานภาพปจจุบัน  ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
คือ จุดแข็ง จุดออน  และ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาส อุปสรรค 
  3.  กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และตัวชี้วัด ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษาใหชัดเจน  
  4.  กําหนดกลยุทธสูความสําเร็จ 
  5.  จัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการ 
  6.  ดําเนินการตามแผน  
  7.  ประเมินผลและรายงาน  
  บทบาท หนาที่ (Role) 
  ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ตองรูและเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งมีบทบาท
ที่แตกตางกันออกไปดังน้ี 
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  1.  บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนิเทศ มีบทบาทและหนาที่ดังน้ี  
1) เปนผูนําในการนิเทศภายในโรงเรียน  2) สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 3)  รวมประชุมวางแผนการนิเทศภายในกับผูรับการนิเทศ 4) พิจารณาอนุมัติ
โครงการนิเทศภายในที่สอดคลองกับนโยบายและแผนงานโรงเรียน  5) เปนผูประสานงานระหวาง
ครูผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และระหวางเครือขาย 6) ใหการสนับสนุนดานอุปกรณงบประมาณ 
ขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน 7) ใหคําปรึกษา แนะนําที่ดีแกผูรับการนิเทศ 8) ชวยเหลือและสงเสริม
ใหครูมีความรู และมีพัฒนาการทางวิชาชีพ  9) ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การนิเทศภายในสถานศึกษา และ 10) ติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.  บทบาทหนาที่ของครูในฐานะผูนิเทศ มีบทบาทและหนาที่ดังน้ี 1) รวมวางแผน
ในการปฏิบัติงาน โดยมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งวาง
แนวทางในการปฏิบัติงาน  2) ดําเนินการนิเทศ และใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีสวนรวมในการทํางาน ใหการชวยเหลือชวยแกไขจุดบกพรอง และชี้แนะ  
ใหผูรับการนิเทศไดพัฒนาตนเอง  3) เปนวิทยากรใหความรูในสิ่งที่จะปฏิบัติตามทักษะ ความรู 
ความสามารถที่มี หรือเชิญวิทยากรจากแหลงวิชาการอ่ืนมาชวยใหความรูแกผูรับการนิเทศ    
4) สาธิต และนําเสนอรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนา
ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร  5) สรางขวัญและกําลังใจแกผูรับการนิเทศ 
เพ่ือกระตุนและสนับสนุนใหผูรับการนิเทศไดพัฒนาตนเอง  6) เผยแพรแนวคิด ผลงานทาง
วิชาการ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายใหแกผูรับการนิเทศและเพื่อนครู เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  7) ถายทอด
ผลงานที่ตนเองเชี่ยวชาญใหกับผูรับการนิเทศ และผูที่สนใจเพื่อขยายผลตอไป  8) ผลิตสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรแกผูรับการนิเทศและ
เพ่ือนครูผูสอนอยางกวางขวาง และ 9) ดําเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ และเพ่ือหาทางยกระดับคุณภาพของ
การปฏิบัติงานใหสูงขึ้น 
  3.  บทบาทหนาที่ของครูในฐานะผูรับการนิเทศ มีบทบาทและหนาที่ดังน้ี  1) ให
ความรวมมือกับผูนิเทศในการรวมประชุมวางแผนแกปญหาการจัดการเรียนการสอน และการ
ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โดยแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางเต็มความสามารถ  
2) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแลวนําไปปฏิบัติ  3) ตั้งใจปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ  4) ใหความรวมมือผูนิเทศเปนอยางดีในเรื่องของการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  5) รวมปรึกษากับครูผูนิเทศในการหาแนวทางแกไขปญหาและ
พัฒนางานในสถานศึกษา  6) เปนผูมีสวนรวมในการนิเทศการสอนในชั้นเรียน และ 7) เปนผูที่
ใฝหาความรู พยายามเสริมสรางทักษะและความสามารถในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดเจตคติที่ดีตอ
การพัฒนาวิชาชีพ 
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  การพัฒนา (Growth) 
  ในการพัฒนาตองมุงพัฒนาใน 2 เรื่อง ไดแก การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางาน 
  1.  การพัฒนาบุคลากร  เปนการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) เปน
เร่ืองของการดําเนินการเพ่ือใหครูไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เก่ียวของมากขึ้น ใหมี
ศักยภาพที่สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน ผูบริหารจะตองทําความเขาใจใน
ความตองการของทั้งระดับตัวบุคคลและกลุมบุคคล เน่ืองจากครูจะมีระดับความพรอม หรือมีวุฒิ
ภาวะ และมีประสบการณที่แตกตางกันจะตองคํานึงถึง 1) ความตองการในการกําหนดแผนงาน
และรูปแบบในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  2) สิ่งที่พัฒนาควรสอดคลองกับประสบการณ
การเรียนรู  3) ควรเนนปญหาเปนศูนยกลางมากกวาเนนเนื้อหาเปนศูนยกลาง 4) ประสบการณ
ในอดีตอาจนํามาใชรวมกับประสบการณการเรียนรูที่จะเสริมสรางขึ้นใหมได   
  2.  การพัฒนางาน  ตองพัฒนาทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ
แกปญหาการเรียนการสอน เปนการแสวงหาแนวทางวิธีการและรูปแบบการสอนใหมๆ เขามา
ใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เพราะการสอนเปนความพยายามชวยใหบุคคล    
มีความรูความสามารถหรือเปลี่ยนพฤติกรรม ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห  สรางองคความรูไดดวยตนเองตามศักยภาพและความถนัด นํา     
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชหรือสอดแทรกในการสอน มีการใชเครื่องมือ อุปกรณ สื่อ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาการสอนของครู  ดังน้ันในการพัฒนางาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตองมุงเนนไปที่การพัฒนาการเรียนการสอน  โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานดังนี้ 
   2.1  มุงเนนการปฏิบัติงานจริง โดยไดมีการกําหนดใหครูผูสอนจัดทํา
แผนการเรียนรูและออกแบบการเรียนรูโดยใชสื่อ กิจกรรมและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน 
   2.2  สงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอน ศึกษาคนควา พัฒนา อบรม เพ่ือสราง
องคความรู นวัตกรรม งานวิจัยตางๆ ตามความถนัดของแตละคน เพ่ือพัฒนาไปเปนผลงานทาง
วิชาการ และพัฒนาวิชาชีพ 
   2.3  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหเพียงพอกับความ
ตองการในการจัดการเรียนการสอน ของครูผูสอนและนักเรียน 
   2.4  ผูบริหารและครูผูสอนตองกําหนดแนวทางนิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุม 
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนรวมกัน โดยไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนตองมีการจัดทํา
แผนการเรียนรูในทุกสาระการเรียนรูที่ทําการสอน 
   2.5  ประเมินมาตรฐานการพัฒนาการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ โดยใช
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนตัวชี้วัดในการพัฒนา 
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  การสรางเครือขาย (Networking) 
  การสรางเครือขายสําหรับการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็กมุงเนนไปที่สราง
เครือขายวิชาการภายนอกสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือเปนสมาชิกเครือขายวิชาการกับ
สถานศึกษาหรือองคกรที่เก่ียวกับการศึกษาอ่ืน  เน่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กมี
จํานวนนอย การสรางเครือขายจะชวยใหผูบริหารและครูผูสอน ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร แนวคิด ทักษะ ความรู ประสบการณ เคร่ืองมือและสื่อตางๆ ผานการประชุม การ
สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การพูดคุย การศึกษาดูงาน และการใหความรวมมือกันในการ
ดําเนินโครงการ การแบงปนทักษะ และประสบการณใหแกกันเปนการเสริมความสมบูรณใหกับ
ผูบริหารและครูผูสอน ที่เปนสมาชิกเครือขาย จะชวยลดขั้นตอนการทํางานและการใชทรัพยากร
ที่ซ้ําซอน ทําใหการพัฒนามีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหเกิดความเขาใจกันมากขึ้น นําไปสูการ
ทํางานรวมกันเพ่ือประโยชนของทุกฝาย ตอบสนองความตองการในการแกปญหา ไดรับความ
ชวยเหลือ ไดรับกําลังใจ การจูงใจและการยอมรับ จากเพ่ือนรวมวิชาชีพ ซึ่งมีความสําคัญตอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเปนอยางยิ่ง การทํางานรวมกันของเครือขายใหประสบผลสําเร็จ 
ควรดําเนินการดังนี้  
  1.  กําหนดเปาหมายของเครือขายใหชัดเจน ผูบริหาร ครูผูสอน และสถานศึกษา
หรือองคกรที่เก่ียวกับการศึกษาอ่ืนที่เปนเครือขายกัน ตองมีความคาดหวังที่ตรงกัน และจะตอง
ไดรับประโยชนจากการสรางเครือขายรวมกัน 
  2.  ตองวิเคราะหปญหารวมกันและมีความพรอมที่จะทํางานรวมกัน การสราง
ความผูกพัน และความรับผิดชอบตอการสรางเครือขาย จะทําใหเครือขายประสบความสําเร็จ  
  3.  ผูเก่ียวของทุกฝายทั้งผูที่มีหนาที่นิเทศและผูรับการนิเทศตองใหเวลากับ
เครือขาย ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและเขารวมกิจกรรม เพ่ือสรางความสัมพันธและมีความ
เคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง  
  4.  ใหความเคารพและความไววางใจซึ่งกันและกัน 
  5.  จัดใหมีและกระตุนใหมีการส่ือสารระหวางกันอยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 
  6.  การสรางเว็บไซตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน
เพ่ือการสื่อสารที่งายตอการเขาถึงที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน  
  7.  ดําเนินกิจกรรมสมํ่าเสมอ เปนกิจกรรมที่ตองแนใจวาทําได และสมาชิกทุกคน
ไดรวมกันทํางาน ควรเลือกกิจกรรมที่งายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ 
  เทคนิคการนิเทศ (Techniques) 
  การที่สถานศึกษาจะเลือกใชเทคนิค วิธีการ กิจกรรมการนิเทศใดยอมขึ้นอยูกับ
ความพรอมของสถานศึกษา และตองคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงคการนิเทศภายใน 
เทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเทคนิค วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถ
นําไปใชไดดังตอไปน้ี 
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  1.  การประชุม เชน ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการดานตางๆ กอนเปดภาคเรียน 
การประชุมทางวิชาชีพ เปนตน 
  2. การปฐมนิเทศแนะนําบุคลากรใหมใหคุนเคย ใหสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม ระเบียบขอปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ 
  3.  การใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งเปนรายบุคคล และเปนรายกลุม วิธีการน้ีผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศ จะมีปฏิสัมพันธกันใกลชิด และสามารถใหการนิเทศไดตรงตามสภาพปญหา
และความตองการ 
  4.  การประชุมปฏิบัติการ การอบรม มุงเนนใหเกิดความรูใหมๆ (knowledge) 
ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude) เปนการเสริมความรูใหม ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง 
  5.  การสัมมนา เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิด (brain storming)  
  6.  การสาธิตการสอน เปนกิจกรรมสําคัญท่ีควรจัดใหมีในโรงเรียน การเรียนรูหรือ
เลียนแบบจากผูเชี่ยวชาญ ประหยัดเวลาและไดรับประสบการณตรง จัดหาแบบท่ีดี 
  8.  การสนทนาวิชาการ ในวงวิชาการน้ันควรมีหลายรูปแบบ เชน การศึกษา
เอกสารวิชาการแลวนําความรูมาแลกเปลี่ยนกัน การเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาบรรยาย อาจ
ใชเวลาพักเที่ยงวัน ซึ่งไมกระทบตอการทํางาน ทุกคนมีเวลาวางพอที่จะเขารวมกิจกรรมได อาจ
จัดเดือนละครั้งในหัวขอที่สนใจรวมกัน 
  9.  การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หรือการสังเกตการณสอน เปนเทคนิคการนิเทศเพ่ือ
ชวยครูปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น มีขั้นตอนที่จะตองปฏิบัติรวมกันของผูใหและผูรับการนิเทศ บน
วัตถุประสงครวมกัน  คือ ทําเพ่ือผูเรียน ลดขอบกพรอง หรือเสริมใหดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  10.  การศึกษาดูงาน เปนการศึกษาขอดี ขอบกพรอง ขอจํากัด เพ่ือนํามาปรับปรุง
ความพรอมดานตางๆ ของตนเอง 
  11.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยเชิงพัฒนา (Research and development: 
R&D) สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเปนการวิจัยเพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา 
การเรียนการสอน 
  12.  การจัดนิทรรศการ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับการพัฒนางานวิชาการ และการพัฒนาการเรียนการสอน การนําเสนอตองเปนที่
นาสนใจ โดยการใชสื่อ เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามาชวย   
  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ควรหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดนําไปใช และสามารถบูรณาการ
หลายๆ วิธีในการนิเทศครั้งหนึ่งๆ ก็ได 
  สื่อ และเครื่องมือนิเทศ (Tools and media) 
  สื่อ และเครื่องมือนิเทศ ในที่นี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดวย ถือเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถจัดหาส่ือ 
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และเครื่องมือนิเทศจากที่อ่ืนมาใชได โดยพิจารณาถึงความสอดคลองของวัตถุประสงค และ
เปาหมายของการนิเทศ อาจเปนการนําเอามาใชเลย หรือนํามาประยุกตใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาก็ได การผลิตและพัฒนาส่ือ เคร่ืองมือการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  1. การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา หรือเปาหมายในการนิเทศ 
  2. การวิเคราะหเน้ือหา และความสอดคลองของสื่อที่มีอยู 
  3. การออกแบบส่ือ และเครื่องมือนิเทศ 
  4. การเตรียมวัสดุ อุปกรณอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  5. การผลิต และพัฒนาสื่อ เคร่ืองมือนิเทศ 
  6. การทดลองใช ในสถานศึกษาขนาดเล็กเปนการนําส่ือและเคร่ืองมือไปใชจริง 
แลวปรับปรุง พัฒนาไปพรอมกัน เพ่ือนําไปใชคร้ังตอไปในการนิเทศที่มีวัตถุประสงคเดียวกันใน
ชั้นอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนนอย 
  7. การจัดทําเอกสารประกอบการใชสื่อ 
  8. การจัดเตรียมแผนการใชสื่อ 
  9. การประเมินผลสื่อ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาครั้งตอไป 
  การจัดทํา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  1. การจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
  2. ดําเนินการออกแบบฐานขอมูล 
  3. การบริหารจัดการฐานขอมูล และผลการดําเนินงาน 
  4. การนําไปใช และเผยแพร 
  5. การจัดทํา พัฒนา และปรับปรุง website ของสถานศึกษา 
  6. การปรับปรุงความทันสมัยของขอมูลบน website ใหเปนปจจุบัน ตลอดจน
ปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงาน และขอมูลอ่ืนๆ ใน website ใหทันสมัยอยูเสมอ 
  7. การจัดการคอมพิวเตอร และเครือขาย (network) ใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation) 
  การประเมินผลการนิเทศการศึกษา  เปนกระบวนการหนึ่งของการทํางานเชิงระบบ 
(system approach) และเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนิเทศการศึกษา การประเมินผลเปนงาน
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และตีคาผลงานที่ไดทํามาแลววา บังเกิดผลดีเพียงใด และนําผลที่ได
จากการประเมินมาใชประโยชนในการปรับปรุงแกไข การประเมินผลการนิเทศการศึกษาจึงเปน
กระบวนการที่มีความสําคัญเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหบรรลุผลตามเจตนารมณ
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ของการนิเทศการศึกษาตอไป ซึ่งแนวทางการประเมินผลการนิเทศ ในการวิจัยครั้งน้ีไดใชขั้นตอน
ในการดําเนินการประเมินผลการนิเทศการศึกษาของ กิติมา ปรีดีดิลก มาประยุกตใช ดังนี้ 
  1. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน ในการประเมินงานแตละอยางน้ันยอมมี
จุดมุงหมายตางๆ กัน เชน การประเมินผลการสอนของครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หรือการ
ประเมินผลงานในโรงเรียนจุดมุงหมายยอมแตกตางกัน เชน ประเมินผลงานเพ่ือประโยชนในการ
นําไปปรับปรุงแกไข ประโยชนเพ่ือสรางความเขาใจอันดี ประโยชนเพ่ือการจัดสรรงาน เปนตน 
  2. กําหนดหลักเกณฑของการประเมินผลงาน ไดแก การกําหนดหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานเพื่อใชในการวินิจฉัยคุณคาหรือราคาของผลงานวามีลักษณะอยางไร มีการแจกแจง
รายละเอียดไวใหเขาใจ 
  3. กําหนดวิธีการ และเครื่องมือสําหรับการวัดผลเปนการนําเอาวิธีการและ
เครื่องมือทางการวัดมาใชเพ่ือชวยเก็บรวบรวมขอมูลเปนกรรมวิธีในการนําเอาผลงานมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของผลงาน 
  4. การวินิจฉัยคุณคาของขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดแลว หมายถึง การกําหนด
คุณคาของขอมูลซ่ึงจะตองอาศัยเกณฑมาตรฐานเปนเครื่องประกอบการวินิจฉัยคุณคาของขอมูล
ตางๆ เหลาน้ัน 
  5. การสรุปผลของการประเมินผลงานทั้งหมด ไดแก การนําผลงานของวินิจฉัย
คุณคาของขอมูลตางๆ มาสรุปเปนผลของการประเมินผลงานทั้งหมดเปนสวนรวม เชน การวินิจฉัย
คุณคาของผลงานทั้งหมดใหเห็นวากาวหนาอยางไร  หรือควรจะมีการแกไขปรับปรุงอยางไร  
  มนุษยสัมพันธ (Human relations) 
  การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายไดนั้น มนุษยสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปนสิ่งจําเปน เพราะการ
ดําเนินการใดๆ ไมมีใครสามารถทําไดสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว และการที่จะสามารถทําใหผูอ่ืน
ยอมรับที่จะใหความรวมมือ จําเปนที่จะตองมีเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธที่ดี การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งผูนิเทศ จําเปนตองมีความเกี่ยวของกับบุคคลตางๆ หลายฝาย 
ปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในการมีมนุษยสัมพันธที่ดี จะตองประกอบไปดวยการเขาใจ
ตนเอง การเขาใจผูอ่ืน การเขาใจส่ิงแวดลอม การมีมนุษยสัมพันธที่ดีจะชวยใหผูนิเทศไดรับ
ความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี วิธีการของผูนิเทศท่ีจะสรางแรงจูงใจในการทํางานให
เกิดขึ้นในหมูผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ทั้งในสถานศึกษาและที่เปนเครือขาย ประกอบดวย การ
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน การแสดงความจริงใจและเขาใจ การยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน การสรางความเปนกันเอง การแสดงกิริยามารยาทที่ดี การใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
การยอมรับนับถือ การปรับปรุงตนเอง การประนีประนอม และการวางตนใหเปนที่นาศรัทธา 
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อภิปรายผล 

 จากขอคนพบของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยหรือวิธีการที่สําคัญตอการนิเทศภายในอยู 8 ปจจัย คือ 1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic 
planning)  2) เทคนิคการนิเทศ (Techniques)  3) บทบาท หนาที่ (Role)  4) การประเมินผล 
(Evaluation)  5) การสรางเครือขาย (Networking)  6) การพัฒนา (Growth)  7) สื่อ และเครื่องมือ
นิเทศ (Tools and media) และ 8) มนุษยสัมพันธ (Human relations)  มีประเด็นสําคัญที่คนพบ
จากการวิจัย และสามารถนํามาอภิปรายผลของการวิจัยไดดังนี้  

ในการจัดกลุมสนทนาถึงปญหาที่ได สอดคลองกับเวน (Wayne) ที่ไดศึกษาถึงสภาพ
ปญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา สาเหตุที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจาก 1) บุคลากรยังขาด
การปฏิบัติอยางจริงจัง ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 2) ผูบริหารขาดการ
เตรียมการที่ดีในการวางแผนกอนดําเนินการนิเทศการศึกษา 3) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณและ
เอกสารประกอบหลักสูตร ขาดการบํารุงรักษาจัดเก็บที่ดี ขาดความรูและประสบการณในการสราง
สื่อและเครื่องมือทางการนิเทศ  และ 4) การปฏิบัติการนิเทศ ครู อาจารยไมเขาใจหลักการและระบบ
การนิเทศการศึกษา ผูนิเทศไมมีเวลาดําเนินการ เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืนมาก การปฏิบัติการนิเทศไม
เปนไปตามกําหนด และไดเสนอแนะแนวทางการแกปญหาและความตองการ  เม่ือนํามาวิเคราะห
รวมกับสาระความรูจากการศึกษาเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ที่นํามาใชสรางรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็กทั้ง 8 ปจจัย มีความสอดคลองกับทุกหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่นํามาใช และเม่ือพิจารณา
เปนรายปจจัยทั้ง 8 ปจจัย พบวา 
 การวางแผนกลยุทธ (S-strategic planning) เปนการวางแผนมุงไปในอนาคต มี
กระบวนการคิดหาวิธีการที่ดีที่สุด โดยใหความสําคัญกับผลกระทบจากปจจัยสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอก และภายใน ตลอดทุกมิติของสถานศึกษา รวมทั้งมีการยอมรับรวมกันของคนใน
สถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารตองหาวิธีการในการกําหนดทิศทาง การดําเนินงานที่ชัดเจน และตอง
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได 
โดยยกระดับความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ภายใตสภาพแวดลอมและขอจํากัด จึงตองนําเอาการวางแผนกลยุทธมาใช
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา ใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตามที่
กําหนด โดยใหทุกคนมีสวนรวม และนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใชประโยชนใหมากที่สุด 
ซ่ึงเปนไปตามหลักการนิเทศการศึกษาของมารคและสตูป ที่ระบุไววา การนิเทศการศึกษาตองมี
การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม และตองมีการจัด
งบประมาณไวในงบประจําป ทั้งน้ี กระบวนการบริหารของแอลเลน กระบวนการนิเทศการสอนแบบ
แฮริส และกระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด  อุทรานันท  ก็มีการกําหนดขั้นตอนในการวางแผน  
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การปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้กรองทอง  จิรเดชากุล ไดกลาวถึงองคประกอบ
ที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนวาตองมีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใชในการวางแผน
นิเทศภายในโรงเรียน และมีระบบการวางแผนนิเทศอยางมียุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของสุภาภรณ กัลยารัตน ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงเรียนบานคําฮี สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร  ผลการวิจัยพบวา ปญหาสําคัญที่พบ คือ การติดตาม กํากับติดตามผลไมตอเนื่อง และ
ไมมีระบบ ทําใหการดําเนินโครงการบางโครงการไมตอเน่ือง และไมกาวหนาเทาที่ควร การแกไข
ปญหา คือมีการวางแผนการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน และรวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศ 
และสมุดรับการนิเทศประจําตัวทุกคน  ซึ่งทองทิพย สิงหหลง ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชแผน
กลยุทธ โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการครูโดยสวนรวมมีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ ไดรวบรวม
ขอคนพบของงานวิจัยที่ทําโดยนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระหวางป 2535 – 2542 ถึงปญหาเก่ียวกับนโยบาย และการวางแผนการนิเทศภายใน พบวา 
ครูมีความรูความเขาใจในนโยบายการนิเทศการศึกษาไมตรงกัน กรอบแผนงานไมชัดเจน ขาด
ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ การนิเทศขาดความตอเน่ือง และขาดการติดตามประเมินผลอยาง
จริงจัง ทําใหการนิเทศภายในไมประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับมณเฑียร เดชจินดา ไดศึกษาถึง
ปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบานบึง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ดานสภาพปจจุบันปญหา ความตองการ
ใหมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ตัวนักเรียน ผูปกครองและชุมชน ดานการวางแผนควร
ใหผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อที่จะไดมีการนําเสนอวิธีการและแนวทางที่
หลากหลาย ดังนั้นในปจจัยการวางแผนกลยุทธ จึงเปนปจจัยที่สําคัญท่ีจะทําใหการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก บรรลุผลสําเร็จ 

