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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

58252311 : การบรหิารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : กระบวนการนิเทศการศึกษา, โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

นางสาว จุฬารักษ์ โคตรจักร์: กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทร

ญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 54 คน และผู้ให้การสัมภาษณ์จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 9 เขต และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ 
และพัฒนา วิธีการ และด้านการประเมินผลและรายงานผล 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 คือ 1) ควรมีการประชุมผู้บริหารและครูทุกคน เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาการนิเทศของโรงเรียน และความต้องการจากเสียงของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและครู 
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งครูนิเทศและก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน  2) แต่งตั้ง
คณะท างานที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศและมีภาระงานไม่มาก  และจัดการประชุมช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  3) 
สร้างสื่อส าหรับการนิเทศที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4) ปฏิบัติงานให้ครบทุก

 



  จ 

ข้ันตอน และใช้เทคนิคการจับคู่นิเทศ เพื่อให้ครูมีมุมมองที่หลากหลาย และให้ครูมีส่วนร่วมในการ
นิเทศ 5) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58252311 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : PROCESS OF EDUCATIONAL SUPERVISION, PHATTHARAYAN WITTAYA 
SCHOOL ; SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9 

MISS JURARAK KOTJUCK : PROCESS OF EDUCATIONAL SUPERVISION IN 
PHATTHARAYAN WITTAYA SCHOOL ; SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SANGAUN INRAK, Ph.D. 

The purpose of the research was to know 1) the process of educational 
supervision in Phattharayan Wittaya School, Secondary Education Service Area Office 
9 2) the guidelines for the development of process of educational supervision in 
Phattharayan Wittaya School, Secondary Education Service Area Office 9. The sample 
consisted of 54 respondent and 7 interviewees. The research tool was a questionnaire 
about the level of process of educational supervision in Phattharayan Wittaya School, 
Secondary Education Service Area Office 9,. And using the semi-structured interview to 
find out the guidelines for the development of process of educational supervision in 
Phattharayan Wittaya School, Secondary Education Service Area Office 9. The statistics 
used for data analysis was frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
and content analysis. 

The research results revealed that:         

1. The process of educational supervision in Phattharayan Wittaya School, 
Secondary Education Service Area Office 9 in overall was at the moderate level, which 
can sort the arithmetic mean values in descending order as follows: 1) Planning and 
alternative procedures 2) Educational supervision process 3) The study of current 
conditions, problems, and development needs 4) Steps for creating media, tools, and 
developing methods and 5) evaluation and reporting of results. 

2. The guidelines for the development of process of educational 
supervision in Phattharayan Wittaya School, Secondary Education Service Area Office 
9, were:  1) There should be a meeting of all administrators and teachers to study the 
problems of school supervision by collecting problems and needs from the voices of 
students, parents, communities, and teachers to plan the operation. 2) appointing 

 



  ช 

teacher for supervision and assigning roles clearly by assigning a working group that has 
knowledge and ability in supervision and not having a lot of workload to perform duties 
and Organize a meeting to clarify various details regarding operations for everyone to 
know and practice in the same way to achieve the objectives. 3) Create media for a 
variety of supervision and in line with the current situation. 4) Complete all steps and 
use the supervision techniques for teachers to have various perspectives and teachers 
were involved in supervision 5) Directing, monitoring, and evaluate the supervision 
continuously and use the results to  improve and  develop for better results in the 
future. 
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แม่ ญาติทุกคนที่ ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจอย่างมาก จนน ามาซึ่งความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 

  
  

จุฬารักษ์  โคตรจักร ์
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ซ 

สารบัญ ............................................................................................................................................. ฌ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฏ 

สารบัญแผนภูม.ิ................................................................................................................................. ฑ 

บทที่ 1   บทน า ................................................................................................................................. 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา........................................................................................ 3 

ปัญหาการวิจัย .............................................................................................................................. 5 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 7 

ข้อค าถามการวิจัย ......................................................................................................................... 7 

สมมติฐานของการวิจัย .................................................................................................................. 8 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย..................................................................................................... 8 

ขอบเขตการวิจัย ......................................................................................................................... 11 

นิยามศัพท์เฉพาะ ........................................................................................................................ 12 

บทที่ 2   วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................... 13 

แนวคิดเกี่ยวกับการนเิทศการศึกษา ............................................................................................ 13 

ความหมายการนเิทศการศึกษา ........................................................................................... 14 

ความหมายของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน .................................................................... 15 

จุดมุ่งหมายของการนเิทศการการศึกษาในโรงเรียน ............................................................. 18 

ความจ าเป็นของการนเิทศการศึกษาในโรงเรียน .................................................................. 21 

     



  ญ 

หลักการของการนเิทศการศึกษาในโรงเรียน ........................................................................ 22 

ปัญหาการนเิทศการศึกษาในโรงเรียน .................................................................................. 24 

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน .............................................................................. 31 

แนวทางการด าเนินงานกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีน 5 ข้ันตอน ตามแนวคิดของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ........................................................................... 43 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9 . 60 

งานวิจัยภายในประเทศทีเ่กี่ยวข้อง.............................................................................................. 66 

งานวิจัยในประเทศ .............................................................................................................. 66 

งานวิจัยต่างประเทศ ............................................................................................................ 76 

สรปุ ................................................................................................................................................. 77 

บทที่ 3   วิธีการด าเนินการวิจัย ....................................................................................................... 78 

ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ......................................................................................................... 78 

ระเบียบวิธีวิจัย............................................................................................................................ 79 

แผนแบบการวิจัย ................................................................................................................ 79 

ประชากร............................................................................................................................. 79 

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู ................................................................................................. 81 

ตัวแปรที่ศึกษา ..................................................................................................................... 81 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................................... 83 

การสร้างและพฒันาเครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัย ....................................................................... 84 

การวิเคราะห์ข้อมลู .............................................................................................................. 86 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................................................. 87 

สรปุ ................................................................................................................................................. 88 

บทที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ...................................................................................................... 89 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ..................................................... 89 

 

 



  ฎ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ................................................................................. 91 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 .............................................. 102 

บทที ่5    สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................. 106 

สรปุผลการวิจัย ......................................................................................................................... 106 

การอภิปรายผล ........................................................................................................................ 107 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย .......................................................................................................... 116 

ข้อเสนอแนะทั่วไป ............................................................................................................. 116 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป .................................................................................... 117 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 118 

ภาคผนวก...................................................................................................................................... 125 

ภาคผนวก ก แบบรายงานผลการประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมอืวิจัย .......................... 126 

ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ หนังสือขอความอนเุคราะห์ทดลอง
เครื่องมือวิจัยหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หนงัสือขอเชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิสมัภาษณ์งานวิจัย .......................................................................................... 136 

ภาคผนวก ค   ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม...................................................................... 144 

ภาคผนวก ง  แบบสอบถามเพื่องานวิจัย ................................................................................... 146 

ภาคผนวก จ  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ................................................................................ 154 

ประวัติผูเ้ขียน ................................................................................................................................ 156 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 ขอบเขตการวิจัย ............................................................................................................ 11 

ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนปีการศึกษา 2561 .......................................... 61 

ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยาปีการศึกษา 2561 .......................... 62 

ตารางที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่มเีกรดเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะรายวิชา ในระดับ 3 
ข้ึนไประดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี1่ ถึงระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ........................... 63 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561 .............................................................................................................................. 63 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561 .............................................................................................................................. 64 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนผู้บริหารและครูในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ............................................................................................................................ 80 

ตารางที่ 8 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ................................................................................. 90 

ตารางที่ 9 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัตกิระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวม .......................................................................................................................................... 92 

ตารางที่ 10 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบัติกระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจบุัน ปัญหา และความต้องการพฒันา ... 93 

ตารางที่ 11 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบัติกระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 2 ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลอืก ................................. 95 

ตารางที่ 12 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบัติกระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมอื และพัฒนาวิธีการ ............................ 97 

ตารางที่ 13 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบัติกระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา............................................. 98 

     



  ฐ 

ตารางที่ 14 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบัติกระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนเิทศ ........................... 100 

 



 

สารบัญแผนภูมิ 

 หน้า 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวิจัย .................................................................................... 10 

แผนภูมิที่ 2 กระบวนการนิเทศการศึกษา ........................................................................................ 34 

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการนิเทศการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ .. 37 

แผนภูมิที่ 4 กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ....................................................................... 43 

     



 

บทที่ 1  

 

บทน า 
 

ในสภาวะที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า เทคโนโลยี การท่องเที่ยว ฯลฯ ประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรม และน ามาเป็นอาวุธ
ส าคัญในการต่อสู้เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ, คุณภาพแรงงานที่มีปัญหาขาด
องค์ความรู้ ทักษะการท างาน, คุณภาพการศึกษาไทยที่ต่ า การบริหารจัดการของภาครัฐ เป็นต้น ท า
ให้ประเทศไทยเห็นความส าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน 
คุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 ประเทศไทยจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
และ วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1  

สิ่งหนึ่งที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง นั่นคือ
การศึกษา เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท าให้ เกิด 
การเจริญเติบโตในด้านต่างๆ อาทิเช่น การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาให้
เทียบเท่านานาประเทศ ดังนั้นระบบการศึกษาไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร และกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสังคมโลก ซึ่งครูถือว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้
และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฉะนั้นครูจะต้องได้รับการอบรม พัฒนา 
ฝึกฝน ให้มีกระบวนการสอน เทคนิคการสอนแบบใหม่ มีการปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมที่เน้น 
การท่องจ า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่มั่นคง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  ได้มีก าหนด
ยุทธศาสตร์ ให้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ โดยก าหนดกลยุทธ์ เช่น 1) 

                                                             
1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, "แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พุทธศักราช 2560 - 2564)," (2559). 10-11. 



  
 

2 

ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดย พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา เพื่อการผลิต  สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 2) ยุทธศาสตร์ที่ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและ  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นต้น และมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษามีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยก าหนดกลยุทธ์ 
เช่น 1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  2) สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ2 เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หรือ ครู 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและ
สังคมโลก ซึ่งครูถือว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ฉะนั้นครูจะต้องได้รับการอบรม พัฒนา ฝึกฝน ให้มีกระบวนการสอน เทคนิคการสอนแบบใหม่ 
มีการปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมที่เน้นการท่องจ า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่มั่นคง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ)(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) พุทธศักราช 2553 ก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน โดยตัวบ่งช้ีที่ก าหนดจะมีการนิเทศภายในเป็น
กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ 3   ซึ่ งสถานศึกษาต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
                                                             

2 เรื่องเดียวกัน., 10-11. 
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, "พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3)," (14 สิงหาคม 2542). 17. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาก็ต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปด้วย ครูต้องมี
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานของครูให้
ได้ผลดีนั้น ต้องด าเนินการให้ประสานสอดคล้องทั้ง 3 ระบบ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ซึ่งกระบวนการทั้ง 3 เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้การเรียนการสอน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา 
แต่เนื่องจากศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา ประกอบศึกษานิเทศก์จาก
ภายนอกไม่สามารถรู้สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องมี  
การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง ให้ครู
พัฒนาความสามารถของตนเอง และจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียน
หลายแห่ง  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้ เป็นอย่างดี  รวมทั้งเข้าใจสภาพ
ปัญญา ความต้องการของโรงเรียน รู้จัดเด่น จุดด้อยได้ดีกว่า ดังนั้น ระบบการนิเทศการศึกษาที่
เหมาะสมคือ การนิเทศการศึกษาภายใน ที่เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน  นิตยา 
ทองไทย ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนยังสามารถช่วยกระตุ้นและน าทางความคิดใหม่ๆ 
ให้เกิดกับครูภายในโรงเรียนพร้อมกับการสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกัน และเป็นกระบวน
การในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามมาตรฐานกลางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ เพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อสังคม ผู้ปกครอง ลูกค้า ว่าสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการนิเทศการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพที่จะยก
มาตรฐานของโรงเรียนต่างๆที่ยังไม่เข้ามาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลคุณภาพของโรงเรียน
ป้อนกลับมาเพื่ อรายงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ให้ร่ วมกันสนับสนุนและพัฒนาโรง เรียน  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีกลางของผลผลิต ปัจจัย และกระบวนการของ
การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนต่างๆใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่วนโรงเรียนใด
สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานกลาง หรือโรงเรียนใดเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติม
มาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ก็สามารถจะท าได้และในการที่จะให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามทึ่งประสงค์ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจึงเป็นอีกกระบวนการ
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา4 

                                                             
4 นิตยา ทองไทย, "การด าเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542). 3-4. 
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การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนถือเป็นกระบวนการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น
การปรับปรุงให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการท างานให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเอาไว้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542  
ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข5 

โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนสอนหรือการท างานของครูนั้น ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต้องมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานนี้ คือ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ ยวกับ 
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา กับครู ดังนั้น การนิเทศภายในจึงเป็นเทคนิคหนึ่งของการบริหารงาน
ในโรงเรียน ที่ผู้บริหารต้องให้การปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบาย 
การจัดการศึกษา6 ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหา ตลอดจนเห็น
ความส าคัญของกระบวนนิเทศการศึกษาในโรงเรียนและสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนากระบวนนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน อันได้แก่  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา การวางแผน
และก าหนดทางเลือก การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และ
ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนจะประสบความส าเร็จตามจุดหมายที่
วางไว้หรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กับกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหาร ผู้นิเทศ  
ผู้ได้รับการนิเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเห็นความส าคัญของกระบวนการนิเทศการศึกษา  
ในโรงเรียน และต้องมีความรู้ในด้านการนิเทศการศึกษา ต้องมีการก าหนดกระบวนการนิเทศ  
อย่างชัดเจน และมีแบบแผน มีขั้นตอน มีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ ระเบียบ และมีหลาย
แนวทางในการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 

 

                                                             
5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, "พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 

และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3)," 3. 
6 ชัญญาภัค ร าพรรณ, "สมรรถนะของผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในโรงเรียนประชาบ ารุง ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร" (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 2. 
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ปัญหาการวิจัย 

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน จะมีผู้นิเทศเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือ
ครูเพื่อให้การสอนดีข้ึน ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องตระหนักในความส าคัญในการเรียนรู้ 
และท าความเข้าใจงานที่เป็นภารกิจทางการนิเทศการศึกษาภายในว่าต้องท าเรื่องใดบ้าง ควรมีเจตคติ
ที่ดี และสนับสนุนให้มีการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนติดตามประเมินผลทั้งระบบ ท าให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนางานโรงเรียน มีแรงจูงใจในการท างาน มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของครู  ครูต้องตระหนักทั้งคุณค่าความส าคัญของตนเอง สามารถคิด ลงมือท าเองและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย7 ดังนั้น กระบวนการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนจึงต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งบางครั้งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ได้รับ
การนิเทศ และผู้นิเทศ เพราะอาจมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน และอาจเกิดทัศนคติในทางลบว่าการนิเทศ
คือการจ้องจับผิด จึงท าให้เกิดปัญหา และเพื่อลดความขัดแย้งนี้ผู้บริหารบางท่านจึงลดความส าคัญ
ของกระบวนการนิเทศการศึกษาการศึกษาในโรงเรียนจนท าให้ไม่มีการนิเทศเกิดข้ึน ซึ่งจากการส ารวจ
พบว่า ยังมีอีกหลายโรงเรียนเกิดปัญหาในการนิเทศในโรงเรียน เช่น  

เก็จกนก เอื้อวงศ์ ได้กล่าวถึงว่า สภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนว่าเป็นปัญหา  
ที่เกิดข้ึนมาในระยะยาวและเกิดข้ึนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งมีดังต่อไปนี้  

1. สภาพปัญหาด้านบุคลากรการนิเทศ คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและครูยังขาดความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเทศและขาดทักษะการนิเทศ, ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสนใจ  
การบริหารงานวิชาการและขาดความเป็นผู้น าทางวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการนิเทศในสถานศึกษา  

2. สภาพปัญหาด้านการด าเนินการนิเทศคือการด าเนินการไม่ครบทุกข้ันตอนและ 
การด าเนินการยังขาดความต่อเนื่องดังนี้ 

2.1 ด้านการเตรียมความพร้อมในการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งยังขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการนิเทศ  

2.2 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ปัญหาในด้านการปฏิบัติการนิเทศนั้นส่วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับการด าเนินการนิเทศไม่ เป็นไปตามแผน ครูไม่ปฏิบัติตามก าหนดการหรือปฏิทิน 
การด าเนินงานที่ตั้งไว้เนื่องจากครูผู้นิเทศมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก  

                                                             
7 สมาน ศรีเครือ, "การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากร " ( การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 3. 
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2.3 ด้านการประเมินผลการนิเทศ ปัญหาที่สถานศึกษาไม่ค่อยได้ด าเนิ นการ คือ 
การประเมินผลการนิเทศ โดยสถานศึกษาขาดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการนิเทศท าให้  
การประเมินผลไม่สามารถด าเนินได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ 
ส่งผลให้ไม่สามารถน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศในสถานศึกษา 
และการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
 3.  สภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่น ขาดบุคลากร ขาดการส่งเสริมจากบุคคล 
หรือ หน่วยงานภายนอก8 

วนิช บุดดี กล่าวว่า สภาพปัญหาในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเนินยาง  
ประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า มีปัญหาด้านการประเมินผล 
การนิเทศภายในโรงเรียนมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือด้านการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
และด้านการปฏิบัติการนิเทศ ตามล าดับ9 

พัชรินทร์ ช่วยศิริ ได้กล่าวถึง สภาพปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 
ดังต่อไปนี้คือ การขาดผู้นิเทศที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านการนิเทศที่ถูกต้อง 
จึงไม่สามารถท าให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์  และ ภายในกลุ่มมีความแตกต่างทางความคิด10 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลายโรงเรียนต่างมีปัญหาในเรื่องการด าเนินงานการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งปัญหาในการนิเทศที่กล่าวมาสามารถแบ่ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร  
การด าเนินงานนิเทศ และ สภาพแวดล้อม เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้จะส่งผลในเรื่องของการพัฒนา  
การเรียนการสอนของครู  ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ เรียนและคุณภาพ  
การจัดการศึกษารวมถึงกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม ก็พบปัญหา คือ ยังขาดบุคลากรมาท างาน  
ในด้านนี้โดยตรง  บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ  
การด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน กล่าวคือ ไม่สามารถด าเนินการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ อาจด าเนินการแต่ไม่ครบทุกข้ันตอน เอกสารที่
                                                             

8 เก็จกนก เอื้อวงศ์, การนิเทศในสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้
จาก https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf. 

9 วนิช บุดดี, การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินการนิเทศ
ภายใน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://data.bks.ac.th/bks_webdata. 