เทคนิค วิธีการนิเทศ (T-techniques) เปนไปตามหลักการนิเทศการศึกษาของเซอรจิโอ
แวนนี และสตารเร็ต  ที่ระบุไววาการนิเทศการศึกษา จะตองยึดทัศนคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
จะตองใชกระบวนการแกปญหาการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผลทั้งสวนที่เปน
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น จําเปนตองสรางสรรคสิ่งใหมๆ และตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบ
แฮริส ก็ไดกําหนดขั้นตอนการออกแบบวิธีการนิเทศไว และกมล ภูประเสริฐ ไดกลาวถึง
ความสําคัญของเทคนิคการนิเทศวา การกําหนดวิธีการที่จะนําไปใชควรเปนวิธีการที่มีลักษณะ
เปนกัลยาณมิตรตอกัน เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิด จากการอาน การคนควา 
การประชุมระดมสมองที่ไมตองมีการวิพากษวิจารณกันโดยตรง การสาธิตรูปแบบการสอนเพื่อ
ชวยกันคนหาขอบกพรอง และปรับปรุงใหเปนรูปแบบของสถานศึกษารวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
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ชารี มณีศรี ที่กลาววาวิธีการนิเทศตองตระหนักถึงจุดมุงหมายการนิเทศ เปนองคประกอบหนึ่งที่
สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน นอกจากน้ันไดมีผูเสนอแนะเทคนิคและวิธีการนิเทศไว
หลากหลาย เชน โกลดสไตน ฮอลโลแรน และสงัด อุทรานันท ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชให
เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทการนิเทศแตละคร้ัง เชน เทคนิคการจัดกิจกรรมการนิเทศ
การศึกษาตางๆ ไดแก กิจกรรมที่ผูนิ เทศเปนผูปฏิบัติ เชน การบรรยาย การสาธิต การ
สังเกตการณสอนในชั้นเรียน   การสัมภาษณ การบันทึกขอมูล เปนตน กิจกรรมที่ผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศทํารวมกัน เชน  การประชุม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การระดมสมอง การ
อภิปราย เปนตน กิจกรรมสําหรับผูรับการนิเทศ เชน การเยี่ยมชม การฟง การอาน การไปทัศน
ศึกษา การปฏิบัติตามคําแนะนํา เปนตน เทคนิคการนิเทศเชิงใหคําปรึกษา เทคนิคการเยี่ยมชั้น
เรียน เทคนิคการสังเกตการณสอน การนิเทศแบบคลินิก กัลยาณมิตรนิเทศ การนิเทศแบบเครือขาย 
และยังมีอีกหลากหลายวิธี ทั้งนี้อาจใชวิธีบูรณาการเทคนิคตางๆ เขาดวยกันก็ได  ซึ่ง ทีลาฮัน ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่พึงประสงคของการพัฒนาประเทศ
เอธิโอเปย กลุมตัวอยางไดแก ครู ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ ผลการวิจัยสรุปไดวา กิจกรรมที่
ใชในการนิเทศภายในโรงเรียน สวนใหญเปนการฝกอบรม การแนะนํา การฝกอบรมปฏิบัติการ 
การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก การประชุมกลุมยอยครู การเยี่ยมชั้นเรียน และการ
สังเกตการณสอน การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
และตอมา วิลเลี่ยม  ไดวิจัยเรื่องกลยุทธการใชการนิเทศภายในโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน โดยศึกษาจากผูบริหาร ครูประธานสหภาพครูในเขต
โรงเรียน K-12 รัฐแคลิฟอรเนียไดพบวา 1) ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและความเขาใจอัน
ดีตอกันในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ครูผูสอนมีความเห็นวา ผูบริหารไมคอยมีการ
สังเกตการสอนและเยี่ยมชมอยางเปนทางการ แตผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาได
สังเกตการณสอนและเยี่ยมชมหองเรียนอยูเปนประจํา ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยในประเทศไทย
ดังเชน ปรีชา บัวกิ่ง ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร  พบวา การจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ความคิดเห็นของครูผูสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวน สกนธ สระแกว ไดวิจัย
เก่ียวกับ การศึกษาการใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ดานการใหคําปรึกษาหารือ
แตกตางกันกับครูผูสอน จะเห็นไดวาทั้งผูนิเทศ ผูรับการนิเทศสวนใหญ เห็นความสําคัญ มีการ
ปฏิบัติการนิเทศ โดยคํานึงเทคนิคการนิเทศ ดังนั้นในปจจัยเทคนิคการนิเทศ จึงเปนปจจัยที่
สําคัญ ที่จะทําใหการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก บรรลุผลสําเร็จ 
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บทบาท หนาที่ (R-role) ซึ่งมองใน 2 มุมคือ บทบาท หนาที่ของผูนิเทศ และบทบาท 
หนาที่ของผูรับการนิเทศ ในกระบวนการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กทุกขั้นตอน 
ทั้งผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ จะตองมีบทบาท หนาที่รวมกันเพ่ือใหการนิเทศบรรลุผล เปนไป
ตามหลักการนิเทศการศึกษาของมารคและสตูป ที่กลาวไววา ความรับผิดชอบในการนิเทศใน
โรงเรียนเปนหนาที่ของครูซึ่งทําเพ่ือชั้นเรียน และเปนความรับผิดชอบของครูใหญในการทําเพ่ือ
โรงเรียน  ในกระบวนการบริหารของแอลเลน และกระบวนการนิเทศการสอนแบบแฮริส ได
กลาวถึงผูบริหารวาจะตองมีบทบาทในฐานะผูนําที่ดําเนินการ  การควบคุม การปฏิบัติงาน การ
ประสานงาน และการอํานวยการ  สวนกระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด อุทรานันท ไดระบุ
ชัดในตอนการปฏิบัติงาน ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะคือ การปฏิบัติงานของผูรับ
การนิเทศ การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ และการปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ซึ่ง
สอดคลองกับชารี  มณีศรี  ที่กลาววาบุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เปนองคประกอบที่สําคัญ
ของการนิเทศภายในโรงเรียน  ซึ่งบทบาท หนาที่ ถือเปนเรื่องที่จะตองใหความสําคัญ เพราะถือวา
เปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผลใหการนิเทศภายในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ดังที่อนุศักด์ิ สมิตสันต 
ไดกลาวถึงการนิเทศภายในไววา เปนการดําเนินงานที่ตองมีการประสานงานกันระหวางบุคคล ทั้ง 
3 ฝาย คือ ผูบริหาร ผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ บุคคลท้ัง 3 ฝายน้ี จะตองยอมรับบทบาทซึ่งกัน
และกัน บุคลากรของโรงเรียนที่ควรมีบทบาทในการนิเทศภายในโรงเรียนรวมกัน ซึ่งกมล  ภู
ประเสริฐ ยังไดกลาวถึงการทําความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุก
คนรับผิดชอบในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษารวมกัน ทุกคนจึงตองรวมกันคิด 
รวมกันทํา เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถพ่ึงตนเองไดในทางวิชาการ  แตละคนเปนผูนิเทศและเปน
ผูรับการนิเทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยทั้งในประ
ตางประเทศไดกลาวถึง บทบาท หนาที่ เก่ียวกับการนิเทศภายในไวดังเชน แอคทิ  ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับการรับรูบทบาทของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในดานวิชาการ ผลการวิจัยสรุป
ไดวา ครูใหญและครูยอมรับวา งานปรับปรุงการสอนจะตองจัดทําเปนหมูคณะ ครูใหญทําหนาที่
บริหารมากกวาหนาที่นิเทศการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากผูบริหารโรงเรียน จากการเปนผูสั่งการมาเปนผูประสานงานและมีการทํางานเปนคณะมาก
ขึ้น และยังมีเจรัน ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทที่คาดหวังผูนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษานอก
ระบบโรงเรียนที่เนนการทํางานเปนทีมและรายบุคคล โดยมีจุดมุงหมายจะศึกษาวาการที่ให
โรงเรียนบริการดานการนิเทศ จะเปนการชวยปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษานอกระบบโรงเรียนไดมากที่สุด โดยสอบถามจากกลุมนิเทศ ครูใหญ และครู ในรัฐ
โคโรราโด ผลการวิจัยปรากฏวา ประชากรทั้งสาม มีความเห็นตรงกันวา บทบาทหนาที่ในการให
ความชวย และสงเสริมเปนการใหบริการที่ตองมากอนสิ่งอ่ืน  ครูใหญกับศึกษานิเทศก มี
ความสําคัญตอบทบาทของผูนิเทศในอันที่จะติดตอกับครูใหญเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับนักเรียนและ
คณะครู สูงกวากลุมครู ครูใหญมีความเห็นวาบทบาทในการพบปะกับผูนิเทศ เปนส่ิงสําคัญมาก
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เก่ียวกับปญหาการเรียนการสอน และครูไดใหความสําคัญสูง ในเรื่องที่จะใหผูนิเทศ ชวย
เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน ทั้งน้ียังควรคํานึงถึงคุณลักษณะของผูนิเทศดวย ดังที่ 
สงัด อุทรานันท ไดกําหนดคุณลักษณะของผูนิเทศไว 4 ดาน คือ 1) ดานลักษณะสวนตัว ผูทํา
หนาที ่นิเทศควรจะเปฯที ่มีความคิดริเริ ่มสรางสรรคมีความม่ันใจในตนเอง มีความอดทน 
กระฉับกระเฉง วองไว เปนคนที่เปดเผย ไมเยอหยิ่ง และมีมนุษยสัมพันธ  2) ดานความรู
ความสามารถ ผูที่นิเทศการศึกษาควรเปนผูที่มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ
ในการถายทอดความรู  มีเทคนิคในการพูด มีความสามารถในการสาธิตการสอน มี
ความสามารถดานประเมินผลและงานวิจัย  3)  ดานการแสดงออกทางพฤติกรรม ผูที่ทําหนาที่
นิเทศควรมีความเปนประชาธิปไตยมองโลกในแงดี เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนผูนํา
และผูตามที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนรูจักการยกยองชมเชยผูที่ทําดี  4) ดานความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ผูที่นิเทศการศึกษา จะตองเปนคนตรงตอเวลามีความซ่ือสัตย สุจริต และมีความตั้งใจ
จริงในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับที่ ศิริรัตน กังศิริกุล ไดทําการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการ
นิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ซึ่งไดให
ขอเสนอแนะในการนิเทศภายในโรงเรียน ไววาคณะกรรมการนิเทศ ควรมีความรู ความสามารถและ
เปนที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน  ดังน้ันในปจจัย บทบาท หนาที่ จึงเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะ
ทําใหการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก บรรลุผลสําเร็จ 
 การประเมินผลการนิเทศ (E-evaluation) เปนไปตามหลักการนิเทศการศึกษาของ
เซอรจิโอแวนนีและสตารเร็ต, มารคและสตูป กลาววา การนิเทศท่ีดีจะตองเปนวิชาชีพ ตอง
สงเสริมการหาแนวทางการประเมินบุคลากรวิธีการและผลจะตองมุงไปสูมาตรฐานที่ตั้งไว และ
การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควรประเมินโดยผูที่รวมในโครงการและผูที่เก่ียวของ
ในการใหการชวยเหลือ  นอกจากน้ีกระบวนการบริหารของแอลเลน  กระบวนการนิเทศการศึกษาของ
สงัด อุทรานันท และ องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนของกรองทอง จิรเดชากุล 
ก็กลาวถึง การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เนน
ผลงานครู ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญมากในกระบวนการปฏิบัติงานทุกเร่ือง โดยเฉพาะการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือรับทราบจุดที่จะพัฒนา และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
มัวร ที่ไดทําการศึกษาความคิดของผูบริหารสํานักงานกลางจํานวน 7 คน เก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางการนิเทศกับการประเมินของผูบริหารโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสํานักงาน
กลางรับรูวาการนิเทศเปนกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งเชื่อวาจะชวยทําใหครูใหญมี
การพัฒนาและเจริญกาวหนาในงานที่รับผิดชอบ โดยผูบริหารเห็นวาการประเมินเปนเคร่ืองมือที่
มีคุณคาเทาเทียมกับการประเมินผล นอกจากน้ีผูนิเทศและผูบริหารโรงเรียนไดมีการทบทวน
เคร่ืองมือการประเมินผลในชวงที่มีการประชุมกลางปและปลายปการศึกษา และสอดคลองกับ 
มณเฑียร เดชจินดา ที่ศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอําเภอบานบึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ในดาน
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การประเมินผลควรมีการประเมินขอดีขอเสียเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งน้ี ศิริรัตน 
กังศิริกุล ไดทําการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และไดขอสรุปจากการวิจัยในครั้งน้ีคือ ควรนํา
ขอมูลที่ไดจากการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ และควรมี
การประชุม เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนั้นในปจจัยการ
ประเมินผลการนิเทศ จึงเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะทําใหการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก บรรลุผลสําเร็จ 
 การสรางเคร ือข าย (N-networking) เป นไปตามความมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษาของบริกส และจัสแมนทุกประการ โดยเฉพาะการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและประชาคม  และตามองคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ของกรอง
ทอง จิรเดชากุล ที่ระบุใหมีระบบการเผยแพรและขยายผล สวนในหลักการนิเทศการศึกษาของ
มารค และสตูป และหลักการนิเทศภายในของ ชารี  มณีศรี ที่กลาววาการนิเทศการศึกษาตองเปน
บริการที่ทําเปนทีมและอาศัยความรับผิดชอบของครูใหญ ชวยจําแนกความตองการของแตละ
บุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน จะตองชวยปรับปรุงทัศนคติและสัมพันธภาพของมวลสมาชิก
ของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนที่ดี โดยเฉพาะการนิเทศ
ภายในตองมุงขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในวิธีการสรางเครือขาย จะเปนวิธีการที่
ทําใหการดําเนินงานนิเทศภายในเปนไปตามหลักการนิเทศท่ีระบุในประเด็นดังกลาว ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เยาวภา รัตนบัลลังค  ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในดวยระบบเครือขาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 
4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาเครือขายการนิเทศ ขั้นตอนที่ 2 เครือขายปฏิบัติการ
นิเทศ ขั้นตอนที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ผลจการวิจัยพบวา 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวารูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย มีความสอดคลองและ
เหมาะสมมาก สามารถที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงไดดี นอกจากนี้ เม่ือนํารูปแบบการนิเทศ
ภายในดวยระบบเครือขายไปทดลองใช เครือขายการนิเทศไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี พบวา 
เครือขายการนิเทศมีความคิดเห็นวารูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขาย มีความ
เหมาะสมและจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียนไดอยูในระดับดี และ ศรีสุดา แสงพันธ  
ไดทําการศึกษาในลักษณะคลายกัน โดยศึกษาผลของการใชการนิเทศภายในแบบเพื่อนชวย
เพ่ือนที่มีตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย พบวา คุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับปฐมวัยปที่ 1 ถึงระดับปฐมวัยปที่ 3 หลังไดรับการนิเทศ
ภายในแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงขึ้น ดังนั้นการสราง
เครือขายจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ประสบ
ความสําเร็จ 
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 การพัฒนา (G-growth) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญตามเปาหมายของการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และเปนไปตามหลักการนิเทศการศึกษาของมารคและสตูป, เซอรจิโอ
แวนนีและสตารเร็ต  ซึ่งกลาวไววา ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการ
นิเทศ การนิเทศตองปรับใหตรงกับความตองการของแตละบุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน,   
ตองชวยในการจัดและบริหารกิจกรรมในหลักสูตรสําหรับนักเรียน และในการบริหารตอง
คํานึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยทั่วไป และหลักการนิเทศภายในของชารี  มณีศรี  กลาว
ไววา การนิเทศเปนการชวยกระตุน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแก
ครู การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม สรางสรรค การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่
เก่ียวพันกัน ซึ่งตามกระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงัด  อุทรานันท  ในการใหความรูในสิ่งที่
จะทําแกครู เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนิเทศ นอกจากนั้นกรองทอง จิรเดชากุล ได
กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ไววา ตองมีระบบการจัดการที่เนน
การพัฒนาครูและนักเรียน ซึ่งสมชาย เผือกตระกูลชัย ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพและความ
ตองการในการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการศึกษาพบวา สภาพการปฏิบัติตาม
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติ การหาแนว
ทางเลือกเพ่ือพัฒนา การวิเคราะหจุดเดนจุดอยเพ่ือกําหนดจุดที่จะพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแกไข โดยมีรายขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ไดแกการแปลความหมายผลการนิเทศเพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย การสรุปผลการ
นิเทศในแตละภาคเรียนและแตละปการศึกษา และมีการเปรียบเทียบผลการนิเทศกับสภาพ
ความสําเร็จที่วางเปาหมายไว ซึ่งสอดคลองกับ Sparks และ Loucks-Horsley ที่ไดเสนอรูปแบบ
การพัฒนาครูผูสอนไว 5 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากความตองการของครูเอง 
(Individually guided) รูปแบบนี้เชื่อวาครูคือผูที่จะกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนา  
ตัวเขาเองที่ดีที่สุด   2) รูปแบบการสังเกตและการประเมิน (Observation and assessment) โดย 
ใหโอกาสครูไดสังเกตและมีขอมูลยอนกลับ (feedback) กับเพ่ือนครูคนอ่ืนๆ  3) รูปแบบมี   
สวนเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนา (involvement in a development process) รูปแบบน้ีเชื่อ
วา เน่ืองจากครูในฐานะเปน “ผูเรียนรูที่เปนผูใหญ” และเชื่อวาครูเปนผูที่อยูในฐานะที่จะเปน      
ผูกําหนดแนวทางการแกปญหาน้ันไดดีที่สุด   4) รูปแบบการฝกอบรม (training) มีลักษณะเปน
การถายทอดความรู (transforming) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทําจากภายนอก   
5) รูปแบบการสืบเสาะคนหา (inquiry) ซึ่งอาจใชไดกับทั้งรายบุคคลหรือกับรายกลุม เปนรูปแบบ
ที่มุงใหครูไดศึกษาคนควาเพ่ือการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอนในหองเรียน หรือ
ปญหาของโรงเรียน  
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 ทั้งน้ีไดมีงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาในทางการนิเทศที่นาสนใจ ซึ่งจะเปน    
การพัฒนางานที่สงผลถึงการพัฒนาบุคลดวย ดังเชน ศรีรัตน ศิริโฉม ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ 
วาสนา คงม่ัน ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน 
สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จากการติดตามผลหลังการฝกอบรมพบวา ครูสวนใหญนํา
ความรูเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ที่ไดรับไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
และปรับปรุงแกไขหลักสูตร และผูบริหารโรงเรียนไดนําความรูไปใชในการดําเนินงานนิเทศ 
ภายในโรงเรียน โดยวางแผนปฏิบัติงานนิเทศรวมกับคณะครู มีการใชเทคนิคการนิเทศ และ
เคร่ืองมือการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น จากแนวคิดของการพัฒนาครู
ดังกลาว แสดงใหเห็นวาหากพิจารณาในแงที่เปนแนวคิด (concept) ผูบริหารจะตองมุงการเนน
การพัฒนาครูและการใชครูใหเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ดังน้ันในปจจัย 
การพัฒนา จึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง ที่จะทําใหการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
บรรลุผลสําเร็จ 
 สื่อ และเครื่องมือการนิเทศ (T-tools and media) สอดคลองกับหลักการนิเทศ
การศึกษาของ มารค และสตูป, เซอรจิโอแวนนี และสตารเร็ต กลาววา การนิเทศการศึกษาตอง
คํานึงถึงการจัดใหมีความสะดวกสบายทางวัตถุตางๆ และรวมไปถึงดําเนินการโดยทั่วไป ควร
ชวยใหมีการแปลเอกสาร และนําผล การวิจัยทางการศึกษาใหมๆ มาใช  ทั้งน้ีองคประกอบที่
สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนของ ชารี  มณีศรี  กไดระบุชัดถึงเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ) 
นอกจากน้ัน สงัด อุทรานันท  ยังไดระบุความสําคัญของสื่อ และเคร่ืองมือนิเทศ ไวในขั้นตอน  
การปฏิบัติการนิเทศ วา การปฏิบัติการนิเทศ เพ่ือตรวจสอบและเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา  
สามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือ นิเทศทางตรง หมายถึง การออกนิเทศดวยตนเอง และนิเทศ
ทางออม หมายถึง การนิเทศดวยการใชสื่อและเครื่องมือนิเทศตางๆ  ตลอดจนบุคลากรอ่ืน
ปฏิบัติการแทน สอดคลองกับแนวคิดของนพรัตน คลี่ดอนยอ กลาววา กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพนั้น ผูนิเทศจําเปนจะตองจัดเตรียมสื่อและเครื่องมือนิเทศใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการไปนิเทศภายในแตละครั้ง นั่นคือ เพ่ือชวยใหทราบถึงคุณภาพการศึกษา  
สาเหตุของปญหา อันจะเปนประโยชนในการหาแนวทางแกไข สงเสริม สนับสนุน ไดตรงตาม
ความเปนจริง และเพื่อเปนเครื่องชวยเพิ่มพูนความรูประสบการณ ทักษะและเจตคติ ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปจจัย สื่อและเครื่องมือนิเทศ 
จึงเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะทําใหการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก บรรลุผลสําเร็จ 
 มนุษยสัมพันธ (H-human relations) สอดคลองกับความมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษาของบริกส และจัสแมนทุกประการ และเปนไปตามหลักการนิเทศการศึกษาของ มารค 
และสตูป กลาวไววา การนิเทศการศึกาจะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวล
สมาชิกของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนที่ดี และในหลักการ
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นิเทศภายในของชารี มณีศรี ไดเนนเรื่องการสรางมนุษยสัมพันธ และการนิเทศมุงสงเสริมบํารุง
ขวัญ ซึ่งตรงกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด อุทรานันท  ที่กลาวถึงการสรางขวัญและ
กําลังใจ เปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศ แนวคิดดังกลาวนี้ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 
กลาวไววา เม่ือมนุษยสัมพันธในองคการดีก็จะทําใหบุคคลเปนสุข เพ่ือนรวมงานสุข และ
สิ่งแวดลอมในที่ทํางานดี  ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีขององคการ ในเรื่องมนุษยสัมพันธกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษานี้ เสนาะ หนูฉ่ํา ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาทรรศนะของครูผูสอนที่มี
ตอทักษะที่จําเปนในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดชัยนาท พบวา ทักษะทุกดานมีความจําเปนอยูในระดับมาก ที่มีความจําเปนสูงสุดคือ 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ดังนั้นในปจจัย มนุษยสัมพันธ จึงเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะทําใหการ
นิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก บรรลุผลสําเร็จ 
 นอกจากนั้นใน 8 ปจจัยของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ยังสามารถ
สนองตอบความตองการสวนบุคคล และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮิรซเบิรก อีกดวย ทั้งปจจัยจูงใจ หรือปจจัยกระตุน ไดแก  ความสําเร็จในชีวิต การเปนที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป ไดรับผิดชอบในงาน มีโอกาสกาวหนา ตําแหนงงานท่ีดี การพัฒนา
ตนเองใหสูงขึ้น และปจจัยอนามัย หรือปจจัยค้ําจุน ไดแก นโยบายและการบริหารที่ ดี 
ความสัมพันธกับหัวหนา การควบคุมงาน การมีชีวิตสวนตัวที่ดี  ความสัมพันธฉันทมิตร 
เงินเดือนดี สถานะภาพของตนเองในงาน เง่ือนไขการทํางานที่ดี ความม่ันคง ความสัมพันธ
แวดลอมอ่ืนๆ  
 ในอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ เม่ือพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมของผูนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศ และการสอบถามความคิดเห็น ของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ซึ่งเปนรูปแบบที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
พบวา อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวา เปนรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการทํางาน
และการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งหากนําเอาอักษรตัวหนาในภาษาอังกฤษของทั้ง 8 ปจจัย มาเรียงตอกัน
จะไดคําวา “STRENGTH” มาจาก S (Strategic planning) T (Techniques) R (Role) E (Evaluation)  
N (Networking) G (Growth) T (Tools and media) H (Human relations) แปลวา ความเขมแข็ง 
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสุมน อมรวิวัฒน1 ที่กลาวไววา การสรางพลังใหโรงเรียนเขมแข็ง 
มิไดอยูที่การมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แตอยูที่ผูบริหารและครูเขมแข็ง ชุมชนรวมมือ มี
กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง ประเมิน
คุณภาพไดชัดเจน และตองเกิดขึ้นจากการตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ 

                                          
1สุมน อมรวิวัฒน, กัลยาณมิตรนิเทศ (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2547), 