10 พัชรินทร์ ช่วยศิริ, "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี" (สา
รานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2554). 
114-117. 
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เป็นหลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนยังไม่ปรากฏ ข้ันตอนต่างๆในการด าเนินงานนิเทศการศึกษา
ภายในยังไม่ชัดเจน บุคลากรหลายคนยังไม่เข้าใจในอ านาจหน้าที่ และบทบาทของผู้นิเทศในโรงเรียน 
ตลอดจนสื่อและเครื่องมือในการนิเทศก็ยังไม่หลากหลาย ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี ท าให้กระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาขาดความสม่ าเสมอ ดังที่แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2563 ได้กล่าวถึงจุดอ่อนในด้านยุทธศาสตร์  
ว่าขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างองค์การบริหารงานก็มีการนิเทศติดตามงานไม่
สม่ าเสมอ  และด้านรูปแบบการน าองค์การ ยังมีจุดอ่อนคือ ระบบการนิเทศ การติดตามผล  
การปฏิบัติงาน11 
          จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตระหนักว่าควรมีการศึกษากระบวนการนิเทศการศึกษา 
ในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อศึกษาระดับ
กระบวนการนิเทศในโรงเรียนว่าอยู่ในระดับใด กระบวนนิเทศข้ันตอนใดเกิดปัญหาและควรปรับปรุง
และน าผลมาหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ผลการวิจัยจะน าไปใช้
ประโยชน์ และพัฒนาการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพครู ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
และประสบความส าเร็จในการบริหารการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ข้อค าถามการวิจัย 

1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับใด 

                                                             

 11  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, "แผนพฒันาการจัดการศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประจ าปี
การศึกษา 2559 – 2563," (2559), 9-10. 
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2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีพหุแนวทาง 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

  สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีการด าเนินงานจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆรวมกัน อย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถส่งผลกระทบถึงกันได้  
ถือเป็นการด าเนินการในลักษณะองค์กรเชิงระบบ Fred C. Lunenburg and Allan V ได้กล่าวถึง 
วิธีเชิงระบบ ว่าเป็นความสัมพันธ์กันทั้งหมดของส่วนต่างๆของระบบซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Outputs) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ( Environment) 
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น สภาพทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ในขณะเดียวกัน
ธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) เพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนา 
การบริหารงานให้ไดผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนไป12 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มี การบริหารงานที่
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) คือ ทรัพยากรทางการศึกษา  ได้แก่ การบริหารจัดการ 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร และการด าเนินงานในกระบวนการ (Process) ม ี3 ประการ 
ได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล เพื่อน าไปสู่ผลผลิต (Outputs) สรุปคือคุณภาพทางการศึกษา ท าให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงข้ึน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบุคลากรมีคุณภาพ อันได้แก่ ครูและบุคลากร

                                                             
12  Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstetein, Education Administration: 

Concepts and Practices (CA: Wadsworth Publishing, 2012 ). 31-33. 
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มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ และพึงพอใจในการท างาน13 ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของ 
การน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดและต้องอาศัยกระบวน
(Process) หากผลผลิตที่เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าหนดไว้ ปัญหาน้ันเกิดจากองค์ประกอบใด
ของระบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) จะช่วยให้ทราบถึงประเภท
ของปัญหา จุดที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไข หรือปรับปรุงได้มากข้ึน และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ในด้านกระบวนการนิเทศการศึกษา มีผู้ เสนอแนวทางไว้หลายแนวทาง ได้แก่ Harris  
ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา ไว้  6 ข้ัน ดังต่อไปนี้ 1) การประเมินสภาพ 
การท างาน 2) การจัดล าดับความส าคัญของงาน 3) ออกแบบวิธีการท างาน 4) จัดทรัพยากร 5)
ประสานงาน 6) การอ านวยการ14 สงัด อุทรานันท์ ได้น าเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา  
โดยมีข้ันตอนท างานพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันแต่เพิ่มข้ันตอนมาบางข้ันตอน เพราะผู้บริหารบางท่าน  
ยังไม่เข้าใจการนิเทศ และเห็นว่าการเสริมก าลังใจของผู้บริหารจะท าให้ผู้รับการนิเทศรวมทั้ง  
ผู้ให้การนิเทศมีก าลังใจในปฏิบัติงาน จึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) ให้ความรู้
ก่อนการด าเนินงานนิเทศ 3) การด าเนินการก่อนการปฏิบัติการนิเทศ 4) การสร้างเสริมก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ 5) การประเมินผลการนิเทศ15 

นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญ  
กับการสร้ า งมือที่ ใ ช้ ในการนิ เ ทศ และก าหนดกระบวนการนิ เทศการ ศึกษา  5 ข้ัน  คือ  
1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา 2) การวางแผนและก าหนดทางเลือก  
3) การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 4) ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 5) ประเมินผลและรายงาน
ผลการนิเทศ16ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการนิเทศของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่กล่ าวว่า กระบวนการนิเทศการ ศึกษา มี  5 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  

                                                             
13 กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2559," (11 ตุลาคม พ.ศ. 2559).4. 
14 Ben M.Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd Ed (Englewood Cliffs 

N.J. : prentice-Hall, 1985). 10-12.  
15 สงัด อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 84-88. 
16  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. หน่วยศึกษานิเทศก์ , การพัฒนาการ

นิเทศการศึกษา : การนิเทศ 100% (กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541). 7. 
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2) การวางแผนและก าหนดทางเลือก 3) การสร้างเครื่องมือนิเทศเพิ่มเติม 4) ปฏิบัติการนิเทศ  
ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม 5) สรุปรายงานผลการนิเทศ17 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการ (process) ที่มี 
การก าหนดแบบแผนภายใต้ทรัพยากร ( input) และสภาพแวดล้อมหรือบริบทสภาพแวดล้อม 
(Environment) แต่ละโรงเรียน โดยการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศ สามารถสร้างสื่อการนิเทศ  เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา (output) ดังแผนภูมิภาพที่ 1 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein. Education Administration: 
Concepts and Practices, (CA: Wadsworth Publishing, 2012).31-33. 

: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, เอกสารการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนแบบคละชั้น (กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551), 8.  

                                                             
17 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, เอกสารการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการ

จัดการเรียนแบบคละชั้น (กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551). 8. 



  
 

11 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร  
ที่ยังขาดความรู้ด้านการนิเทศ, ด้านการด าเนินงานนิเทศ ที่ยังไม่เป็นระบบ หรือยังไม่ครบทุกขั้นตอน 
และ ด้านสภาพแวดล้อม ที่ยังขาดปัจจัยด้านงบประมาณ และบุคลากรที่เกื้อหนุน ผู้วิจัยจึงได น า
แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างมือที่ใช้ใน
การนิเทศ และได้ก าหนดกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ข้ันตอน คือ 1) ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการ 2) ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือก 3) ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ
และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติ 4) ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 5) ด้านการประเมินผลและ
รายงานผล18 

 

 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 

1.การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา และความต้องการ 
2.การวางแผนและการก าหนดทางเลือก 
3.การสร้างสื่อ เครื่องมอืและการพฒันาวิธีการปฏิบัติ 
4.การปฏิบัตกิารนเิทศการศึกษา 
5.การประเมินผลและรายงานผล 

 
ตารางท่ี 1 ขอบเขตการวิจัย 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, เอกสารการนเิทศติดตามเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนแบบคละชั้น (กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551), 8  
 
 
 
 
 

                                                             
18 เรื่องเดียวกัน., 8. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามขอบเขตของค าศัพท์
เฉพาะต่างๆที่น ามาใช้ศึกษาดังนี้ 

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  หมายถึง ข้ันตอนหรือการด าเนินงานนิเทศ
การศึกษาที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการท างานซึ่งผู้บริหาร และบุคลากรภายในโรงเรียน
ร่วมมือกันด าเนินงาน ในการส่งเสริม แนะน า ช้ีน า ปรึกษาหารือ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ คือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี มีลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 ด้านการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา ข้ันตอนที่ 2  ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือก 
ข้ันตอนที่ 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ  ข้ันตอนที่ 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา ข้ันตอนที่ 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ  

  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา หมายถึงสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ภายใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ต าบล วัดแค อ าเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 ในการวิจัย เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏี วรรณกรรม แนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
1.1 ความหมายการนิเทศการศึกษา 
1.2 ความหมายการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
1.3 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการการศึกษาในโรงเรียน 
1.4 ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
1.5 หลักการของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
1.6 ปัญหาการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
1.7 กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
1.8 แนวทางการด าเนินงานกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  5 ข้ันตอน  

ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษาถือเป็นกระบวนการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นการฝึกฝน 
และปรับปรุงให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดเอาไว้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบรรลุผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ 
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ความหมายการนิเทศการศึกษา 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 ได ให้  ความหมายของ  
“การนิเทศ” วา หมายถึง การช้ีแจง การแสดง การจ าแนกซึ่งตรงกับค าว่า  supervision มาจากค าว่า 
Super ที่แปลว่า ดีเยี่ยม และ vision ที่แปลว่า วิสัยทัศน์ เมื่อรวมกันจะหมาย การมีโลกทัศน์ที่
กว้างขวาง สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างดี หรือสามารถแปลได้ว่า การตรวจตรา ดูแล การนิเทศ19 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้หลายแนวคิด ดังนี้ 
 กลิคแมน (Glickman)  ให้ความคิดเกี่ยวกับการนิเทศวา เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานและ 
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเรื่องหลักการ การจัดครูเข้าสอน 
การจัดสื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู และผลการเรียน20 
 แฮริส (Harris) มีความเห็นว่า การนิเทศการศึกษาคือ การด าเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอน21 
 สงัด อุทรานันท์ ให้ความหมายไว้ว่า การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการท างานร่วมกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน22 
 วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์  กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการกระตุ้นให้การท างานให้ 
ประสบความส าเร็จ โดยผ่านตัวกลางหรือบุคคลอื่น เช่น ครู ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
อีกต่อหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการท างานและความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและ  
ผู้รับการนิเทศ เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน23 

                                                             

 19 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ: นานมี
บุคส์ พับลิเคช่ัน, 2546), 558.  
 20 Carl D. Glickman, Developmental Supervision : Alternative Practice for 
Helping Teachers Improve Instruction (Washington D.C. : Association for Supervision 
and Curriculum Development, 1981), 6. 
 21 Ben M.Harris, Supervisory Behavior in  Education, 3rd Ed (Englewood Cliffs  
N.J. : prentice - Hall, 1985), 17. 
 22 สงัด  อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 7.  
 23 วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ
คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 3. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ระบุว่า การนิเทศการจัดการศึกษา 
หมายถึง การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และ
พัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล ทุกคนเกิดความพึงพอใจ24 
 ส านักงานการศึกษานอกระบบ จังหวัดชัยนาท ให้ความหมายของ การนิเทศการศึกษา คือ 
กระบวนการทางวิชาการที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งที่จะพัฒนาครูเป็นหลัก เนื่องจากปรัชญาของการนิเทศการศึกษามีความเช่ือว่าครู
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา ครูเป็นผู้น ากระบวนการและองค์ประกอบ
อื่นมาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และ
กระตุ้นครู เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการศึกษา การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ และการส่งเสริมให้มีการริเริ่มทดลองใหม่ ๆ 
ด้านการศึกษา25 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการ
ร่วมมือของผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุง และพัฒนา  
การด าเนินงานของบุคลากรใน พัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยวิธีการให้ความช่วยเหลือ แนะน า 
ให้ค าปรึกษาแก่ การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ ให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจเพื่อพัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี มีลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด ส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดี 

 

ความหมายของการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีน 

 การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย การนิเทศภายนอกโรงเรียน และการนิเทศในโรงเรียน  
โดยจุดก าเนิดของค าว่า “การนิเทศภายในสถานศึกษา” ได้เริ่มข้ึนเนื่องจากการพัฒนาบุคลากร 
ในสถานศึกษาต่างๆ โดยศึกษานิเทศก์ภายนอกนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก

                                                             

 24 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , คู่มือปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://psdg-obec.nma6.go.th/288. 
 25 ส านักงานการศึกษานอกระบบ, คู่มือการนิเทศภายในของสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 

29 พฤศจิกายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
chainat.nfe.go.th/UserFiles/File/formnited/1chainat.doc. 



  
 

16 

ไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสม่ าเสมอได้ประกอบกับในช่วงระยะหลัง บุคลากรในสถานศึกษา
ต่างๆมีความรู้สูงข้ึนจึงเห็นสมควรให้บุคลากรภายในสถานศึกษาต่างๆด าเนินการนิเทศกันเอง   
เป็นการแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอก และเป็นการเร่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ประจ าการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น26 
 ดังนั้นการนิเทศในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาได้ มีเทคนิคในการบริหาร เพื่อให้ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ  
และพัฒนาคุณภาพของตนเอง ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเทคนิคหนึ่งของการบริหารงาน  
ในโรงเรียน ที่ผู้บริหารต้องให้การปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรณานุกรม 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนไว้หลายแนวคิด 
ดังนี ้
 แฮริส (Harris)  มีความเห็นว่า การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน คือ สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน
กระท ากับ บุคคลหรือสิ่งของเพื่อจุดมุ่งหมายในการรักษา หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้เป็นไป ตามแนวทางที่จะส่งอิทธิพลให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักการสอนนั้นดีข้ึนมุ่งเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน27 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา  ได้สรุปว่า การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เป็น
การนิเทศที่ด าเนินการภายในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้าหมวด โดยความร่วมมือ
กับคณะครูภายในโรงเรียนร่วมมือกันปรึกษาหารือเพื่อท ากิจกรรมรวบรวมข้อมูล วิเคราะ ห์ข้อมูล 
วางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน ทางโรงเรียนอาจเชิญวิทยากรและศึกษานิเทศก์ร่วมมือด้วย28 

                                                             

 26 อัญชลี   ธรรมะวิธีกุล, การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://panchalee.wordpress.com.  
 27 Ben  M.Harris, Supervisory  Behavior in Education, 3rd Ed (Englewood Cliffs 
N.J. : Englewood Cliffs N.J. , 1985), 8. 
 28 หน่วยศึกษานิเทศ, แนวทางงานวิชาการภายในโรงเรียนตามโครงการ (กรุงเทพฯ: หน่วย
ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา, 2532), 5. 



  
 

17 

 วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การท างานของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ท าร่วมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้29  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปความหมายของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาว่า หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา  
ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือและพัฒนาผู้สอนในการปรับปรุ งการเรียนการสอน  
การประเมินผลเพื่อให้เกิดความงอกงามในชีวิต30 
 คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ได้
กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อ  
การพัฒนา คุณภาพนักเรียนให้สูงข้ึน เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล องกับ
ระเบียบ วิธีการด าเนินงานที่ก าหนดไว การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องควรหา
แนวทาง ด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ31 
 นันทิยา เทียนวรรณ และ ผ ศ. ดร. จุไรรัตน์ สุดรุ่ง ได้กล่าวว่า นิเทศภายในโรงเรียนเป็น
กระบวนการที่มีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียน
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ
ผู้เรียน32 
 คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ ได้ให้นิยามของการนิเทศภายในโรงเรียน ว่าหมายถึง
การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

                                                             

 29 วิไลรัตน์  บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา  
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 62.  
 

30 หน่วยศึกษานิเทศ, ชุดอบรมศึกษานิเทศก์การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุ
สภา 2540), 4. 
 31 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 , "คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน " (1 
สิงหาคม 2555), 3. 
 32 นันทิยา เทียนวรรณ และ จุไรรัตน์ สุดรุ่ง , "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนราชินี," วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 10, 4 (2558): 28-29.  
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ตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้างเสริม พัฒนาการของนักเรียน
ทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ33 

หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้นิยามว่า การ
นิเทศภายใน หมายถึงการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ช้ีแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุง พัฒนาการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร34 
 จากการศึกษาความหมาย การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน สามารถสรุปได้ว่า การนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การท างานที่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมมือกัน 
ในการส่งเสริม แนะน า ช้ีน า ปรึกษาหารือ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้  
มีความสามารถ มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการการศึกษาในโรงเรยีน 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของผู้ เรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการตั้งจุดมุ่งหมายในการนิเทศสถานศึกษา  
เพื่อเป็นเสมือนทิศทางให้โรงเรียนและผู้ปฏิบัติด าเนินไปตามทิศทางนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

สงัด อุทรานันท์  ได้กล่ าวว่า จุดมุ่ งหมายของการนิ เทศ มี  4 จุดมุ่ งหมาย ได้แก่   
1) เพื่อพัฒนาคน 2) เพื่อพัฒนางาน 3) เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ 4) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
 การที่กล่าวว่าการนิเทศการศึกษาได้มุ่ง  “พัฒนาคน” ก็คือ นิเทศการศึกษาเป็นกระบวน 
การท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน ประการที่ 2 เนื่องจากการนิเทศการศึกษาได้มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นักเรียนซึ่ง
เป็นผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุผลนี้การนิเทศที่จัดข้ึน  
จึ งมี จุดหมายที่ จ ะ “พัฒนางาน” ซึ่ ง ได้แก่ ง านสอนให้ดี ข้ึ นนั่ น เ อง  ส าหรั บการ  “สร้ า ง 

                                                             

 33 โรงเรียนวัดเสด็จ, คู่มือ การนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

2559. เข้าถึงได้จาก http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 
34 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  หน่วยศึกษานิเทศก์ , "แนวทางการนิเทศ

บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นพื้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน," (เอกสาร 2/2562), 6. 
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การประชาสัมพันธ์” นั่นจะเป็นผลที่เกิดข้ึนจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้น าและผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด และ
ประการสุดท้าย คือ “การสร้างขวัญและก าลังใจ” ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท าให้บุคคล 
มีความตั้งใจท างาน ทั้งนี้เพราะว่าขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน 
หากการนิเทศไม่ได้ท าการสร้างขวัญและให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อม
ประสบผลส าเร็จได้ยาก35 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดจุดหมายของการนิเทศในโรงเรียนไว้
ดังนี ้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบ
ชองคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

2. เพื่อแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียน
ในสังกัด ในการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด36 
 พรรณภา มหาวิชา กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะ พัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนางานด้านหลักสูตร งานการสอนและสื่อการเรียนการสอนให้ดีมี  
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา37 

คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดเสด็จ สรุปว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียน ว่ามีดังต่อไปนี้ 

1.  จุดมุ่งหมายทั่วไป  
1.1  เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาเพื่อมีความรู้ความเข้าใจ 

และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได้  
1.2  เพื่อพัฒนาความสามารถของครู       

                                                             

 
35 สงัด    อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา  :  หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 6-7. 
 36 หน่วยศึกษานิเทศ, ชุดอบรมศึกษานิเทศก์ การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุ
สภา 2540), 4.  
 37 พรรณภา มหาวิชา, "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร " (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 21. 
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1.3  เพื่อช่วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ  สื่อการเรียนรู้  ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุง
วิธีจัดการเรียนรู้     

1.4  เพื่อให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ  
2.  จุดมุ่งหมายเฉพาะ  

 เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน   
2.2  เพื่อเน้นให้มีการวิเคราะห์  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ได้รับมอบหมาย     
2.3  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

การบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด  ฯลฯ     
2.4  เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ / วิธีจัดการเรียนรู้ของครู     
2.5  เพื่อให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม     
2.6  เพื่อพัฒนาการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้     
2.7  เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  และปรับปรุงกระบวนการวัดและ

ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน38 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้สรุปว่า จุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า เป็นการมุ่งพัฒนาคน พัฒนางาน มีการประสานความสัมพันธ์ 
การท างานร่วมกัน มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดี39  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพทางการศึกษา และมีจุดประสงค์อื่นๆดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากร อันได้แก่ ผู้บริหาร และครู ให้มีความรู้ในเรื่องของการนิเทศ และมีความรู้
ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของครู เกิดเป็นความเจริญ
งอกงามทางวิชาชีพ 

                                                             

 38 โรงเรียนวัดเสด็จ, คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดเสด็จ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

2559,. เข้าถึงได้จาก http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 
39 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , "แนวทางการนิเทศ

ภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน," (เอกสาร 9/2562, 2562), 10. 
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 2. พัฒนางาน เป็นการพัฒนากระบวนการนิเทศ กระบวนการบริหารจัดการศึกษาพัฒนางาน
ด้านหลักสูตร งานการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนและ  
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ดี และมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาสัมพันธภาพ การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการร่วมมือของบุคคลในโรงเรียน  
มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่กัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
 

ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 

 การ ศึกษาปัจจุบันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการเรียนการสอนต้องมี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ เทคนิคการสอนให้สอดคล้องไปด้วย พรรณภา มหาวิชา  กล่าวว่า  
ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษานั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความรู้สาขาต่างๆ และ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการศึกษาจึง จ าเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้น 
การรักษาควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศ40 ซึ่งการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ถือว่า 
มีส่วนส าคัญในการพัฒนาการสอนของครูใน โรงเรียน จึงมีความจ าเป็นที่ด าเนินการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนข้ึน 

สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวไว้ว่า  การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนน้ันเป็นสิ่งจ าเป็น 
เหตุผลคือ 

1. ศึกษานิเทศก์โดยต าแหน่งมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการนิเทศ
ของโรงเรียนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 

2. สภาพปัญหาและความต้องการแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากที่ศึกษานิเทศก์จาก
ภายนอกจะรู้สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง การตอบสนองความต้องการ
จึงเป็นเรื่องยากในสภาพปัจจุบัน บุคลากรโรงเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอบางคนมี
ความช านาญเฉพาะสาขาวิชาอีกด้วย จึงสมควรจะได้ใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด41 

                                                             
40 พรรณภา มหาวิชา, "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  สังกัด

กรุงเทพมหานคร " (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 16. 
 41 สงัด   อุทรานันท์, การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530), 2. 
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 วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า การนิเทศเป็นการน าเอาความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
สู่ภายในโรงเรียน ให้ครูเกิดการพัฒนาการท างานของตนเอง แต่การนิเทศภายนอก ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ระบบหรือวิธีการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียน42 

คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดเสด็จ ได้สรุปว่า การนิเทศภายในโรงเรียน มีความจ าเป็น 
คือ 

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน 
2. ปริมาณศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอกับความต้องการของครูและสถานศึกษา 
3. บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีความคุ้นเคยและใกล้ชิด ปัญหามาก

ที่สุด 
4. บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกันเอง และสามารถปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง43 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ครูจะต้องมีการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา

คุณภาพการศึกษา และสิ่งที่สนับสนุนให้การเรียนการสอนการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพ คือ 
กระบวนการนิเทศการศึกษา แต่เนื่องจากศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา 
ประกอบศึกษานิเทศก์จากภายนอกไม่สามารถรู้สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนได้อย่าง
แท้จริง จึงจ าเป็นต้องมีการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันส่งเสริม 
สนับสนุน ปรับปรุง ให้ครูพัฒนาความสามารถของตนเอง และจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียน ซึ่ งปัจจุบันโรงเรียนบางแห่ง  มีบุคลากรส่วนส่วนหนึ่งที่ความรู้ความสามารถใน  
การจัดการเรียนรู้ได้ เป็นอย่างดี  รวมทั้งเข้าใจสภาพปัญญา ความต้องการของโรงเรียน รู้จัดเด่น  
จุดด้อยได้ดีกว่า ดังนั้น การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
 

หลักการของการนเิทศการศึกษาในโรงเรียน 

 การนิเทศการศึกษา นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้เพื่อด าเนินงาน 
ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการแล้ว จ าเป็นต้องมีหลักการนิเทศการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง 

                                                             

 42 วิไลรัตน์   บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), 72. 
 43 โรงเรียนวัดเสด็จ, คู่มือ  การนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ, เข้าถึงเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 
2559. เข้าถึงได้จาก http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 
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ในการปฏิบัติให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนิน โดยนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 กรองทอง จิรเดชากุล ได้แบ่งหลักการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการนิเทศ จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามข้ันตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

2. บุคลากรที่ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การนิเทศภายในโรงเรียน จะต้องสอดคล้องกับความต้องการ/จ าเป็นในการพัฒนาครูและ
นักเรียน44 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 9 ได้ยึดหลักส าคัญของการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน
ดังต่อไปนี ้

1. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องถือว่าการนิเทศการสอนเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร
โรงเรียนโดยตรง ส าหรับการด าเนินการนิเทศการสอนนั้นผู้บริหารอาจจะด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นด าเนินการแทนก็ได้ 

2. การนิเทศการสอนจะส าเร็จลงได้จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ  
ฝ่ายบริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการนิเทศการสอนจะ
ไม่มีโอกาสพบกับความส าเร็จได้เลย 

3. จะต้องตระหนักถึงความเข้าใจว่า การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนนั้นเป็นการท างาน
ร่วมกัน เพื่อช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมงานให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
การนิเทศการสอนไม่ใช่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ หรือคอยจับผิดประการใด 

4. บุคลากรภายในโรงเรียนจะต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ในสภาพ 
ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่จะมีความเช่ียวชาญทุกๆด้าน ดังนั้นน่าจะได้แลกเปลี่ยนและถ่ายเทความ
เช่ียวชาญให้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานมีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูงข้ึน 

5. การนเิทศการสอนจะต้องเกิดข้ึนจากความจ าเป็นในการแก้ปัญหาหรือสนองนโยบายหรือ
ความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น 

                                                             

 44 กรองทอง จิรเดชากุล, คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ธารอักษร, 2550), 5. 
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 การสร้างเสริมก าลังใจของผู้บริหารโรงเรียนจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของครู ดังนั้นจึงถือว่าการสร้างเสริมก าลังใจของผู้บริหารโรงเรียนจะส่งผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของการ
นิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วย45 
 จากที่กล่าวว่ามาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน จะยึดหลักการท างาน
ที่อาศัยการร่วมมือ ร่วมใจ ความตั้งใจของผู้บริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนในการนิเทศ
การศึกษา อย่างเป็นระบบ และข้ันตอนที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสร้าง
บรรยากาศอย่างเป็นกันเองตามหลักประชาธิปไตยสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ทุกคนไดสร้างสรรค์
ความคิดและเจตนาที่ดีต่อกัน เมื่อเกิดความพึงพอใจในการท างานและใช้ความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการรวม ทั้งสามารถ
พัฒนาคุณผู้เรียนได้ดีด้วย 
 

ปัญหาการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 

 อัมพรกัญ บัวครอง ได้ศึกษาข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง SAR ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 พบว่า สถานศึกษายังขาดการวางแผน ขาดสื่อเครื่องมือ 
ในการนิเทศ ขาดความมั่นใจในการนิเทศ ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ขาดการต่อเนื่อง  
ในการด าเนินงาน ผู้นิเทศยังไม่เข้าใจเรื่องระบบการนิเทศส าหรับผู้บริหารและครู และการท างาน
ร่วมกันยังไม่มีระบบ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาของการนิเทศ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร พบว่า  
 1.1. ผู้บริหาร ครู และผู้นิเทศยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะนิเทศ
การศึกษา ตลอดจนยังไม่ให้ความส าคัญกับการนิเทศมากพอ ครู และผู้บริหารมีภาระหน้าที่มากมาย
จึงท าให้ไม่สนใจเรื่องการนิเทศเท่าที่ควร หรืออาจมีการนิเทศแต่ไม่สม่ าเสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นท าให้  
การนิเทศสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเพียงการนิเทศเพื่อประเมิน ไม่ใช่การนิเทศเพื่อพัฒนา 
 1.2. สัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังไม่ดีเท่าที่ควร ผู้รับการนิเทศหลายท่านยังไม่เปิดใจยอมรับ
ข้อคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด รวมถึงผู้ได้รับการนิเทศบางท่าน มี

                                                             

 45 กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต9, "คู่มือนิเทศการสอนด้วยวิธีการสังเกตการสอน " (2558), 6. 
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ทัศนคติในทางทีลบต่อการนิเทศ ท าให้สัมพันธภาพระหว่างผู้นิเทศ กับ ผู้ได้รับการนิเทศเป็นไปในทาง
ลบ เมื่อเป็นเช่นที่กล่าวมานี้ จะส่งผลให้การนิเทศไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพบว่า สถานศึกษาบางแห่งยังขาดการวางแผน  
การนิเทศ หรือ ไม่ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด พร้อมทั้งไม่มีการประเมินผลการนิเทศ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ท าให้การด าเนินไม่ครบทุกข้ันตอน การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงไม่มีประสิทธิภาพ 
 3. ปัญหาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ ขาดสิ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานนิเทศ
การศึกษาประสบความส าเร็จ เช่น ขาดบุคลากรภายนอกมาให้ความรู้ผู้บริหาร หรือบุคลากรภายใน
โรงเรียน, ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดสื่อหรือเครื่องมือ 
การนิเทศ46 

พัชรินทร์  ช่วยศิริ ได้กล่าวถึง สภาพปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 
ดังต่อไปนี ้

1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  
การวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครู โดยตรง  