10 – 12. 
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ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนตลอดจนนักเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนตลอดกระบวนการ มี
ผูสนับสนุนดานความรู หลักการและทรัพยากร พรอมใจกันปฏิบัติงานไป เรียนรูไป จนกวาจะ
บรรลุจุดหมาย 
 จากเหตุดังกลาวขางตน ในทุกปจจัยของรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กทุกปจจัย จึงเปนปจจัยที่ตอบสนองจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไดเปนอยางดี 
จึงทําใหรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนรูปแบบที่มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เนนใหทุกฝายมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนหนึ่งในกระบวนการจัด
การศึกษา เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกสถานศึกษาในการดําเนินการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานศึกษาจะตองพิจารณาหารูปแบบการนิเทศ
ภายในที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบท และขอจํากัดบางประการของสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ขอคนพบที่เปนประโยชนจากการวิจัย เร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งผูวิจัยขอเสนอแนะไวดังนี้ 
 1.  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการนิเทศเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูของครูอาจารย 
ซึ่งในอดีตที่ผานมาบทบาทในการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสวนใหญเนนในเรื่อง
งานธุรการ งานเอกสาร หรือการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อรอรับการตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
มากกวาการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จึงควรจะตองมีการสรางความรู ความ
เขาใจเพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหม 
 2.  ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ ที่จะทําใหการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายใน
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กประสบความสําเร็จ และเกิดผลดี บรรลุเปาประสงคนั้น  ขึ้นอยูกับ
ความรวมมือของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เก่ียวของ ทุกฝายควรมีความเขาใจในวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และ
วิธีดําเนินการตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ความมุงม่ันในการ
พัฒนา และมีเปาหมายหลักรวมกันในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปดใจและยอมรับซึ่งกันและกัน
ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา เนนการทํางานเปนทีมในลักษณะเครือขาย เชน ศูนยเครือขาย 
ศูนยการเรียนรู และเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร การกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนํารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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ไปใช รวมทั้งนําผลการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานและแกไข
ปญหาอยางตอเน่ือง 
 4.  ขอคนพบขณะทําการทดลอง ในการดําเนินงานนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ซึ่งผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานในแตละปจจัย  
สําหรับสถานศึกษาที่จะนําไปปฏิบัติ ควรมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จ ดังนี้ 
  4.1  ในการเขียนวิสัยทัศนตองสั้น กระชับและชัดเจน และเกิดจากการรวมกันคิด 
ทุกคนที่เก่ียวของตองจําได และบอกไดวาวิสัยทัศนคืออะไร และตนมีหนาที่อยางไรที่จะทําให
วิสัยทัศนนั้นบรรลุผล เม่ือกําหนดวิสัยทัศนแลวตองรวมกันกําหนดพันธกิจ และกลยุทธที่จะทํา
ใหวิสัยทัศนบรรลุผล 
  4.2  การเลือกใชเทคนิค วิธีการนิเทศ ตองพิจารณาความสอดคลองเหมาะสม
หลายๆ ดาน ทั้งปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตองการการนิเทศ สถานที่ ความสามารถของ
ผูนิเทศ และการยอมรับของผูรับการนิเทศ ผูนิเทศ ควรมีความชัดเจนและเขาใจในเทคนิควธิกีาร
นิเทศท่ีเลือกใชเปนอยางดี 
     4.3  บุคลากรที่เก่ียวของทุกคนควรทําความเขาใจในบทบาท และหนาที่ของตน
ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว ควรนําเอากลยุทธของแตละภารกิจในสวนที่รับผิดชอบมากําหนดเปน
แผนงาน โครงการและดําเนินงานตามแผนนั้นภายในขอบเขตหนาที่ที่กําหนด โดยมีหลักปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   - ทบทวนหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองใหชัดเจนวามีอะไรบาง  
   - เปาหมายของสถานศึกษามีอะไรบาง ที่จะตองทําใหบรรลุผลสําเร็จตามที่
ไดวางไว 
   - ประสิทธิผลที่ตองการเปนเชนไร จะวัดผลสําเร็จไดอยางไร และในบทบาท
หนาที่ ที่รับผิดชอบจะดําเนินการอยางไร 
  4.4  ในการดําเนินงานตามรูปแบบนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กน้ี
เน่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนนอย การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็จะอยูใน
วงจํากัดที่แคบมาก จึงมุงเนนใหเกิดการสรางเครือขายภายนอกสถานศึกษา เชน สรางเครือขาย
กับสถานศึกษาอ่ืนที่อยูใกลเคียงกัน ไปจนถึงองคกรทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่หลากหลาย และการทํางานตางๆ นั้นก็ไมควรใหมีหลายขั้นตอนเกินไป การมีหลาย
ขั้นตอนนี้  จะทําใหการถายทอดความรู (transfer knowledge) การเชื่อมโยง และการสื่อสาร 
เปนระบบที่ซับซอนเกินไป ไมบรรลุผลตามเปาหมาย ควรมีการสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในหนวยงานสังกัดเดียวกัน และรวมกับหนวยงานสังกัดอ่ืน 
   - ในสังกัดหนวยงานเดียวกัน เปนการสรางเครือขายระหวางบุคลากรใน
สถานศึกษาเดียวกัน และระหวางสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหความรวมมือ และแบงปนกันในเรื่องงานตามนโยบาย
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ตางๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบริบทที่ใกลเคียงกัน เชน สื่อการเรียนการสอน 
แผนการเรียนรู เอกสารการสอน เปนตน 
   - หนวยงานภายนอกสถานศึกษา หรือหนวยงานตางสังกัด เชน สถานศึกษา
เอกชน สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พัฒนาชุมชน สาธารณสุข ตํารวจ ทหาร องคกรเครือขายเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน เชน 
สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส สโมสรเจซี หนวยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา (Peace 
Corps) เปนตน หนวยงานภายนอกนี้ มีสวนสําคัญที่จะใหความชวยเหลือทั้งดานงบประมาณ 
ดานสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนบุคลากรที่จะมาชวยสอนในสถานศึกษา 
   ควรใชหลักในการสรางเครือขาย และการรวมตัวกัน ดังนี้ 
   -  ควรกําหนดใหครูแตละคนตองมีเครือขายอยางนอยคนละ 1 เครือขาย 
และมีการเขารวมกิจกรรมของเครือขายอยางตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ 
   - ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนหลักในการแสวงหาจุดรวม และสงวนจุดตาง 
เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพสราง
การยอมรับในความแตกตางระหวางวัฒนธรรมองคกรของสมาชิก 
   - ควรกําหนดใหครูทุกคนเปนสมาชิกของ webblog ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางการศึกษาอยางหลากหลาย เชน http://gotoknow.org/ เปนตน เพ่ือเชื่อมโยง
เครือขายเขาดวยกันและการเผยแพรผลงานเปนชองทางการสื่อสาร และการทํางานรวมกัน งาย
ตอการเขาถึงที่ทันสมัย รวดเร็วและเปนปจจุบัน  

 4.5  ในการพัฒนาน้ันควรมีเปาหมายใหประโยชนตอครูผูสอนโดยสวนตัวดวย 
เชน งานที่ทําสามารถนําไปพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นได 
มิใชมุงพัฒนาเพื่อตองการผลสัมฤทธิ์ของงานเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึงความสนใจ ความ
ตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล ในการพัฒนา ไมใชวิธีการบังคับ แตใหเกิดจากความ
ตองการในการพัฒนาจริงๆ และครูผูสอนสามารถเลือกวิธีที่จะพัฒนาดวยตนเอง 

 4.6  ควรมีการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และในระดับสถานศึกษา เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการสรางนวัตกรรม สื่อ และเครื่องมือนิเทศ ใหสอดคลอง เหมาะสมตามความตองการ 
 5.  หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรนํารูปแบบการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่คนพบไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการดานอ่ืนๆ ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6.  จากขอจํากัดของการวิจัย และเปนสิ่งที่พบในการวิจัยครั้งน้ีคือ จากการการสังเกต
พฤติกรรม และการตอบแบบสอบถามอยูในระดับสูงมาก เน่ืองจากผูวิจัยไดติดตามและใกลชิด
ในการดําเนินงานทุกกระบวนการ ประกอบกับไดมีการชี้แนะอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นหากจะมีการนาํ
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กนี้ไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางยั่งยืน 
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และเผยแพร  ควรมีการกํากับติดตาม ทําความเขาใจและใหความรูในประเด็นตางๆ แกบุคลากรใน
สถานศึกษาอยางใกลชิดเชนเดียวกัน 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหวางการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดใหญ และ
การนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือใชเปนขอมูลในการหารูปแบบที่เหมาะสม สําหรับ
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาที่มีขนาดใหญพิเศษ ซึ่งคอนขางจะมีขอจํากัด ในการ
ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาเชนเดียวกัน 
 2.  ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ในมุมมองดานอ่ืนๆ เชน 
การพัฒนานวัตกรรมที่ใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา เปนตน 
 3.  ควรศึกษาวิจัยลึกลงไปในแตละองคประกอบ เชน การวางแผนกลยุทธ การสราง
เครือขาย เปนตน วาสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางไร และวิธีการ
ดําเนินงานในการวางแผนกลยุทธ และการสรางเครือขายที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาขนาดเล็กน้ันมีวิธีการเฉพาะอยางไรที่จะสงผลใหการดําเนินงานบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  ควรศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบในการบริหารจัดการ เพ่ือการแกปญหาดานอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เชน รูปแบบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขนาดเล็ก รูปแบบ
การสรางหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กนก  พานทอง.  “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุความสําเร็จของการปฏิบัติงานนิเทศ 
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.  

กนกนาถ  ทิมกลับ.  “บทบาทตามความคาดหวังและการปฏิบัติจริงในการนิเทศงานวิชาการของ 
 ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2.”   

วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฎ 
  นครศรธีรรมราช [Online], Accessed 20 April 2008.  Available from URL:http://graduate.  
 nstru.ac.th/grad/article/content/261207_115200.pdf 
กมล  ภูประเสริฐ.  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : ปกรณศิลป, 2547. 
กรองทอง  จิรเดชากุล.  คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพธารอักษร, 2550. 
กองสงเสริมและพัฒนาเครือขาย, สาํนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพทิกัษเด็กเยาวชนผูดอยโอกาส  
 คนพิการ และผูสูงอายุ, กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงมนุษย,  งานสงเสริม 
 เครือขาย, องคประกอบของเครือขาย, การพัฒนาเครือขายสูความยั่งยืน [Online],  
 Accessed 17 April 2007.  Available from URL http://oppn.opp.go.th/research01.php 
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สํานักงานปลัด 
  กระทรวงศึกษาธิการ.  โครงการยกระดับคณุภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [Online], Accessed 

13 January 2007.  Available from URL: http://www.moe.go.th/small_sch/information.htm 
กัลยา  วรรณสาร.  “ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กเขตพ้ืนที ่
 การศึกษาเชียงราย เขต 4.” วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร 
 การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547. 
กาญจนา เชยชิต. “การดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียน 
 มีผลสัมฤทธิท์างการ เรียนอยูในโรงเรยีน 10 อันดับแรก และโรงเรยีน 10 อันดับสุดทาย 
 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
 สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539. 
กิติมา  ปรีดีดิลก.  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน, 2532. 
กุลวดี  บัวโชติ.  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
 โรงเรียนเอกสารในพระราชสํานัก.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.   

184 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 185 

เกรียงเลศิ  ตริธรรมเจริญ.  “การศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค การนเิทศภายใน 
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร.” วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย สถาบนัราชภัฏธนบรุี, 2544.   
คมศักด์ิ  อิโน.  “การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบานสีแกว อําเภอเมืองรอยเอ็ด.” 
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.   
ครุรักษ  ภิรมยรักษ.  การนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2538. 
จุรี  บุญเพ็ง.  “การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนบานคลองกะโบน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
 การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ, 2548.   
เฉลิมชัย  ธูปบูชา.  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอหนองบัว สํานักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548.   
ชาญชัย  อาจิณสมาจาร.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ, 2525. 
ชารี  มณีศรี.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2538. 
________.  การนิเทศการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2538. 
ชารี  มณีศรี.  การนิเทศการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542. 
ณรงศักด์ิ  ไชยชมภู.  “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 1.” 
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2549. 
ดรุณ ไครศรี.  การพัฒนาศักยภาพ [Online], Accessed 15 April 2007. Available from URL:  
 http://www.cdd.go.th/creat/november47/ 4711091.htm 
ถวัลย  แสงสวาง.  “การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพดานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่พะเยา เขต 2.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา 
 การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. 
ทองทิพย สิงหหลง, “ศึกษาการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ.”    
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.   
ธนา ประมุขกุล, “เครือขาย.” วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 24, 3 (Jul.-Sep. 
  2001) : 104-112. 
ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน และคนอ่ืนๆ.  การบริหารและการนิเทศการศึกษา. สงขลา : เทพการพิมพ,  
 2533. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 186 

นพรัตน คลี่ดอนยอ.  การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน [Online], Accessed 30 January 2008.  
 Available from URL: http://ss530.multiply.com/journal/item/34 
นิกร  เพ็ญเวียง.  “การนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน.” สารพัฒนา 
 หลักสูตร 14, 1221 (ก.ค.-ก.ย.) : 48. 
น้ําผ้ึง  ฮอเจริญทรัพย.  “การพัฒนางานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธานี,  2547. 
บันลือ  พฤกษะวัน.  การนิเทศภายในโรงเรยีน. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหมิตรออฟเซท, 
 2537. 
บําเพ็ญ  อินทรโสม.  “การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  
2545.   

ปริญดา  หงสดําเนิน.  “ยุทธศาสตรการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 2.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2547. 
ปรีชา บัวกิ่ง.  “การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

การประถมศึกษาจังหวัดชุมพร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. การนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพสื่อเสริมกรุงเทพ, 2546. 
ประดิษฐ  พงหงษ.  “ความตองการการนิเทศการศึกษาของขาราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี.” รายงานการศึกษา 
คนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.   

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10.”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 123, ตอนพิเศษ  
123 ง (27 พฤศจิกายน 2549) : 12. 

ฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, “คูมือการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน.”  
เอกสารทางวิชาการ ลําดับที่ 1/2539  กรุงเทพฯ : แผนกวิชาการและการจัดอบรม  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, 2539. 

พยอม  วงศสารศรี.  การบริหารทรัพยากรมนุษย.  กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฏ
 สวนดุสิต, 2540. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 187 

พรวรัตนม  ชิดสิน.  “การศึกษาทักษาการนิเทศของผูนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ 
รางวัลพระราชทาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.  มนุษยสัมพันธ. พิมพคร้ังที่ 4 ฉบับปรับปรุงแกไข กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 

พวงรัตน  เกสรแพทย.  การวางแผนกลยุทธสําหรับนักการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน,2543. 
ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ.  การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 
ไพโรจน  ศรีเพ็ง.  “การศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ 
 เขต 3.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.  
ภมรรัตน สุธรรม. “การศึกษาองคกรชุมชนที่เขมแข็งในภาคตะวันตกของประเทศไทย”  

ดุษฎีนิพนธ สาขาประชากรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. 
เมตต  เมตตการุณจิต.  “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา.” วารสารวิชาการ 12, 4  
 (2543) : 54 – 60. 
ยุทธนา  ดํากระ.  “การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 4.” 
 ปริญญานิพนธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร, 2546.   
เยาวพา  เดชะคุปต.  การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : เจาพระยา 
 การพิมพ, 2542. 
เยาวภา  รัตนบัลลังค.  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในดวยระบบเครือขายสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาสิงหบุรี,  เอกสารลําดับที่ 124/2548.  นครสวรรค : โรงพิมพริมปง, 2548. 
วาสนา คงม่ัน.  “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูบริหาร 
 โรงเรียนประถมศึกษา.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 
วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ.  หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 
วิโรจน สารรัตนะ.  “การพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียน : ในกระแสสังคมระยะเปลี่ยนผานและ 

การปฏิรูป.”  วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  27, 3 (มีนาคม –  
พฤษภาคม 2547) : 10-21.   

________.  หลักการนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ : อารตกราฟค, 2538. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 188 

ศรีรัตน  ศิริโฉม. “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับครูโรงเรียน 
มัธยมศึกษา.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.   

ศรีสุดา  แสงพันธ.  “ผลของการใชการนิเทศภายในแบบเพื่อนชวยเพ่ือนที่มีตอคุณภาพการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.   

ศิริรัตน กังศิริกุล.  “การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนใน 
เครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544. 

ศุภชัย  บุญสิทธิ์.  “สภาพ ปญหาและความตองการรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2548. 

สกนธ สระแกว.  “การศึกษาการใชเทคนิคการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร เขต 2.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 2550. 

สดใส  ศรีสวัสด์ิ.  “การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.” 
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546.   
สงัด  อุทรานันท.  “การนิเทศแบบคลินิก.” คุรุปริทัศน 7, 5 (พฤษภาคม 2525) : 62 – 64. 
________.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2529. 
________.  การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530. 
_________.  การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). พิมพคร้ังที่ 2  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530. 
สมพงษ  นิยมลักษณ.  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอทาตะโก สํานักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 3.” วิทยานิพนธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548. 
สมยศ ตายแกว. เทคนิคการนิเทศ  [Online], Accessed 13 January 2008.  Available from URL: 

http://gotoknow.org/blog/sytk50/161981   
สมหวัง  กริมเขียว.  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 อุทัยธานี.” วิทยานิพนธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครสวรรค, 2548. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. “พลิกโฉมการศึกษาไทย”,  มติชนรายวัน  6 กันยายน 2549. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 189 

สันติ  ชัยชนะ.  “การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาขอนแกน เขต 4.” รายงานการศึกษาคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550. 
สายัณห ตรีอุดม, “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการบริการของบุคลากรในสวนงานสนับสนุน 

ทางการศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบานแพว.” รายงานการวิจัย  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, 2550. 

สารสนเทศชุมชน. ขอมูลหมูบาน : ทองเรือ ตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  
[Online], accessed 14 March 2008. Available from URL http://202.8.85.199/ 
ShowDt01.aspx?VillID=31012606 

สารสนเทศชุมชน. ขอมูลหมูบาน : โพธิ์ศรีสุข ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  
[Online], Accessed 14 March 2008. Available from URL http://202.8.85.199/   
ShowDt01.aspx?VillID=31010211 

สารสนเทศชุมชน, ขอมูลหมูบาน : หวยมะไฟ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
[Online], accessed 14 March 2008. Available from URL http://202.8.85.199/ 
ShowDt01.aspx?VillID=31100909 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534. 

________.  การนิเทศเพ่ือการเปนเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2542. 

________.  เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
ลาดพราว, 2533. 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเลก็ (2549)  [Online],  
 Accessed 14 March 2007.  Available from URL  http://smallschool.obec.go.th/ 

vision.html 
________. แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก [Online], Accessed 14 March 2007.  

Available from URL http://smallschool.obec.go.th/ topnews/view.php?36 
________.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2548. (อัดสําเนา) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
  (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2545).  กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็น เค แอนด สกายพริ้นติ้งส จํากัด,  

2549. 
 .   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545).   
 กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 190 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  ภาคผนวก 3 รายละเอียดเก่ียวกับโครงสราง การจัดองคกร 
และอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมในกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.   
กรุงเทพฯ :  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544. 

________.  การจัดองคกรและอํานาจหนาที่ของหนวยงานใหมในกระทรวงศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2540. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :   
  บริษัทพิมพดี จํากัด, 2546. 
________.  บทสรุปสําหรับผูบริหารผลสะทอนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก พ.ศ.  
  2544-2548. กรุงเทพฯ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  
  2549. 
________.  “บทสรุปสําหรับผูบริหาร,”  รายงานการประเมินภายนอกของโรงเรียนบานทองเรือ  

[Online], Accessed 14 March 2008. Available from http://www.onesqa.or.th/upload/   
BasicSchool/UploadFiles/8545/8545_1.pdf 

________.  “บทสรุปสําหรับผูบริหาร.”  รายงานการประเมินภายนอกของโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 
[Online], Accessed 14 March 2008. Available from URL : http://www.onesqa.or.th/upload/  
BasicSchool/UploadFiles/23648/ 23648_1.pdf 

________.  “บทสรุปสําหรับผูบริหาร,”  รายงานการประเมินภายนอกของโรงเรียนบานหวยมะไฟ 
 [Online], accessed 14 March 2008. Available from http://www.onesqa.or.th/upload/  
 BasicSchool/UploadFiles/22092/22092_1.pdf 
สุทธนู ศรีไสย.  หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 
สุทธิเกียรติ ศิริกุล, “การศึกษาสภาพการนิเทศของศึกษานิเทศกตามความคิดเห็นของผูบริหาร 

โรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ.”   
  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี,  

2543. 
สุภาภรณ กัลยารัตน, “การศึกษาการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี 

โรงเรียนบานคําฮี สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด 
มุกดาหาร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541. 

เสนาะ  หนูฉ่ํา.  “การศึกษาทรรศนะของครูผูสอนที่มีตอทักษะที่จําเปนในการบริหารของผูบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท.”  วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2548. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 191 

เสมา  วงษา.  “การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน 
 ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.” วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 
สุรินทร, 2545.   

สุชิน  แมนพวก.  “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอําเภอตาคลี สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษานครสวรรค เขต 3.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครนครสวรรค, 2548.   
สุพิศ  ก่ิงมณี.  “การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน 
 บานถนน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.   
สุมน อมรวิวัฒน.  กัลยาณมิตรนิเทศ.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2547.  
เหรียญ  รังษา.  “การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2549. 

อนุศักด์ิ  สมิตสันต.  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. เอกสารประกอบการสอน 
 กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 
อเนก  สองแสง.  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษาคณะคุรุศาสตร  
 สถานบันราชภัฏพระนคร, 2540. 
อัญชลี  โพธิ์ทอง.  “การนิเทศการศึกษา,” ใน เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา EA 615 
 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา และอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541. 
อาภรณ ภูวิทยพันธุ,  “R-E-L-A-T-I-O-N" กับการพัฒนาความสามารถดาน "มนุษยสัมพันธ" ใน 

การทํางาน  [Online], accessed 20 March 2007.  Available from URL: 
http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=173   

เอ้ืออารี  ทวมเสม.  “การศึกษาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็กของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  เขต 2.” สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 192 

ภาษาตางประเทศ 

Briggs, Thomas H. and Joseph, Justman.  Improving Instruction Through Supervision. 
New York : McMillan, 1952. 

Bulach, Clete, Diane Boothe and Price Michael, “Supervisory Behaviors That Affect School  
Climate.” Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational  
Research Association.  Montreal, Quebec, Canada, (April 1999) : 19-23. 

Bullis, E.W.  “Perceptions of Elementary School Principals Concerning Their Role in Supervision.” 
Dissertation Abstracts Informational (October 1980) : 1233-A. 

Burton, William H. and Leo J. Brueckner.  Supervision : Associate Process.  New York :  
Appleton Century Crofts, 1955. 

Counts, George E., Sue I. Shepard and Richard F. Farmer,  “Evaluation and supervision  
of teacher in Missouri schools.”  Report-Research, 1998. 

Cronbach, Lee J., Essentials of Psychological Testing. 3rd ed. New York : Harper &  
  Row Publishers, 1974, 161. 
Cruz, O. J. “The efficacy of the social work model of supervision for education.”   Doctoral  

Dissertation University of Illinois at Urbana - Champian, 2000. 
Dew, R. D.  “Teacher’s perceptions of the role of content knowledge in the supervisory  

process.” Doctoral Dissertation, University of Missouri Kansas City, 1994. 
Ford, A. B. and C. C. Lee.  “School counselors’ and counselor educators’ perceptions of  
  school counselor training needs.”  (Virginia Counselors Journal, 27, 1996), 25-39. 
Franscth, Jame.  Supervision as Leadership.  New York : Row Petterson and Company,  

1961. 
Gilckman, Carl D. and others.  Supervision of Instruction : Developmental approach.  4th  

ed.  Boston : Allyn & Bacon A Viacom Company, 1990. 
Gogan, Morris L.  Clinical Supervision.  Boston : Houghton Miffin, 1973. 
Goldhammer, R., Anderson, R.H. and Krajewski, R.J.  Clinical Supervision : Special Methods 

for the Supervision of Teacher.  2nd ed.  New York : Holt, Rinehart and Winston, 
1980. 

Goldstein, Sheldon R. and Shulman Lawrence. Interactional Supervision. Washington, D.C. :  
  NASW Press, January, 1993. 
Good, Carter V.  Dictionary of Education.  3rd ed. New York : McGraw – Hill, 1973. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 193 

Gwynn, Minor J.  Theory and Practice of  Supervision.  New York : Dodd, Mead & 
Company, 1974. 

Harris, Ben M.  Suprevisory Behavior in Education.  Englewood Cliffs, New Jersey 
 Prentice – Hill, 1963. 
________.  Supervisory Behavior in Education.  2nd ed.  Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice – Hall, Inc., 1975. 
________.  Supervisory Behavior in Education.  3rd ed.  Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice – Hall, Inc., 1985. 
Herzberg, Frederick I.  “Motivation Hygiene Theory.” in Organizational Behavior I: Essential  
  Theories Of Motivation And Leadership ed. John B. Minor. ME Sharpe, Inc.,  

(30 March  2005) : 61-72.  
Herzberg, Frederick I., Bernard Mausner and Barbara Bloch Snyderman,  The motivation  

to work.  n.p. : Transaction Publishers, 1993. 
Imundo, Louis V.  The Effective Supervisor’s Handbook.  2nd ed. New York : Amacom,  

1993. 
Jeran, Daniel.  “Role Expectation of Elementary School Supervisors in Open – spaced 
 School Which Emphasized Team Teaching and Individualized Instruction.” 
 Dissertation Abstracts International 36, 5 (August 1975) : 694 – 695.  
Lee Bill D.  “Critical Incidents of Supervisory Function of Principals in Southeastern New  

Mexico.”  Dissertation Abstracts International 35, 7 (January 1974) : 4135 – A. 
Light, R.J. and Pillmer, D.B. Summing Up.  The Science of Reviewing Research. 
 Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1984. 
Likert, Rensis. "A Technique for the Measurement of Attitudes",  Archives of Psychology  
   22,140 (1932) : 1 - 55. 
Malone, C. M. and M. L. Fong. “Defeating ourselves: Common errors in counseling research.”  

Counselor Education and Supervision, 33,1994, 356-362. 
Mark, Jame R. and King Stoop.   Handbook of Educational Supervision : A Guide Of  

The Practice.  3rd ed. Boston : Allyn and Bacon, 1985. 
Mintzberg, Henry. The Rise and Fall of Strategic Planning.  New York: The Free Press,  

1994. 
Mills, Robert. Offender Assessment: A Casebook in Corrections. Cincinnati: Anderson  
  Publishing, 1980. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 194 

Moore, Wyatt George.  “The Supervision and Evaluation of High School Principals as 
  Described by Central Office Administrators.” Dissertation Abstracts International  

61, 5 (August 2000) : 112. 
Murangi, K. V. “Instructional supervision in Namibia: A study of High school teacher and  

supervisor perceptions (Africa).”  Dissertation Abstracts International, 1996. 
O'Halloran, Theresa M. Counselor Education and Supervision  43, 3 (March 2004) : 220–231. 
Sergiovanni, Thomas J. and Robert J. Starratt.  Supervision A Redefinition.  5th ed.   

Singapore : McGraw – Hill, 1971. 
Sparks, D. and S. Loucks-Horsley.  “Five models of staff development for teachers.” Journal of 

Staff Development 10, 4 (1989), 40-57. 
Stufflebeam, Daniel L.  “Stufflebeam’s (CIPP) model : Decision Management.”  

In Educational Evaluation : Theory and Practice.  Blain R. Worthen and  
James R. Sanders. Belmont, California : Wadsworth Publising Company, Inc.,  
1973. 

Tilahun, Beyenc.  “The Kind of School Supervision Needed in Developing Countries 
Case Study Ethiopia.” Dissertation Abstracts International.  46, 7  
(January 1983) : 2163 – 4. 

Ubben, G. C., L. W. Hughes and C. J. Norris. The Principal : Creative Leadership for 
Effective Schools. 4th ed. (Boston: Allyn & Bacon, 2001) อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ. 
“การพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียน :ในกระแสสังคมระยะเปลี่ยนผานและการปฏิรูป.” 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  27, 3 (มีนาคม – พฤษภาคม 2547) : 
10 - 21. 

Wayne, Bullies E.  “Perception of Elementary School Concerning Their Role in Supervision.”   
  Dissertation Abstracts International 41, 9 (October 1980) : 1293 – A.   
Weihrich, Heinz and Harold Koontz.  Management : A global perspective. 10th ed. New York :  
  McGraw-Hill Education, 1993. 
Wiles, Kimbal,  Supervision for Better School.  2nd ed.  Englewood Cliffs, New Jersey.: 

Prentice Hall, Inc., 1961. 
Wiles, Kimbal and John T. Lovell.  Supervision for Better Schools.  4th ed.  Englewood  

Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall, 1975. 
Willams, Francine Foster.  “Clinical Supervision Implementation Strategies And 

Behavioral Changes : An Ethnography of Elementary School Personal.” 
Dissertation Abstracts International.  54, 7 (January 1994) : 2425 – A.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขออนุญาตประชมุปฏิบัติการเพื่อจัดกลุมสนทนาประเดน็เฉพาะ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูใหขอมูลการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดานพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความรวมมือกันประเทศออสเตรเลีย 

ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลในการจัดกลุมสนทนาประเด็นเฉพาะ 
ณ  โรงแรม  เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร 

กลุมที่ 1  ระหวางวันที่ 22 – 25 เมษายน 2550  
 1.  สพท.เชียงราย  เขต  2 
  -  นายระพิพงษ  ไชยลังกา ผอ.ร.ร.บานแมผง 
  -  นายวีระ  คําบุญเรือง ครู.ร.ร.บานแมผง 
 2.  สพท.เชียงใหม  เขต  2 
  -  นางสาวเพ็ญศรี  กนัชัย ผอ.ร.ร.วัดหนองออน 
  -  นางอนงค  นพคุณ ครู คศ. 2 วัดหนองออน 
 3.  สพท.นครสวรรค  เขต  3 
  -  นายจักรพงศ  คัลนา ผอ.ร.ร.บานสายน้ําทิพย 
  -  นายซอน  ชนุไซ  ครู ร.ร.บานสายน้ําทิพย 
 4.  สพท.นาน  เขต  1 
  -  วาที่ ร.ต.ยุทธพล  ฟกมงคล ผอ.ร.ร.บานดอนน้ําครก 
  -  นางมาลี  ศิริมาลย ครู ร.ร.บานดอนน้ําครก 
 5.  สพท.ชัยนาท 
  -  นายสมหมาย  ลีจอย ผอ.ร.ร.วัดโคกหมู 
  -  นายเพทาย  มาโด ครู ร.ร.วัดโคกหมู 
 6.  สพท.ปราจีนบุร ี
  -  นายสมหมาย  สังขะวินิจ ผอ.ร.ร.บานหนองหัวชาง 
  -  นายประเสรฐิ ถกลประจักษ  คร ูร.ร.บานหนองหัวชาง 
 7.  สพท.พระนครศรีอยุธยา  เขต  1 
  -  นายไพล็อต  บุศราคํา ผอ.ร.ร.หนองขนาก “ตุรงคเรือง” 
  -  นางสาวหทัยรัตน  นิลคหูา ครู ร.ร.หนองขนาก “ตุรงคเรือง” 
 8.  สพท.ราชบุรี  เขต  1 
  -  นางปราณี  ทัยคุปต ผอ.ร.ร.วัดบานโพธ์ิ 
  -  นางชวนชม  คงสัตย ครู ร.ร.วัดบานโพธ์ิ 
 9.  สพท.อํานาจเจริญ  เขต  1 
  -  นายอภิสิทธ์ิ  ตองสู ผอ.ร.ร.บานเจริญสามัคค ี
  -  นายวิจารณ  รังสี ครู ร.ร.บานเจริญสามัคค ี
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 10. สพท.ขอนแกน  เขต  5 
  -  นายดารา  ชินชัย ผอ.ร.ร.บานนาคํานอย 
  -  นางรุงทพิย พรหมหลวงศรี  คร ูร.ร.บานนาคํานอย 
 11. สพท.ชัยภูมิ  เขต  1 
  -  นายวิชัย  ประทุมไทย ผอ.ร.ร.บานนางเมง 
  -  นายอภิชาต  พิมพกุล ครู ร.ร.บานนางเมง 
 12. สพท.กระบี่ 
  -  นายอมร  ชวยจันทร ผอ.ร.ร.บานกระบี่นอย 
  -  นางดรุณี  เองฉวน ครู ร.ร.บานกระบี่นอย 
 13. สพท.นครศรีธรรมราช  เขต  3 
  -  นายโสภณ  พรหมทองแกว ผอ.ร.ร.วัดพระบาท 
  -  นางวาสนา  คงกิ่ง ครู ร.ร.วัดพระบาท 
 14. สพท.พังงา 
  -  นางสายฝน  เจริญกุล ผอ.ร.ร.อาวมะขาม 
  -  นางสาวปูชิรา  เรืองสังข ครู ร.ร.อาวมะขาม 
 15. สพท.สงขลา  เขต  1 
  -  นายวรวรรธน  ขนอม ผอ.ร.ร.วัดสามกอง 
  -  นางจิราพร  นวลศิลปะ ครู คศ. 2 ร.ร.วัดสามกอง 