มีสาระส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้  จากการสัมภาษณ์ครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี  พบว่า 
การขาดผู้นิเทศที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านการนิเทศที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถ
ท าให้การนิเทศ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดังค ากล่าวของครูท่านหนึ่งว่า “ถ้าเป็นครูนิเทศกันเอง บางอย่าง
เราก็แนะน า เขาไม่ได้ยิ่งเป็นวิชาที่เราไม่ได้สอนเราก็ไม่รู้ลึกเท่าคนที่เขาสอน ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง ”  
ซึ่งสอดคล้อง กับค าพูดของครูท่านหนึ่งที่ระบุถึงวิธีการนิเทศของครูนิเทศกันเองกับฝ่ายบริหารเป็น  
ผู้นิเทศว่า “ถ้าเป็นรองฯ มานิเทศท่านก็จะมานั่งดูเราสอน พอดูเสร็จก็จะแนะน าได้แต่เราดูกันเอง  
บางทีก็ไม่ได้ดูนาน แล้วก็มาประเมินเอกสารเอา”  ผู้บริหารและครู ร้อยละ 55 ของผู้ตอบ  
กล่าวตรงกันว่า ปัญหาของการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง มาจากครูมีภาระงานค่อนข้างมาก 
นอกจากการสอนแล้วครูแต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ การที่จะต้องไปนิเทศแบบเพื่อนนั้น บางครั้ง
เวลาไม่ตรงกัน เวลาในการนิเทศจริงๆ จึงน้อยมาก การให้ความช่วยเหลือกันจึงเกิดข้ึนน้อย  
ดังค ากล่าวของ ครูท่านหนึ่งว่า“ผู้ท าหน้าที่นิเทศขาดความคล่องตัวในการนิเทศเนื่องจากภาระงาน
สอนและหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ”  

2. ปัญหาในด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม   การวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในของ
โรงเรียนด้านการพัฒนาทักษะการท างาน กลุ่มมีสาระส าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้  จากการสัมภาษณ์ครู
                                                             

 46 อัมพรกญั บัวครอง, "การนิเทศการศึกษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนแกนน าการจัดการเรียนร่วม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต2" (การค้นคว้าอิสระปรญิญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 9. 
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และผู้บริหาร ร้อยละ 60 ของผู้ตอบ กล่าวว่า ปัญหาในการท างานกลุ่มคือภายในกลุ่มมีความแตกต่าง
กันทางความคิด จนบางครั้งมี หลายแนวมากจนเกินไป จนหาจุดร่วมไม่ได้ ท าให้การท างานร่วมกัน
เป็นไปได้ไม่ราบรื่น งานจึงเสร็จล่าช้า ดังค ากล่าวของครูท่านหนึ่งว่า“แต่ละคนก็จะมีความคิดเป็นของ
ตนเอง ถ้าไม่มีใครยอมใคร งานก็เดินต่อไปไม่ได้งานก็เสร็จช้า” ดังค ากล่าวของครูท่านหนึ่งที่แสดงให้
เห็นสิ่งที่เกิดจากการคิด ไม่ตรงกันว่า “พอไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ค่อยอยากท าในสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย หรือ
ท าแบบไม่จริงจัง”  ครูบางท่านมีความเห็นตรงกันว่า การที่ครูไม่สามารถท างานเป็นกลุ่มได้เนื่องจาก 
ครู แต่ละคนมีภาระงานมากทั้งภาระงานสอนและภาระงานอื่นนอกจากการสอน ท าให้เวลาในการจะ 
ท างานเป็นกลุ่มไม่ตรงกัน จึงท าให้การรวมกลุ่มกันท างานได้น้อย ดังค ากล่าวของครูท่านหนึ่งว่า “กรณี
ที่ต้องส่งงานอย่างเร่งด่วน ครูต้องแบ่งงานกันไปท า  เพราะบางอย่างถ้าจะรอมาน่ังท าด้วยกันมันก็จะ
เสร็จไม่ทัน”  ซึ่งสอดคล้องกับค าพูดของครูท่านหนึ่งว่า “งานบางอย่างต้องท าร่วมกันจึงจะ เสร็จ งาน
บางอย่างนั่งท าเป็นกลุ่มอาจจะเสร็จล่าช้าอย่างงานสรุปผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก็จะต่างคน ต่าง
รับผิดชอบวิชาหรือห้องที่ตนสอน แล้วค่อยเอามารวมกันทีหลัง”   

3. ปัญหาในด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ  การวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน
ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ มี สาระส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  จากการสัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร 
ร้อยละ 55 ของผู้ ตอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการพัฒนาทาง วิชาชีพครูยั งขาด 
ความหลากหลาย เนื่องจากโครงการที่จัดให้เป็นโครงการเดิมและมักจะซ้อนกันทุกปี และบางกจกิรรม
ไม่เหมาะสมและไม่ตรงกับความต้องการของครู ดังค ากล่าวของครูท่านหนึ่งว่า “ทุกปีก็จะมีแต่
โครงการเดิม ๆ บางทีไม่ได้ตรงกับความต้องการของครูเลย” ซึ่งสอดคล้องกับค าพูดของครูอีกท่านที่
เห็นว่ากิจกรรมในการพัฒนาทางวิชาชีพครูยังน้อย ซึ่งกล่าวว่า “กิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพน้อย บุคลากรจึงไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพ”  ครูบางท่านกล่าวเกี่ยวกับ
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ คือ ครูยังขาดประสบการณ์บางด้าน เช่น การเขียนผลงานเชิง
วิชาการ ในกรณีที่ครูท าผลงานวิชาการ ค.ศ.3 และ ยังขาดบุคคลที่คอยเป็นที่ปรึกษา “ครูยังขาด
ประสบการณ์และยังขาดที่ปรึกษาในการท าผลงาน วิชาการ”47 

เก็จกนก เอื้อวงศ์ ได้กล่าวถึงว่า สภาพปัญหาการนิเทศที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้  
1. สภาพปัญหาด้านบุคลากรการนิเทศ  

                                                             

 47 พัชรินทร์  ช่วยศิริ, "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี" 
(สารานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2554), 110-117. 
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 1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องและครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเทศและขาดทักษะ  
การนิเทศ งานวิจัยส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกัน ปัญหาของการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่
ส าคัญประการหนึ่ง   คือการที่บุคลากรที่ เกี่ยวข้องอาจรวมตั้งแต่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการ และครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขาดทักษะในการนิเทศ 
หากพิจารณาถึงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หรือหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็จะพบว่า ไม่มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาในเรื่อง  
การนิเทศ การศึกษาโดยตรงเนื้อหาเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาจะบรรจุอยู่ ในบางรายวิชาหรือ
สอดแทรกในบางรายวิชาในการศึกษา  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แต่ไม่ได้เป็นรายวิชาหรือ
สาระที่เน้นให้ความส าคัญมากนัก 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสนใจการบริหารงานวิชาการและขาดความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ การนิเทศการศึกษาถือเป็นงานส าคัญงานหนึ่งในการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารที่ให้
ความส าคัญกับงานวิชาการการจะต้องพัฒนาและ ใช้กระบวนการนิเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนา  
การเรียนการสอนของครู ดังนั้น ในการพัฒนาการนิเทศในสถานศึกษาน้ัน ผู้มี บทบาทส าคัญมากที่สุด 
คือ ผู้บริหาร อาจจะกล่าวไดว่า การนิเทศในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ปัจจัยหลัก
คือ ผู้บริหารนั่นเอง อย่างไรก็ตาม จากข้อค้นพบจากงานวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา  
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร สถานศึกษาให้ความส าคัญวิชาการน้อย เนื่องจาก
งานวิชาการไม่ได้ท าให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการเน้นกิจกรรม เช่น กีฬา 
ดนตรี เป็นต้น การจะมุ่งพัฒนางานวิชาการให้เกิดความดีเด่นเพื่อสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับ และเป็นที่รู้จักท าได้ค่อนข้างยาก ผู้บริหารจ าให้ความส าคัญกับงานวิชาการน้อยเกินไป 

1.3 ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศในสถานศึกษา เนื่องจาก 
งานบริหารและงานนิเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก หากไม่ศึกษาและเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
ลักษณะงานทั้ง 2 ประเภทมีจุดร่วมที่เหมือนกันและมีความ แตกต่างกันอย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษา
บางคนอาจมีความสับสน บางคนมีความเข้าใจว่า การนิเทศการศึกษาเป็นเรื่องของ ศึกษานิเทศก์เป็น
ผู้เทศจากภายนอกสถานศึกษาเท่านั้น และไม่ให้วามส าคัญ ของการนิเทศการศึกษา ปัญหาที่พบใน 
ปจัจุบันคือ การที่ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการโดยเน้นการการก ากับติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยขาดกระบวนการนิเทศให้ความช่วยเหลือแนะน า  
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครู โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  

งานวิจัยของเก็จกนก เอ้ือวงศ์พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา คือ การที่ผู้บริหารน าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็วใช้การบริหารแบบช้านาน 
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เพื่อจะท าให้บรรลุตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขาดการนิเทศให้
ความรู้แนะน า ช่วยเหลือและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของครู ซึ่งแสดงว่า ผู้บริหารไม่ได้ใช้ 
การนิเทศในการบุคลากรของสถานศึกษา ในประเด็นนี้เอง แกรนซ์ชูลแมน และซัลลิแวน  ได้ท า 
การวิจัยและได้ข้อค้นพบที่ใกล้เคียงกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนไม่มีเวลาที่จะท าหน้าที่นิเทศ
อย่างสม่ าเสมอ การนิเทศในสถานศึกษาด าเนินการแค่เป็นพิธีการเท่านั้นและมีลักษณะเป็น 
การประเมินมากกว่าการช่วยพัฒนา เนื่องจากระบบการศึกษาที่มีอ านาจมาจากส่วนกลางมุ่งให้
ผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบ ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเปลี่ยนจาก
การนิเทศการเรียนการสอนมาเป็นก ากับ ติดตาม ดังนั้นผู้บริหารจึงมุ่งการบริหารโดยก ากับ ติดตาม
การท างานของครูเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จของการด าเนินงาน  