กลุมที่ 2  ระหวางวันที่ 25 – 28 เมษายน 2550  
 1.  สพท.อุตรดิตถ  เขต  1 
  -  นายธรรมนญู  ขําฉวี ผอ.ร.ร.บานหนองกวาง 
  -  นายธนะรัตน  อินชายเขา ครู ร.ร.บานหนองกวาง 
 2.  สพท.เพชรบูรณ  เขต  3 
  -  นายสมหมาย  ถาวรกูล ผอ.ร.ร.รัฐประชานุสรณ 
  -  นางพิสมัย  ถาวรกูล ครู ร.ร.รัฐประชานุสรณ 
 3.  สพท.แมฮองสอน  เขต  2 
  -  นายถวิล  แดงสุกสี ผอ.ร.ร.บานหัวแมโถ 
  -  นายมนูญ  นันติอูป ครู ร.ร.บานหัวแมโถ 
 4.  สพท.ลําพูน  เขต  1 
  -  นางเพ็ญพรรณ  แสงเนตร ผอ.ร.ร.วัดบานเรือน 
  -  นางสิริวัลย  มะโนสมุทร ครู คศ.2 ร.ร.วัดบานเรือน 
 5.  สพท.เชียงใหม  เขต  5 
  -  นางสาวศิริพัฒน  ชมพูรัตน ผอ.ร.ร.บานแปะ 
  -  นางนวลทิพย  สุตาคํา ครู คศ. 2 ร.ร.บานแปะ 
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 6.  สพท.ลพบรุี  เขต  1 
  -  นายสมเกียรติ  เกากัน ผอ.ร.ร.วัดหนองปลิง 
  -  นางรจนา  คลายศรีโพธ์ิ ครู คศ. 3 ร.ร.วัดหนองปลิง 
 7.  สพท.อุทัยธานี 
  -  นางสาวตรีนาถ  กลิ่นชั้น ผอ.ร.ร.บานเพชรน้ําผึ้ง 
  -  นางสาวมนัญญา ดารารัสมี ครู ร.ร.บานเพชรน้ําผึ้ง 
 8.  สพท.ฉะเชงิเทรา  เขต  2 
  -  นายกมล  จติรแข็ง ผอ.ร.ร.บานยางแดง 
  -  นางจิราวรรณ  ศรีละบุตร ครู คศ. 1 ร.ร.บานยางแดง 
 9.  สพท.นครพนม  เขต  1 
  -  นางละอองเดือน  คนยัง ผอ.ร.ร.ชุมชนบานพิมาน 
  -  นายสุรชัย  วงคตาพรหม ครู ร.ร.ชุมชนบานพิมาน 
 10. สพท.อุบลราชธานี  เขต  1 
  -  นายวรวิทย  โสภาพันธ ผอ.ร.ร.บานทาคอ 
  -  นายไมตรี  สุขพันธ ครู ร.ร.บานทาคอ 
 11. สพท.รอยเอ็ด  เขต  2 
  -  นายวิระ  เสมัง  ผอ.ร.ร.ขวาวคุรุประชาสรรค 
  -  นางนอมจิตร  บญุชะโด ครู ร.ร.ขวาวคุรุประชาสรรค 
 12. สพท.เลย  เขต  1 
  -  นายกีรติ  คาํออน ผอ.ร.ร.บานทาขาม 
   -  นายธวัช  วัฒนะ ครู ร.ร.บานทาขาม 
 13. สพท.สุราษฎรธานี  เขต  2 
  -  นายทวีลาภ  แกวคงตา ผอ.ร.ร.วัดนาคาวาส 
  -  นางเพ็ญศร ี นวลละออง ครู คศ. 2 ร.ร.วัดนาคาวาส 
 14. สพท.พัทลุง 
  -  นายกฤษฎา  แดงมา ผอ.ร.ร.บานหวยศรีเกษร 
  -  นางพัชณี  บุญชวย ครู ร.ร.บานหวยศรีเกษร 
 15. สพท.สตูล 
  -  นางรัชนี  ทองเงิน ผอ.ร.ร.นิคมพฒันาผัง 42 
  -  นางนิภาภรณ  โอสถ ครู ร.ร.นิคมพฒันาผัง 42 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

 1.  ดร.ประสบ  แสนคําเครือ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2.  รองศาสตราจารย ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 3.  ดร.ปญญา  แกวกียูร  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 4.  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูรับผิดชอบโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก) 
 5.  นายสุรศักด์ิ  ศรีสวางรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1  
ผูบริหารดีเดน  รางวัลคุรุสภา  สาขาการบริหารการศึกษา  ป 2550 
 6.  นายชาญณรงค  ศิริอําพันธกุล  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 
 7. นางจรีธร  แหวนทอง  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

210 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
รายละเอียดของสถานศกึษาขนาดเลก็ที่เปนกลุมตัวอยางในการทดลอง 
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รายละเอียดของสถานศกึษาขนาดเลก็ที่เปนกลุมตัวอยางในการทดลอง 

 1.  โรงเรียนประกาศธรรมคุณ 
  ตั้งอยูที่ หมู 11 บานโพธิ์ศรีสุข ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ประมาณ 7 ก.ม. เริ่มตนหนาศาลเจาพอหลักเมืองถนนจิระ ตรงไปถงึถนน
บุรีรัมย - นางรอง ถึงส่ีแยกถนนนอกเมือง เลี้ยวขวาออกไปทางอําเภอคูเมือง ถึงหนาองคการ
บริหารสวนตําบลอิสาณเลี้ยวซายผานหมูบานหนองโพรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเขา
หมูบานโพธิ์ศรีสุข จะถึงโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยากอนเขาหมูบาน   
  เปดสอนตั้งแตอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีบุคลากรครู จํานวน 6 คน 
เปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 5 คน เปนชาย 1 คน หญิง 5 คน มีอายุอยูระหวาง 50 - 56 ป อายุ
ราชการอยูระหวาง 30 – 35 ป ผูบริหารเปนหญิงอยูในอันดับ คศ.3 จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา สวนครูผูสอนอยูในอันดับ คศ. 2 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
คน แยกเปน วิชาเอกการประถมศึกษา 2 คน ภาษาไทย 1 คน อุตสาหกรรมศิลป 1 คน และ 
การอนุบาล 1 คน นอกจากน้ีไดจางครูชวยสอน 1 คน เปนหญิง อายุ 25 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา รวมบุคลากร จํานวน 7 คน มีนักเรียนจํานวน 84 คน  
  โครงการพิเศษ  - โครงการหองเรียนคุณภาพ  - โครงการรักการอาน  - โครงการ
ออมทรัพยของนักเรียน  - โครงการสวดมนตหมูสรภัญญะ และศิลปะพ้ืนบานการเปาแคน 
  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) เม่ือวันที่ 7,8,9 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาไดพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู
และดานนักเรียนสรุปไดดังนี้1 
  ผลการประเมินดานผูบริหาร 
  สถานศึกษามีการจัดองคการโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนโดยการแบงเปน 4 
งาน แตละฝายมีคณะกรรมการในการบริหาร โดยการกําหนดขอบขายการทํางานชัดเจน มีการ
บริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงาน การติดตามผล การ
ปฏิบัติงาน ประเมินผลและรายงานใหผูเก่ียวของรับทราบ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมบริหาร จัด

                                     

 1สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  “บทสรุปสําหรับผูบริหาร,”  
รายงานการประเมินภายนอกของโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา [Online], accessed 14 March 
2008. Available from URLhttp://www.onesqa.or.th/upload/BasicSchool/UploadFiles/23648/ 
23648_1.pdf 
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กิจกรรม การเรียนการสอน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทําใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
สงเสริม ใหผูเรียนมีกิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริง เชน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไกและงานจักสานไมไผ  
สถานศึกษาจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีสื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการเรียนรู 
  สถานศึกษาควรมีระบบกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ
ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนมีทักษะการคิด 
พัฒนาในดานวิชาการใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี จัดหาส่ือใหครอบคลุมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู นําส่ือธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือใหผูเรียนนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  ผลการประเมินดานครู 
  ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายของหลักสูตร และเปาหมายของการจัด
การศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติไดตามเปาหมาย ครูมีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให
ผูเรียนเปนคนดี ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย ผูเรียนมีการทําโครงงาน สงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทํา และเปนผูนํา มีผลงานที่
แสดงความคิดริเร่ิมเชื่อมโยงความรูที่ชัดเจน ผลงานของผูเรียนสะทอนใหเห็นการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนบางกลุมสาระการเรียนรูยังไม
ครอบคลุม สมดุลทั้ง 4 ดาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน ตามแนว สุ จิ ปุ ลิ ได แตในขั้นการนําแผนการเรียนรูไปปฏิบัติ ครูผูสอน
สวนใหญยังไมไดจัดกิจกรรมการเรียนรู ทักษะกระบวนการคิด หลักฐานในการวัดผลและ
ประเมินผลยังไมเปนระบบชัดเจน 
  ผลการประเมินดานผูเรียน 
  ระดับกอนประถมศึกษา  ผูเรียนมีระเบียบวินัย และสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู มีระเบียบ แตงกายตามระเบียบของสถานศึกษา รับฟงคําส่ังสอนของครู รวมกิจกรรม
การเรียนรู อยางราเริงแจมใส มีพัฒนาการทางดาน รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาเหมาะสม
ตามวัย มีความสัมพันธที่ดีกับครู เพ่ือน และผูมาเยือน บรรยากาศของหองเรียนเหมาะสมและ
เอ้ือตอการเรียนรู ผูเรียนมีความประหยัด และรูจักใชทรัพยากร มีสัมมาคารวะ มีทักษะในการใช
กลามเน้ือ ผูเรียนมีจินตนาการ มีความคิดสรางสรรค มีความกระตือรือรน มีสุขภาพจิตที่ดี และ
กลาแสดงออก  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะในดานสุขนิสัยในการรูจักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ และการรักษาความสะอาดรางกาย เส้ือผา เพ่ือเปน
การปลูกฝงคานิยม ตั้งแตวัยเด็กโดยเนนการปฏิบัติและติดตามพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
  ระดับประถมศึกษา  ผูเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มารยาทดี มีสัมมา
คารวะ มีระเบียบ แตงกายถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษา มีการประหยดัรูจักการใชทรัพยากร
อยางรูคา มีความซื่อสัตย เอ้ือเฟอ บริจาคและบําเพ็ญประโยชน มีทักษะในการทํางาน สรางสรรค
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ผลงานไดดี มีผลงานเปนที่ประจักษผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุมไดดี ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่
หลากหลายผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธดี กลาแสดงออก รูจัก
ปองกันตนเองจากอุบัติภัย  โดยเฉพาะภัยจากจราจร มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับโทษภัยของสิ่ง
เสพติด มีสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
  ผูเรียนควรพัฒนาเรื่องการแสวงหาความรูและองคความรูดวยตนเอง และพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิจารณญาณและวิสัยทัศน 
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งทักษะความรูใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
ใหอยูในระดับดี 
 สรุปผลการประเมิน  โดยภาพรวมอยูในระดับ  พอใช 
  ขอเสนอแนะ 
  ดานผูบริหาร  สถานศึกษาควรมีการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธที่ชัดเจนใน
การจัดการศึกษาเพ่ือ สงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบ และความรูดานวิชาการใหกับผูเรียน 
โดยมีกระบวนการในการนิเทศ ติดตามประเมินผล การนําผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและวางแนวทางในการแกปญหาพัฒนาระบบกลไกในการ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนอยางเปนระบบตอเน่ือง 
  ดานครู  ในดานการขาดอัตราของสถานศึกษา นอกจากการรายงานตอหนวยงาน
ตนสังกัด ครูควรมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อเปนการแกปญหา เชน การสอนแบบบูรณา
การระหวางกลุมสาระ การใชรูปแบบวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู นําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสอนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยี เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนตน 
  ดานผูเรียน  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานการปลูกฝงเจตคติและคานิยม
ตามแบบวัฒนธรรมไทย สงเสริมใหแสวงหาความรูดวยตนเอง สถานศึกษาควรมีแผนงานในการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะในการคิดใหกับผูเรียน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติอยางชัดเจนเปน
ระบบทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งจะมีผล เชื่อมโยงสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเปนไป
ตามเปาหมายได ทั้งน้ีผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอตอเน่ือง 
  ขอมูลทั่วไปของหมูบานและประชากร 
  - ภูมิประเทศ เปนที่ราบสูง ตั้งอยูตอนลางของภาคอีสาน ดินเปนดินรวนปนทราย 
การทําการเกษตรตองรอนํ้าฝนเทาน้ัน -ภูมิอากาศ แบบรอนชื้นมี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว มีเน้ือที่  788 ไร จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 119 ครัวเรือน    
     - จํานวนประชากรที่มีอายุนอยกวา 1 ป  2 คน  ชาย 1  คน  หญิง 1  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 1-2 ป  9 คน  ชาย 6 คน  หญิง 3 คน  
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 3-5 ป   12 คน  ชาย 6 คน  หญิง 6 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 219 

     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 6-11 ป   46 คน  ชาย  27 คน  หญิง 19 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 12-14 ป   15 คน  ชาย 9  คน  หญิง 6 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 15-17 ป   24 คน  ชาย 14  คน  หญิง 10 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 18-49 ป   311 คน  ชาย 156 คน  หญิง 155 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 50-60 ป    72 คน  ชาย 34  คน  หญิง 38 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  61 คน  ชาย 26  คน  หญิง 35 คน 
  -  ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน(Gross Village Product : GVP)  
      - รายไดเฉลี่ย  21,847.00  บาท   
      - ผลิตภัณฑมวลรวม  41,630.00  บาท 
  - ขอมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ไดแก การแหเทียนเขาพรรษา, งานบุญบองไฟ, 
การแหนางแมวขอฝน, การรดนํ้าขอพรผูใหญ, และงานทําบุญหมูบาน   
  - ภูมิปญญาหมูบาน ไดแก การปลูกหมอน-เลี้ยงไหม, การทอผาไหม(มัดหม่ี),  
การจักสาน 
  - การคมนาคม(การเดินทางไปยังหมูบาน)  
     1. สภาพถนนเสนทางหลักในเขตหมูบานลาดยางหรือคอนกรีต 1 กิโลเมตร, 
ลูกรังหรือหินคลุก 3 กิโลเมตร, ทางเดิน  2 กิโลเมตร    
     2. ถนนที่ใชเดินทางไปยังอําเภอ จํานวน 1 เสนทาง เสนทางที่สะดวกจากหมูบาน
ไปอําเภอที่ใกลที่สุด : ระยะทางรวม 6 กิโลเมตรลาดยางหรือคอนกรีต 5 กิโลเมตร ลูกรังหรือหินคลุก  
1  กิโลเมตร  เวลาที่ใชเดินทาง :  15 นาที  
   - การสื่อสาร จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ : 44 ครัวเรือน จํานวน
ครัวเรือนที่มีโทรศัพทอินเทอรเน็ต : 1 ครัวเรือน   
  - ทักษะ ฝมือ แรงงานของหมูบาน  คนอายุระหวาง 18-60 ที่มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได : 267 คน2 

 2.  โรงเรียนบานทองเรือ 
 โรงเรียนบานทองเรือ ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลกลันทา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ตั้งขึ้นเม่ือ วันที่ 2 กรกกฎาคม พ.ศ. 2502 โดย 
นายเสถียร ภัทรมูล ศึกษาธิการอําเภอเมืองทําพิธีเปด ไดแตงตั้งให "นายวัลลภ ชั้นภิภพ" เปน

                                     

2สารสนเทศชุมชน, ขอมูลหมูบาน : โพธิ์ศรีสุข ตําบลอิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย  [Online], accessed 14 March 2008. Available from URL http://202.8.85.199/ 
ShowDt01.aspx?VillID=31010211 
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ครูใหญคนแรก มีนักเรียน 95 คน อาคารเรียนชั่วคราวทรงปนหยา หนามุขมี 4 หอง หลังคามุง
หญาคาราษฎรไดจัดทําขึ้น คิดเปนมูลคา 4.000 บาท  

 - พ.ศ. 2520 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน แบบ ป1.ซ. 3 หองเรียน เปนเงิน 
150,000  บาท สรางเสร็จเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2520  

 - พ.ศ. 2530 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงค เปนเงิน  200,000 
บาท แบบ สปช.202/25 สรางเสร็จ เม่ือ 30 มิถุนายน 2530  

 - พ.ศ. 2534 ไดรับงบประมาณ 540,000 บาท มากอสรางอาคารเรียน แบบ สปช.10 2 
/ 26 จํานวนทั้งสิ้น 3 หองเรียน โรงเรียนไดจัดสรางอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โดยใชเงินงบ
บริจาค ปจจุบันไดรื้อถอนสรางเปนอาคารมาตรฐาน 3 หองเรียนแลว  