1.4 ครูผู้รับการนิเทศมีทัศนคติในทางลบต่อการนิเทศ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการท างานเชิงคุณ ครูยังมีทัศนคติต่อการนิเทศในลั กษณะของ 
การจับผิด ตรวจจับข้อบกพร่อง ซึ่งทัศนคติน้ันอาจจะมาจากสาเหตุหลายข้อ เช่น ผู้นิเทศขาดทักษะ
ในการนิเทศ สัมพันธภาพระหว่างผู้นิเทศกับครูไม่ดี ขาดความเป็นกัลยาณมิตร หรือครูขาด  
ความพร้อมในการรับการนิเทศ เนื่องจากภาระงานมาก ครูมีบุคลิกภาพที่ปกป้องตนเอง ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพในสถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้รับ  
การเสริมสร้างให้เกิดข้ึน ครูจ านวนหนึ่งที่ไม่ให้ความส าคัญกับการท างานโดยมุ่งเน้นคุณภาพการเรียน
การสอนที่จะส่งผลต่อผู้เรียน ดังเช่น ปัญหาการท าผลงานทางวิชาการเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะ
ของครู พบว่า ผลงานทางวิชาการของครูจ านวนมากไม่ได้เป็น ผลงานการปฏิบัติการสอนจริงในช้ัน
เรียน ครูบางคนใช้เวลามากในการสร้างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะโดยไม่ได้ ลงปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ท าให้การพัฒนาคุณภาพไม่ลงถึงตัวผู้เรียน ลักษณะที่ เป็นเช่นนี้อาจพิจารณาได้  
2 มุมมอง คือ ประการแรก  การที่ครูไม่ให้ความส าคัญกับการท างานให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง  
ท าให้ครูไม่ตระหนักในการพัฒนาตนเองและไม่ให้ความสนใจที่จะรับการนิเทศเพื่อการพัฒนาแต่หาก
จะพิจารณาอีกมุมมองหนึ่งก็จะพบว่า เป็นสภาพที่เป็นปัญหา ซึ่งผู้บริหารหรือผู้นิเทศต้องหามาตรการ
เพื่อการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

2. สภาพปัญหาด้านการด าเนินการนิเทศ  
จากการศึกษางานวิจัยในเรื่องการนิเทศในสถานศึกษา ได้ ข้อมูลสอดคล้องกันว่า  

การด าเนินการนิเทศมีการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ แต่สภาพปัญหาคือการด าเนินการไม่ครบทุกข้ัน 
ตอนและการด าเนินการยังขาดความต่อเนื่อง  

 2.1 ด้านการเตรียมความพร้อมในการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งยังขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบ ด้านการนิเทศ รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานนิเทศหรือคณะกรรมการการนิเทศ  
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ในสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนิเทศ นอกจากนั้น สถานศึกษายังขาด
การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ  ท าให้การวางแผนการนิเทศไม่สอดคล้องกับ  
ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรอย่างแท้จริง ด้วยปัญหานี้จึงท าให้การนิเทศในสถานศึกษาไม่มี
ประสิทธิผลเท่าที่ควร  เพราะไม่สามารถด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาครูได้  
ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของครู นอกจากนั้นยังอาจส่งผลให้การนิเทศไม่ได้รับความร่วมมือ
อย่างเต็มที่จากครูในสถานศึกษา  

 2.2 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ปัญหาในด้านการปฏิบัติการนิเทศนั้น ส่วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับ การด าเนินการนิเทศไม่ เป็นไปตามแผน ครูไม่ปฏิบัติตามก าหนดการหรือปฏิทิน 
การด าเนินงานที่ตั้งไว้เนื่องจากครู ผู้นิเทศมีภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายมาก โดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็กซึ่งมีครูจ านวนน้อย หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ และพัฒนารูปแบบ การนิเทศที่เหมาะสม
กับ สถานศึกษาขนาดเล็กแล้ว โอกาสที่ครูจะได้รับการนิเทศในสถานศึกษาจึงมีความเป็นไปได้ยาก 
นอกจากนั้น สถานศึกษาบางแห่งขาดความพร้อมในด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนิเทศ  
เช่น โทรทัศน์ เทป วิทยุกล้อง ถ่ายภาพ หรือการผลิตสื่อเอกสารที่ใช้ในการนิเทศ รวมทั้งนวัตกรรม
การนิเทศต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ  

 2.3 ด้านการประเมินผลการนิเทศ ปัญหาที่สถานศึกษาไม่ค่อยได้ด าเนินการ คือ 
การประเมินผลการนิเทศ โดยสถานศึกษาขาดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการนิเทศท าให้  
การประเมินผลไม่สามารถด าเนินได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาเครื่องมือในการนิเทศ 
ส่งผลให้ไม่สามารถน าผลการประเมินมาใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศในสถานศึกษา 
และการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  

3. สภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
 3.1 ขาดการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาจาก

หน่วยงานภายนอกแม้แนวคิดในปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับการนิเทศในสถานศึกษา เพราะเห็นว่า
การนิเทศเป็นแนวทางการพัฒนาที่น่าจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากเป็น  
การพัฒนา ณ หน่วยปฏิบัติ  ด าเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเองซึ่งจะช่วยให้การพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น และสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งมากที่สุด แต่กระนั้นก็
ตามสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความพร้อมในการพัฒนาที่แตกต่างกัน บางแห่งอาจมีบุคลากรที่สามารถ
ร่วมกันพัฒนาระบบและด าเนินการในระบบนิเทศการศึกษาได้ด้วยตนเอง แต่ก็จะมีสถานศึกษาอีก
จ านวนมากทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่ขาดความพร้อม และต้องการการส่งเสริมส นับสนุน 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งในสภาพปัจจุบันยังขาดการให้การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้ด าเนินการนิเทศอย่างจริงจังและเป็นระบบ ศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่เข้ามานิเทศ  
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เพื่อประเมินและติดตามผลการด าเนินการโครงการต่างๆ ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อนิเทศ 
ช่วยเหลือและพัฒนาครูตามภารกิจ การปฏิบัติการนิเทศจึงไม่เกิดผลอย่างจริงจังในการพัฒนา 
 3.2 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาในวงกว้างมีไม่มาก ท าให้
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการนิเทศไม่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้มากนัก  
สถานศึกษาๆ ทั่วไปจึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และน านวัตกรรมการนิเทศมาประยุกต์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนขาดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์และองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ความส าเร็จในการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศในสถานศึกษา
เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควร สถานศึกษาบางแห่งยังขาด
องค์ความรู้และเทคนิควิธีการที่จะพัฒนาการนิเทศในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จนอกจากนั้น
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้เห็นคุณค่าและความส าคัญ ของการนิเทศ การขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านการนิเทศการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งส่งผลให้สภาพปัญหาการนิเทศใน
สถานศึกษายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง48 
 วนิช บุดดี กล่าวว่า สภาพปัญหาในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า มีปัญหาด้านการประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือด้านการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และ  
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ตามล าดับ49  
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ผลการด าเนินงาน นิเทศภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด  เขต 3 ที่ผ่านมายังไม่
ประสบ ผลส าเร็จเท่าที่ควรกล่าวคือการด าเนินงาน นิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของ 
นักเรียนน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งนี้  จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่ามีสาเหตุมาจาก  
หลายประการเช่นครูไม่สามารถจัดการเรียน การสอนได้เต็มศักยภาพได้เพราะสาเหตุจาก ครูมีจ านวน
ไม่ครบช้ันเรียนและการมีภาระงาน ที่ล้นมือของครูอีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษายัง ขาดการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการจัด การศึกษาดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นพบว่าครู และผู้บริหารมีส่วนส าคัญที่
ผลักดันการนิเทศ ภายในสถานศึกษาให้บรรลุผลสถานศึกษาจัด กิจกรรมการนิเทศไม่สอดคล้องกับ

                                                             

 
48 เก็จกนก  เอื้อวงศ์, การนิเทศในสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อวันที่ เข้าถึงได้จาก เข้าถึงเมื่อ 29 

ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf. 
49 วนิช  บุดดี, การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินการนิเทศ

ภายใน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://data.bks.ac.th/bks_webdata.  
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สภาพ ปัญหาปัจจุบันของสถานศึกษาและอาจไม่ได้ เกิดจากความต้องการของบุคลากรในสถาน 
ศึกษาตลอดจนทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษา ยังขาดการนิเทศแบบจริงจังและต่อเนื่อง เป็นต้น50 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาของการนิเทศ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร พบว่า  
 1.1 ผู้บริหาร ครู และผู้นิเทศยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะนิเทศ
การศึกษา ตลอดจนยังไม่ให้ความส าคัญกับการนิเทศมากพอ ครู และผู้บริหารมีภาระหน้าที่มากมาย
จึงท าให้ไม่สนใจเรื่องการนิเทศเท่าที่ควร หรืออาจมีการนิเทศแต่ไม่สม่ าเสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นท าให้  
การนิเทศสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเพียงการนิเทศเพื่อประเมิน ไม่ใช่การนิเทศเพื่อพัฒนา 
 1.2  สัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังไม่ดีเท่าที่ควร  ผู้รับการนิเทศหลายท่านยังไม่เปิดใจยอมรับ
ข้อคิดเห็นของผู้อื่น ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด รวมถึงผู้ได้รับการนิเทศบางท่านมี
ทัศนคติในทางทีลบต่อการนิเทศ ท าให้สัมพันธภาพระหว่างผู้นิเทศ กับ ผู้ได้รับการนิเทศเป็นไปใน  
ทางลบ เมื่อเป็นเช่นที่กล่าวมานี้ จะส่งผลให้การนิเทศไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพบว่า สถานศึกษาบางแห่งยังขาดการวางแผน  
การนิเทศ หรือ ไม่ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด พร้อมทั้งไม่มีการประเมินผลการนิเทศ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ท าให้การด าเนินไม่ครบทุกข้ันตอน การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงไม่มีประสิทธิภาพ 