 - พ.ศ. 2546 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนสปช.102/26 แบบมาตรฐาน 3 
หองเรียนเปนเงิน 696,900 บาท และสวมแบบ สปช.601/26 1 หลัง 4 ที่ เปนเงิน 90,000  บาท  
  ราษฎรไดยกที่ดินใหแกทางราชการเปนที่กอสรางโรงเรียนมีพ้ืนที่ 4 ไร กวาง 2 เสน 
ยาว 2 เสน ตอมาประชาชนในหมูบานทองเรือและคณะครูไดทําบุญทอดผาปาสามัคคีซื้อที่ดิน
เพ่ิมเติมอีก 1 ไร รวมปจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 6 ไร มีอาณาเขตดังน้ี ทิศเหนือติดตอกับ ที่ดินของนายดา 
จุมศิลป  ทิศตะวันออกติดตอกับ ที่ดินของนายผลิน สุขศิลป ทิศตะวันตกติดตอกับ ที่ดินของนาย
สิงห สังลงเมือง และ ทิศใต ติดตอกับ ที่ดินของนายลิน สุขเจริญ 
 เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6มีบุคลากรครู จํานวน 7 คน เปน
ผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 6 คน มีอายุอยูระหวาง 40-53 ป  อายุราชการอยูระหวาง 15–30 ป 
อยูในอันดับ คศ. 2 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน แยกเปน วิชาเอกบริหารการศึกษา 
1 คน (ผูบริหาร) การประถมศึกษา 3 คน ภาษาไทย 2 คน และนาฏศิลป 1 คน นักเรียนจํานวน 
115 คน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เม่ือวันที่ 6 - 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา ไดพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน อยูใน
ระดับพอใช  สรุปไดดังนี้3 
  ผลการประเมินดานผูบริหาร 
  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหารงานเปน 4 งาน โดยมีคําสั่ง
มอบหมายงานและมีผูรับผิดชอบชัดเจน มีการบริหารเชิงกลยุทธ โดยไดจัดทําแผนกลยุทธระยะ 
3 ป (2547-2549) และแผนปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาแหงชาติ 

                                     

3สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  “บทสรุปสําหรับผูบริหาร,”  
รายงานการประเมินภายนอกของโรงเรียนบานทองเรือ [Online], accessed 14 March 2008. 
Available from http://www.onesqa.or.th/upload/BasicSchool/UploadFiles/8545/8545_1.pdf 
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ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลง มีความรู
ความสามารถในการบริหาร เปนผูนําทางวิชาการสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาโดยรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอยางเดนชัด ทั้งยังเปนผูบริหาร
ที่มีความมุงม่ัน อุทิศตนในการทํางาน ขยัน อดทน เสียสละ เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความเปนประชาธิปไตยบริหารงานโดยการมีสวนรวม 
ทําใหผลงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย และเปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน และ
กรรมการสถานศึกษา 
  ควรพัฒนาระบบและกลไกในการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะดานการสงเสริมใหผูเรียน
ศึกษาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูไดดวยตนเอง กิจกรรมสงเสริมกระบวนการ
คิด กิจกรรมบูรณาการ การประเมินพัฒนาการของผู เ รียน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน 
  ผลการประเมินดานครู 
  ครูในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม สามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูทุกคนจบปริญญาตรี และไดสอนตรงตามความถนัด ครูมี
ภาระงานสอน 25 ชั่วโมง/สัปดาห และขณะรับการประเมินมีครูเพียงพอตามเกณฑ ก.ค. กําหนด 
  ควรพัฒนาใหครูมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายของการศึกษาและเปน
เปาหมายของหลักสูตร ใหสามารถวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญไดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพในทุกสาระการ
เรียนรู ยกเวนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการประเมินผล ให
สามารถประเมินผลไดตามสภาพจริง และอิงพัฒนาการของผูเรียน และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนเปลี่ยนการสอนได และควรจัดครูเขาสอนใหตรงตามวิชาเอก/โท 
และสงครูเขารับการอบรมในวิชาที่สอนใหครบตามเกณฑ ที่ ก.ค. กําหนด 
  ผลการประเมินดานผูเรียน 
  ระดับกอนประถมศึกษา 
  ผูเรียนมีมารยาทดี รูจักทําความเคารพผูใหญ มีความกระตือรือรนสนใจรวม
กิจกรรม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีสินทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
  ควรดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยของผูเรียน 
  ระดับประถมศึกษา 
  ผูเรียนเปนผูมีวินัย มาโรงเรียนทันเวลา มีสัมมาคารวะ มีความประหยัด รูจักออม
ทรัพย รูจักเสียสละ และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม เปนผูมีความซ้ือสัตยสุจริต รูจักรักษา
ทรัพยสินของตนเองไมให สูญหาย และเปนคนตรงตอเวลา และเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 222 

น้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพรางกายตามเกณฑมาตรฐาน มีความราเริงแจมใส มีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครู และผูอ่ืน เปนผูปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข สนใจและเขารวม
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ชอบฟงดนตรี และชอบรองเพลง เขารวมกิจกรรมดนตรีที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นเปนประจํา เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา และเขารวม กิจกรรมกีฬา/นันทนาการเปนอยางดี 
  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหดีขึ้นในสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (สปช.) และสาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาควรพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน ทั้งสื่อ
เทคโนโลยีและหองสมุดใหทันสมัย นาสนใจ ไมคับแคบและเปนเอกเทศ และควรสนับสนุนให
ผูเรียนไดทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ 
  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหมูบานและประชากร 
  บานทองเรือ หมูที่ 6 ตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เดิมมีชื่อวา 
บานหนองไมแดง กอตั้ง เม่ือป พ.ศ. 2402 จากน้ันไดเลือกตั้งผูใหญบานใหม ไดประชุม
ประชาคมในระดับหมูบานเปลี่ยนชื่อหมูบาน จาก บานหนองไมแดง มาเปนชื่อ “ทองเรือ” จนถึง
ปจจุบัน  มีเนื้อที่ 858 ไร  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน    
     - จํานวนประชากรที่มีอายุนอยกวา 1 ป  2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน 
   - จํานวนประชากรที่มีอายุ 1-2 ป  23 คน ชาย 17 คน หญิง 6 คน  
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 3-5 ป  42 คน ชาย 23 คน หญิง 19 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 6-11 ป  70 คน ชาย 30 คน หญิง 40 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 12-14 ป  27 คน ชาย16 คน หญิง 11 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 15-17 ป  40 คน ชาย 26 คน หญิง 14 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 18-49 ป  342 คน ชาย 177 คน หญิง 165 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 50-60 ป  49 คน ชาย 20 คน หญิง 29 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  50 คน ชาย 26 คน หญิง 24 คน 
  - สภาพภูมิอากาศรอนชื้น ลักษณะอากาศ มี 3 ฤดูกาล ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูรอน - 
ภูมิประเทศเปนที่ราบสูง อาศัยนํ้าฝนในการทําการเกษตร 
  - พ้ืนที่ทํานาทั้งหมด  858  ไร  ครัวเรือนที่ทํานามีทั้งหมด   132  ไร  
    - จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงหมูเพ่ือขาย ผสมพันธุหมูในพันธุที่ราชการสงเสริม 4 ครัวเรือน 
มีรายไดครัวเรือนละ 45,000.00 บาท  
  - ครัวเรือนที่เลี้ยงหมู สวนมากมีรายไดครัวเรือนละ 8,000.00 บาทตอป จํานวนหมู
ที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน 10 ตัว จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยง เปด ไก เพ่ือขาย 10 ครัวเรือน
สวนมากมีรายไดครัวเรือนละ 25,000.00 บาทตอป จํานวน เปด ไก ที่เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดใน
หมูบาน 800 ตัว 
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       - จํานวนครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจาง 30 ครัวเรือน สวนมากรับจางทํางาน
ประเภท 3 อัตราคาจางทั่วไปสําหรับงานที่คนสวนมากไปรับจาง ประมาณวันละ  10,000.00 บาท 
อัตราคาจางทั่วๆ ไป สําหรับงานที่คนสวนมากไปรับจางทําประมาณวันละ 165.00 บาท 
  - ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน(Gross Village Product : GVP)  
      - รายไดเฉลี่ย  22,920.00  บาท   
      - ผลิตภัณฑมวลรวม  88,165.00  บาท 
  -  ภูมิปญญาหมูบาน  ดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ทอผาไหมมัดหม่ี ผาพ้ืน 
  -  การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมูบาน)  
     1.  สภาพถนนเสนทางหลักในเขตหมูบาน  ลาดยางหรือคอนกรีต 3 กิโลเมตร 327 
เมตร,  ลูกรังหรือหินคลุก 1 กิโลเมตร  800 เมตร 
   2.  ถนนที่ใชเดินทางไปยังอําเภอ    จํานวน 1 เสนทาง  
    - เสนทางที่สะดวกจากหมูบานไปอําเภอที่ใกลที่สุด :  ระยะทางรวม 15 
กิโลเมตร ลาดยางหรือคอนกรีต 15 กิโลเมตร เวลาที่ใชเดินทาง : 30 นาที  
  - การส่ือสาร  จํานวนครัวเรือนที่มีทั้งโทรศัพทประจําบาน โทรศัพทมือถือ หรือ
อินเทอรเน็ต: 10  ครัวเรือน  จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทประจําบาน : 1  ครัวเรือน  จํานวนครัวเรือน
ที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ : 10  ครัวเรือน   
  - ประเพณี / เทศกาลประจําป  ประเพณีทําบุญหมูบาน แหเทียนเขาพรรษา และงาน
บุญบองไฟ  
  - ทักษะ ฝมือ แรงงานของหมูบาน  คนอายุระหวาง 18 - 60 ป ที่มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได จํานวน  1,510 คน4 

 3.  โรงเรียนบานหวยมะไฟ 
  ตั้งอยูหมูที่  9  ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 1  เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
มีบุคลากรครู จํานวน 6 คน เปนผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 5 คน เปนชาย 4 คน เปนหญิง 2 คน 
มีอายุอยูระหวาง 32 - 49 ป  อายุราชการอยูระหวาง 10 – 27 ป ผูบริหารเปนชายจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทวิชาเอกบริหารการศึกษา อยูในอันดับ คศ. 2  สวนครูผูสอนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกคน แยกเปนวิชาเอกภาษาไทย 1 คน วิทยาศาสตร 2 คน และอุตสาหรรมศิลป   
2 คน อยูในอันดับ คศ.3 : 1 คน คศ. 2 : 3 คน และ คศ. 1 : 1 คน นักเรียน จํานวน 95 คน  เปด

                                     

4สารสนเทศชุมชน, ขอมูลหมูบาน : ทองเรือ ตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย  [Online], accessed 14 March 2008. Available from URL http://202.8.85.199/ 
ShowDt01.aspx?VillID=31012606 
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สอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  เม่ือวันที่  21, 22, และ 
24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได
พิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน สรุปไดดังนี้5 
  ผลการประเมินดานผูบริหาร 
  ผูบริหารเปนที่ยอมรับของชุมชน และไดรับการสนับสนุนทั้งดานการเงิน  และ
บุคลากรมาพัฒนาสถานศึกษา มีภาวะผูนําสามารถเปนศูนยรวมของบุคลากรในสถานศึกษาได
เปนอยางดี  มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการระบบองคกรในรูปแบบ P D C A  ไดเปน
อยางดีและมีความเปนผูนําที่ ดีสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษามีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
องคกร  ใชหลักการบริหารงานแบบประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย สงเสริมการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศในแตละงาน จัดขอมูลเปนระบบ หมวดหมู สะดวกแกการคนหาได
อยางรวดเร็ว ขอมูลเปนปจจุบันทันตอการนําไปใชงานและชวยในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี และสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงทางสถิติ 
  ผูบริหารขาดการกําหนดเปาหมายความสําเร็จที่สามารถประเมินผลในเชิงปริมาณ
ไดในทุกแผนงานและทุกกิจกรรมที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 ของแผน ขาดการ
ประเมินผลผูที่เก่ียวของไมนอยกวารอยละ 75 พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งขาด
การบันทึกผลขอมูลรายยอยสุดของผูเรียนรายบุคคลที่ ใชกระบวนการ P D C A 
  ผลการประเมินดานครู 
  ครูทุกคนมีวุฒิปริญญาตรี มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย พรอมที่จะ
พัฒนาตนเองใหมีความรูนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  สถานศึกษามีจํานวนครูไมเพียงพอตามเกณฑที่ กค.กําหนด สงผลใหครูผูสอน
สวนใหญตองทํางานหนัก รับภาระงานทั้งเปนครูประจําชั้นสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูและเปน
ครูพิเศษมีชั่วโมงการสอนของครูเฉลี่ยตอสัปดาหโดยรวมสูงกวาเกณฑที่ กค.กําหนด ประกอบ
กับครูมีความรูความเขาใจในการทํางาน รูปแบบ P D C A  ยังไมชัดเจน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงขาดความสมบูรณครบถวนของการตั้งเปาหมาย

                                     

 5สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  “บทสรุปสําหรับผูบริหาร,”  
รายงานการประเมินภายนอกของโรงเรียนบานหวยมะไฟ [Online], accessed 14 March 2008. 
Available from http://www.onesqa.or.th/upload/BasicSchool/UploadFiles/22092/22092_1.pdf 
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คุณภาพเชิงปริมาณที่สอดคลองกับการประเมินผลผูเรียนรายบุคคล ในเรื่อง เกง ดี มีสุข เพ่ือนํา
ผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ืองได 
  ผลการประเมินดานผูเรียน 
  ระดับประถมศึกษา  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคใน
เรื่องความมีวินัย มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละเพื่อสวนรวมมีความสามารถ
ทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพทํางานเปนกลุมไดดี  รักการทํางานมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต มีรางกาย น้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางการของกรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครู และศิลปะ ดนตรี
และกิจกรรมดานกีฬา  มาตรฐานในเรื่องความ เกง คือมาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร พบวาโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพ ปรับปรุง โดยเฉพาะกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับคุณภาพต่ํากวาทุกกลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งทั้งหมดตองมีการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน
และอยางตอเน่ือง 
  ขอเสนอแนะ 
  ดานผูบริหาร  ผูบริหารควรไดรับการอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น  
สวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีผูบริหารควรจัดใหมี คือ การจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดวยกระบวนการ P D C A  โดยมีเปาหมายใหผูเรียนทุกคนมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของชาติที่กําหนด ในเร่ือง เกง ดี และมีสุข จึงควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ือง กลาวคือ ในสวนของแผน (P) ตองกําหนดเปาหมายของ
คุณภาพในเชิงปริมาณ ไมนอยกวารอยละ 75 ในทุกแผน ทุกกิจกรรมและในสวนของการ
ประเมินผล (C) ควรมีแบบประเมินผลและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือการไดมาของผลการประเมิน 
ที่มีคาความเชื่อม่ันในทางสถิติ สามารถนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับเปาหมายของ
คุณภาพที่ตั้งไว และนําไปสูการปรับปรุงแกไข (A) ตอไปได 
  ดานครู  สถานศึกษาควรจัดใหมีครูเพียงพอแกความตองการของสถานศึกษาตาม
กลุมสาระการเรียนรูโดยเสนอเรื่องขอครูตอหนวยงานตนสังกัด หรือหาครูอัตราจางโดยให
คณะกรรมการสถานศึกษาชวยเหลือเรื่องเงินเดือน สถานศึกษาควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรให
มีความรูความเขาใจในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดวย
กระบวนการ P D C A  เพ่ือครูจะไดเขาใจภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ P D C A  เปนแนวทางใน
การควบคุมคุณภาพ เพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมายตามมาตรฐานของชาติ ทีกําหนดได 
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  ดานผูเรียน  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะอยางหลากหลายของผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของชาติที่
กําหนด  โดยจัดการประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมายครอบคลุมทั้งดาน เกง ดี และมีสุข  
และสามารถนําผลการประเมินดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงแกไขบนพื้นฐานขอมูลรายบุคคล 
ตามจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา อยางตอเน่ือง ภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดวยกระบวนการ P D C A 
  ขอมูลเก่ียวกับหมูบานและประชากร 
  บานหวยมะไฟ เลากันวามีชาวบานจากบานหนองปลิงออกมาอยูที่นาแลวเรียกชื่อวา 
หนองโครงวัวอีกกลุม หน่ึงมาจากบานตะไกย เดิมขึ้นอยูกับบานตูบชาง ตําบลตลาดโพธิ์ ตอมา
จึงขอแยกหมูบานเม่ือ พ.ศ.2508 กอนจะมีผูนําไดมีการประชุมวาจะตั้งชื่อหมูบานน้ีวาอะไรดี 
พอดีมีลําหวยไหลผานและมีตนมะไฟตนใหญขึ้น ริมหวย จึงตกลงกันวาตั้งชื่อหมูบานน้ีวา “บาน
หวยมะไฟ”  มีเน้ือที่   1670  ไร  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  104  ครัวเรือน    
     -จํานวนประชากรที่มีอายุนอยกวา 1 ป   4 คน  ชาย 1 คน  หญิง 3 คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 1-2 ป   11  คน   ชาย  7 คน   หญิง  4  คน  
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 3-5 ป    25  คน   ชาย  10 คน  หญิง  15  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 6-11 ป    49  คน  ชาย  28 คน  หญิง  21  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 12-14 ป   27  คน   ชาย 14  คน  หญิง 13  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 15-17 ป   21  คน   ชาย 11  คน  หญิง 10  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 18-49 ป   261  คน  ชาย 117 คน  หญิง 144  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 50-60 ป   37  คน   ชาย 16  คน  หญิง  21  คน 
     - จํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป   50  คน   ชาย 27 คน  หญิง  23  คน 
  - ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่สวนใหญ ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย มีสีน้ําตาล
เทาหรือสีน้ําตาลออน หนาดินลึก 30 ซ.ม.การระบายน้ําเร็ว ความอุดมสมบูรณต่ําเหมาะสําหรับ
ปลูกขาวพบกระจายทั่วไปในหมูบาน ภูมิอากาศจะรอนจัดในฤดูรอนการระเหยของน้ําจากแหลง
น้ําตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว ทั่วไปมี 3 ฤดู คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
  - ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน 
   หมูบานน้ีมีพ้ืนที่ทํานาทั้งหมด 1,392 ไร ครัวเรือนที่ทํานามีทั้งหมด 94 ไร   
ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ 10,500.00 บาท ในรอบปที่ผานมา พืชไรอายุยาวท่ีครัวเรือน
สวนมากปลูกเปนอันดับหนึ่ง คือ ออย ครัวเรือนที่ปลูกพืชไรชนิดน้ี มีจํานวน 5 ครัวเรือน พ้ืนที่
เพาะปลูกในหมูบานทั้งหมด จํานวน 81 ไร ครัวเรือนสวนมากมีรายไดครัวเรือนละ  23,000.00  
บาทตอป จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยง วัวเนื้อ เพ่ือขาย 25 ครัวเรือน สวนมากมีรายไดครัวเรือนละ   
10,000.00 บาทตอป จํานวนวัวเน้ือที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน 125 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง 
ควายเพ่ือขาย 6 ครัวเรือน สวนมากมีรายไดครัวเรือนละ 10,000.00 บาทตอป จํานวนควายที่
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เลี้ยงเพื่อขายทั้งหมดในหมูบาน 28 ตัว ครัวเรือนที่เลี้ยง หมู เพ่ือขาย 12 ครัวเรือน สวนมากมี
รายไดครัวเรือนละ 10,000.00 บาทตอป จํานวนหมูที่เลี้ยงเพ่ือขายทั้งหมดในหมูบาน 65 ตัว 
จํานวนครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจาง 5 ครัวเรือน สวนมากรับจางทํางานประเภท 1  
อัตราคาจางทั่วๆ ไป สําหรับงานที่คนสวนมากไปรับจางทําประมาณวันละ 160.00  บาท   
        อุตสาหกรรมชุมชน อันดับหน่ึงประเภททอผา ครัวเรือนที่ทําอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ มีจํานวน 13 ครัวเรือน สวนมากมีรายไดครัวเรือนละ 10,000.00 บาทตอป 
  - ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน(Gross Village Product : GVP)  
      - รายไดเฉลี่ย  24,217.00  บาท   
      - ผลิตภัณฑมวลรวม  99,260.00  บาท 
  - การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมูบาน) ถนนที่ใชเดินทางไปยังอําเภอ จํานวน 
2 เสนทาง เสนทางที่สะดวกจากหมูบานไปอําเภอที่ใกลที่สุด : ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร ลาด
ยางหรือคอนกรีต 26 กิโลเมตร  เวลาที่ใชเดินทาง : 50 นาที 
     - สภาพถนนเสนทางหลักในเขตหมูบาน ลาดยางหรือคอนกรีต 2 กิโลเมตร 200 
เมตร ลูกรังหรือหินคลุก 7 กิโลเมตร  700 เมตร 
  - การสื่อสาร  จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทประจําบาน : 1 ครัวเรือน  จํานวน
ครัวเรือนที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ :  25 ครัวเรือน 
  - ทักษะ ฝมือ แรงงานของหมูบาน คนอายุระหวาง 18-60 ที่มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได : 250 คน ขอมูลอ่ืนๆ : ทักษะดานงานชางไมและไฟฟา6   
 
  

                                     

6สารสนเทศชุมชน, ขอมูลหมูบาน : หวยมะไฟ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย [Online], accessed 14 March 2008. Available from URL http://202.8.85.199/  
ShowDt01.aspx?VillID=31100909 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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แบบสอบถาม 
ความคดิเห็นเกี่ยวกับ 

รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือยืนยัน  “รูปแบบ
การนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก” 
 2.  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอปจจัยความสําเร็จของ 
การนิเทศดานตางๆ ตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 3.  แบบสอบถามตอนนี้มี  80 ขอ   โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน
ชองระดับความคิดเห็น  มากที่สุด(5)  มาก(4)  ปานกลาง(3)  นอย(2) หรือ
นอยที่สุด(1)  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงขอละระดับเดียวเทาน้ัน 
 4. ผูตอบแบบสอบถามฉบับน้ีคือ ผูบริหาร และครูผูสอนที่เปน
กลุมตัวอยางของการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 
 5. คําตอบ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการวิจัยรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 

วรรณพร  สุขอนันต 
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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  ระดับความคิดเห็น 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
 

ดานการวางแผนกลยุทธ 
     

1 การสํารวจความตองการรับการพัฒนาของครูผูสอนทุก
คนในสถานศึกษา 

     

2 การกําหนดขอบขายและเนื้อหาสาระของการนิเทศโดย
การพัฒนาการเรียนการสอน 

     

3 การกําหนดรายละเอียดภาพตลอดแนวของการนิเทศ
เปนการวางแผนที่ชวยใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
สามารถกําหนดบทบาทไดชัดเจน 

     

4 การทบทวนภารกิจ ขอบขายงาน/วิชาการของสถานศึกษา 
ท่ีผานมา 

     

5 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใชในการนิเทศภายในสถานศึกษา      
6 การใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
     

7 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ตองชัดเจน ทุกคนเขาใจ ปฏิบัติได 

     

8 การกําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จของงานนิเทศภายในสถานศึกษา      
9 การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษามีความชัดเจนและ

มีแผนการติดตามการดําเนินงานตามแผนนั้น 
     

10 ใชแผนเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาการเรียนการสอน
ครอบคลุมภารกิจตางๆ 

     

 
ดานการสรางสื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 

     

11 การสรางแบบสํารวจความตองการรับการพัฒนาเพ่ือใชสํารวจ
ความตองการรับการนิเทศจากครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน 

     

12 การใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือศึกษา ความคดิเห็นและ
ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ ท่ีมีตอการนิเทศตาม
รูปแบบที่กําหนด 

     

13 การสรางเอกสารการนิเทศเรื่องตาง  ๆตามความตองการของครู      
14 การใชแบบสังเกตการณสอน เปนเคร่ืองมือ เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนของครูผูรับการนิเทศ 
     

15 การทดลองใชส่ือและเครื่องมือนิเทศท่ีสรางขึ้นเพ่ือ
ปรับปรุงและหาคุณภาพ กอนนําไปใชจริง 
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  ระดับความคิดเห็น 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
 

ดานการพัฒนา 
     

16 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการสืบคนเพ่ือ
พัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา  

     

17 การจัดทําส่ือและเคร่ืองมือนิเทศ พัฒนาขึ้นจากสภาพ
ปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ 

     

18 การใชส่ือนิเทศไดสอดคลองเหมาะสมกับปญหาและ
ความตองการในการพัฒนาของผูรับการนิเทศ 

     

19 ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ มีการวางแผนและเลือกส่ือท่ี
ใชในการนิเทศรวมกัน 

     

20 การจัดทําส่ือและเคร่ืองมือนิเทศคํานึงถึงหลักการและ
ความถูกตองของสาระสําคัญในการนิเทศ 

     

 
ดานเทคนิควิธีการนิเทศ 

     

21 การประชุมผูเกี่ยวของท้ังผูนิเทศและผูรับการนิเทศกอน
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

22 การปฏิบัติการนิเทศใชกิจกรรมและวิธีการนิเทศที่
กําหนดในภาพตลอดแนวของการนิเทศเพ่ือใหผูรับ 
การนิเทศเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการนิเทศ 

     

23 การบูรณาการกิจกรรมและวิธีการนิเทศท่ีกําหนดให
เหมาะสมเพ่ือส่ือใหผูรับการนิเทศเรียนรูเรื่องท่ีนิเทศได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนบทบาทสําคัญของผูนิเทศ 

     

24 การนิเทศเปนกลุมใหญในเรื่องท่ีครูผูรับการนิเทศทุกคน
ตองไดรับการนิเทศเหมือนกัน 

     

25 การจัดกิจกรรมเผยแพรและชื่นชมผลงานการนิเทศเพ่ือให
ครูผูรับการนิเทศมีขวัญ กําลังใจ ท่ีจะมุมานะ นําผลที่ได
จากการรับการนิเทศไปขยายผลในการปฏิบัติและพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพ 

     

26 การนิเทศเปนรายบุคคลท่ีมุงเจาะลึกถึงปญหาและความ
ตองการของครูผูรับการนิเทศแตละคน 

     

27 การกําหนดใหการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน เปน
รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรผลงานที่เกิด
จากการนิเทศ 
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  ระดับความคิดเห็น 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
28 การมอบวุฒิบัตรเปนรางวัลแหงความสําเร็จใหแกครูผูรับ

การนิเทศ 
     

29 การเชิญผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ
โรงเรียนมารวมในกิจกรรมการเผยแพรและชื่นชม
ผลงานท่ีเกิดจากการนิเทศ   

     

30 การนิเทศเปนกลุมใหญดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูจะ
ชวยกระตุนใหครูเกิดความกระตอืรือรนในการพัฒนา 

     

 
ดานการประเมินผลการนิเทศ 

     

31 การใหผูรับการนเิทศ เปนผูประเมนิผลการนิเทศชวยใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาการพัฒนารปูแบบการนิเทศ 

     

32 การประเมินผลการนิเทศมีท้ังการประเมินความคิดเห็นท่ีมี
ตอการดําเนินการนิเทศทุกขั้นตอน  ความพึงพอใจของครู
ผูรับการนิเทศ  ความรูในเรื่องท่ีนิเทศของผูรับการนิเทศ 
และการประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 

.     

33 การใชขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและแบบทดสอบมา
วิเคราะหเพ่ือประเมินผลตามวัตถุประสงคของการนิเทศ 

     

34 การประเมินผลการนิเทศเปนไปอยางสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา      
35 การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตอง

ครอบคลุมดานความรู ดานทักษะ ความสามารถและ
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

     

36 การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองแจง
ผลการประเมินใหผูรับการนิเทศไดทราบความกาวหนา
อยางตอเนื่อง 

     

37 เครื่องมือประเมินคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 
มีมาตรฐานและเปนธรรม 

     

38 การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายอยางคุมคา จะตองมกีารประเมินผลอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

     

39 การจัดทํารายงานการนิเทศเพ่ือสรุปผลการนิเทศแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ 

     

40 การนําผลการประเมินมาใชเปนสารสนเทศในการ
วางแผนพัฒนาครั้งตอไป 
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  ระดับความคิดเห็น 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
 

ดานการสรางเครือขายการนิเทศ 
     

41 การประสานงาน เพ่ือสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู 
และการฝกประสบการณทางวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

     

42 การสรางและพัฒนาเครือขายการนิเทศ มีประโยชนตอการ
นําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางยิ่ง 

     

43 การสรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการที่หลากหลายทุก
กลุมสาระการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับสถานศึกษา 
และสถานศึกษากับทองถ่ิน 

     

44 การมีระบบการสรางเครือขายการนิเทศภายในสถานศึกษา 
รวมกัน ระหวางบุคลากรในสถานศึกษา และระหวาง
สถานศึกษา จะทําใหเกิดความรวมมืออันดีตอกัน 

     

45 การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ จะชวยเชื่อมโยง
กับบุคคลและประสานกับชุมชนและองคกรดานการศึกษา 

     

46 การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูของเครือขายเปนการ
ชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนา 

     

47 การสรางเครือขายชวยลดการทํางานและการใชทรัพยากรซอน      
48 เครือขายท่ีหลากหลายชวยใหเกิดแนวทางการแกปญหา

ท่ีซับซอนไดงายขึ้น 
     

49 การสรางเครือขายเปนวิธีการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อยางหน่ึง ในการแสวงหาความรูและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

     

50 การสรางเครือขายตองเปนนักสรางสัมพันธดวยจึงจะทํา
ใหการสรางเครือขายประสบผลสําเร็จ 

     

 
ดานบทบาทหนาท่ี 

     

51 การมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรตามความถนัด ความรู 
ความสามารถ และความสนใจของแตละคน 

     

52 ผูนิเทศตองดําเนินการวางแผน จดัเนื้อหา กิจกรรมการนิเทศ
ใหสอดคลองกับปญหา และความตองการของผูรับการนิเทศ 

     

53 ผูนิเทศใหการสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงค และกิจกรรมการนิเทศ 
ทุกครั้งหลังการนิเทศ 
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  ระดับความคิดเห็น 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
54 ผูนิเทศการบริการวิชาการแกผูรับการนิเทศ และสงเสริม

กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
     

55 ผูนิเทศสามารถบูรณาการกิจกรรม และวิธีการนิเทศท่ี
กําหนดใหเหมาะสม เพ่ือส่ือใหผูรับการนิเทศเรียนรูเร่ือง
ท่ีนิเทศไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนบทบาทสําคัญ
ของผูนิเทศ 

     

56 ผูนิเทศตองศึกษาคนควาวิทยาการใหมๆ และพัฒนา
ตนเอง ใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถอยูในเสมอ 

     

57 การจัดเตรียมวัดสุ อุปกรณ ส่ือการนิเทศภายใน
สถานศึกษาลวงหนา 

     

58 ผูรับการนิเทศตองยอมรับคําปรึกษา และขอเสนอแนะ
จากผูนิเทศ เพ่ือนําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

     

59 ผูรับการนิเทศตองศึกษาหลักสูตร และคูมือครูกอนวาง
แผนการสอน 

     

60 การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองมีการกําหนด 
บทบาทการมีสวนรวมของผูรับการนิเทศไวอยางชดัเจน 

     

 
ดานการพัฒนา 

     

61 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ทําใหยกระดับคุณภาพการศึกษาได 

     

62 การสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ทําใหเกิดการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนแบบยั่งยืน 

     

63 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของผูนิเทศ เปนการ
เพ่ิมศักยภาพดานการนิเทศภายในสถานศึกษาดวย 

     

64 การนํากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ไปเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหเกิดการ
พัฒนาดานคุณภาพของผูเรียน 

     

65 สถานศึกษามีการสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา ท่ี
สามารถแกปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 

     

66 การสนับสนุนใหผูรับการนิเทศผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางเหมาะสม สงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน 
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  ระดับความคิดเห็น 
ขอ
ท่ี 

สาระของรูปแบบตามปจจัยตางๆ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 
67 การนําความรูท่ีไดจากการนิเทศภายในสถานศึกษา ไปใช

ในการแกปญหาการเรียนการสอนสงผลตอการพัฒนา
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยตรง 

     

68 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานวิชาการอยางเปนระบบ 
และมีการเชื่อมเครือขายดานการศึกษา ทําใหการนิเทศ
ภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

69 การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนการแสวงหาความสามารถ 
พิเศษของครู และสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงานของครู 

     

70 การนิเทศภายในสถานศึกษาสงผลตอความรู
ความสามารถของนักเรียน 

     

 
ดานมนุษยสัมพันธ 

     

71 บรรยากาศการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปน 
กันเองและสรางความเขาใจอันดีตอกัน 

     

72 การประสานงานที่ดีมีความจําเปนในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

     

73 การสรางมนุษยสัมพันธอันดีชวยสงเสริมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

     

74 สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศจะ
กอใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 

     

75 ผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศ จําเปนตองใชหลักมนุษย
สัมพันธในการนิเทศ การส่ือสาร และการประสานงานกัน 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละฝาย 

     

76 การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของผูนิเทศ ท่ีจะมี
ผลกระทบตอผูรับการนิเทศ 

     

77 การปฏิบัติตนเปนที่ปรึกษาและสรางความเปนกันเอง 
กับผูรับการนิเทศ 

     

78 การใชเหตุผลวิพากษ วิจารณ  การทํางานของผูรับการ
นิเทศ และเปนที่ยอมรับ 

     

79 การพูด หรือการกระทําในลักษณะที่เปนการใหกําลังใจ
กับผูรับการนิเทศ 

     

80 การใชภาษาและทาทางในการส่ือความหมาย      
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 
 
Reliability 
 
 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     35.0                    N of Items = 80 
 
Alpha =   -.7085 
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ภาคผนวก ช 

คูมือการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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ใชเพ่ือการทดลองรูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก

เปนสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วรรณพร  สุขอนันต
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