 3. ปัญหาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ ขาดสิ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานนิเทศ
การศึกษาประสบความส าเร็จ เช่น ขาดบุคลากรภายนอกมาให้ความรู้ผู้บริหาร หรือบุคลากรภายใน
โรงเรียน, ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดสื่อหรือเครื่องมือ 
การนิเทศ 
 

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีน 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้นั้น สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นการน าเอาหลัก 
ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆสู่การปฏิบัติ คือ กระบวนการนิเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินงานหรือ  
การท างานร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ หรือ จุดมุ่งหมาย 
ที่สถานศึกษาต้ังเอาไว้ 

                                                             

 50 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 , "รายงานการประเมินผล
สัมฤทธ์ินักเรียน," (2557), 75-78. 
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เนื่องจากการกระบวนการนิเทศ ถือเป็นเทคนิคในการท างาน ดังนั้น กระบวนการท างานของ
แต่ละสถานศึกษา ย่อมแตกต่างกันออกไป51นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการนิเทศ
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
 แฮริส (Harris) แบ่งข้ันตอนการด าเนินการออกเป็น 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การประเมินสภาพการท างานปัจจุบัน เป็นการศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบันเพื่อเป็น
ข้อมูลในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง สามารถท าได้ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือความสัมพันธ์ของสถานการณ์ต่างๆ 
1.2 การสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว 
1.3 การตรวจสอบ 
1.4 การวัดผลการท างาน 
1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 

2. การจัดล าดับความส าคัญ  เป็นการก าหนดความส าคัญของงาน โดยด าเนินการดังนี้ 1) 
ก าหนดเป้าหมาย 2) ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 3) ก าหนดทางเลือก และ 4) จัดล าดับความส าคัญ
ของงาน 

3. การออกแบบวิธีการท างาน เป็นกระบวนการในการวางแผนการท างานเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 จัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
3.2 การน าทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ 
3.3 เตรียมการต่างๆ ให้พร้อมใน การปฏิบัติงาน  
3.4 จัดระบบการท างาน 
3.5 การก าหนดแผนในการท างาน   

4. การจัดสรรทรัพยากร เป็นการก าหนดทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน  
การท างาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ก าหนดทรัพยากรตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ   
4.2 จัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงาน ต่างๆ   
4.3 ก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
4.4 มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติงาน    

                                                             

 51 สงัด    อุทรานันท์, การนิเทศ การศึกษา : หลักการ   ทฤษฎี   และปฏิบัต,ิ พิมพ์ครัง้ที่ 2 
(กรงุเทพฯ: โรงพิมพม์ิตรสยาม, 2530), 80. 
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5. การประสานงาน เป็นกระบวนการประสานการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และประสานแผนการทา งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยด าเนินการ ดังนี้   

5.2 ประสานการท างานของฝ่ายต่างๆ   
5.3 สร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงในการท างาน  
5.4 ปรับการท างานส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
5.5 ประสานแผนโดย ก าหนดเวลาการทา งานแต่ละช่วงให้ชัดเจน52 

 สงัด อุทรานันท์ ได้พัฒนากระบวนการการนิเทศการศึกษา จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน
ภายในประเทศ และจากการวิจัยจากต่างประเทศ ที่พบว่า การให้แรงเสริมก าลังใจ มีส่วนท าให้  
การนิเทศประสบความส าเร็จสูงกว่าไม่มีการนิเทศ หากจะพิจารณาจากสภาพสังคมไทยซึ่งเป็นสังคม
เกษตรกรรม มีความผูกพันสูงกว่าสังคมตะวันตก ก็ย่อมต้องการแรงเสริม ก าลังใจการท างานเป็น  
อย่างยิ่ง ดังนั้นจึงเห็นว่าการเสริมสร้างก าลังใจในการท างานของผู้บริหารจะท าให้การนิเทศรวมทั้ง  
ผู้ให้การนิเทศมีก าลังใจในการท างาน จึงได้จัดให้มีการเสริมแรง หรือสร้างก าลังใจ เป็นข้ันตอนหนึ่ง  
ในกระบวนการนิเทศการศึกษาส าหรับสังคมไทย 
 ข้ันตอนการนิเทศที่ สงัด อุทรานันท์ ที่เรียกว่า PIDRE ได้กล่าวว่า มีดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผนการนิเทศ Planning – P 
2. การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน Informing – I  
3. ลงมือปฏิบัติ Doing – D  
4. สร้างเสริมก าลังใจ  Reinforcing – R 
5. การประเมินผลการนิเทศ Evaluating – E  

กระบวนการทั้ง 5 ข้ันตอนน้ี สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังแผนภูมิภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 52 Ben  M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd Ed (Englewood Cliffs 
N.J. : prentice-Hall, 1985), 13-15. 
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แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
ที่มา : สงัด อุทรานันท,์ การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์ิตร

สยาม,2529), 89. 

จากรปูแบบกระบวนการนเิทศข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการนเิทศจะประสบผลส าเร็จได้ 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนและต่อเนื่องกัน ดังนีคื้อ 

1. วางแผนการนิเทศ Planning – P เป็นข้ันที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศจะ 
ท าการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจ าเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดข้ึนอีกด้วย 

2. การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน Informing – I  เป็นข้ันตอนของการให้ความรู้
ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะด าเนินการว่า จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนใน  
การด าเนินการอย่างไร และจะท าอย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพข้ันนี้จ าเป็น 
ทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงาน
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นิเทศที่ ยัง ไม่ ได้ผล  หรือได้ผลไม่ ถึง ข้ันที่พอใจซึ่ งจ าเป็นจะต้องท าการทบทวนให้ความรู้  
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

3. การปฏิบัติงาน Doing – D ประกอบด้วยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ คือ 
  3.1 การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นข้ันที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถที่ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ 2 
 3.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ข้ันนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม

คุณภาพให้งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
 3.3 การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุน 

ในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
4. การสร้างขวัญและก าลังใจ Reinforcing-R  ข้ันน้ีเป็นข้ันของการเสริมก าลังใจของผู้บริหาร

เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานข้ันนี้อาจจะด าเนินการ
ไปพร้อม ๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว 

5. ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน Evaluating-E เป็นข้ันที่ผู้นิเทศท าการประเมินผล 
การด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข   
ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่งส าหรับกรณีที่
ผลงาน  ออกมายังไม่ถึงข้ันที่พอใจ หรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับกรณี  
การด าเนินงานเป็นไปไม่ได้ผล 

ถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะได้ด าเนินการนิเทศ
ต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องที่ใหม่ หรือหากจะมีการเริ่มปฏิบัติงานสิ่งใดที่
แปลกใหม่จากเดิม ก็จ าเป็นจะต้องเริ่มตามกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปอีก 
 การด าเนินการนิเทศตามวัฎจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะบรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้องการ หากบรรลุส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายแล้วต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่าการนิเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว ครั้นต้องการเริ่ม
นิเทศในสิ่งใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่ก็จะต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มแรกอีกคือ วางแผนการท างาน  
ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน
ผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท างานผ่านไปแล้ว และในข้ัน



  
 

36 

สุดท้ายก็ท าการประเมินผล   ท าในลักษณะเช่นนี้   จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้   
หากบรรลุผลแล้วต้องการจะหยุดก็ถือว่าการนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้เป็นต้น53 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ได้ระบุว่า กระบวนการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียนที่เหมาะสมกับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรประกอบด้วยดังนี้ 

1. วางแผนการนิเทศ เป็นข้ันที่ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้บริหารจะท าการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาความต้องการจ าเป็นของสิ่งที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งการ
วางแผนถึงข้ันการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดข้ึนอีกด้วย 

2. ให้ความรู้ในสิ่งที่จะต้องท า เป็นข้ันตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินการว่า จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง 

3. การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยงาน 3  ลักษณะ คือ 
 3.1 การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เป็นข้ันที่ผู้นิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้ 

ความสามารถที่ได้มาจากการด าเนินงานในข้ันที่ 2  
 3.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ เป็นข้ันตอนที่ผู้นิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม

คุณภาพให้งานส าเร็จออกมาทันตามก าหนดเวลา และมีคุณภาพสูง 
 3.3 การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนเรื่องวัสดุ 

อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
4. การสร้างขวัญและก าลังใจ ข้ันนี้เป็นข้ันของการเสริมแรงของผู้บริหารเพื่อให้ผู้รับ  

การนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ข้ันนี้อาจด าเนินการพร้อมๆกัน
ขณะที่ผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ได้ 

5. ประเมินผลผลิตและกระบวนการด าเนินงาน เป็นข้ันที่ผู้นิเทศท าการประเมินผล  
การด าเนินงาน ที่ได้ด าเนินการผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ ได้พบว่า 
มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล ก็จะต้องท าการปรับปรุง 
แก้ไข ซึ่งการด าเนินงานปรับปรุงผลงานที่ได้ออกมา ยังมีคุณภาพไม่ถึงข้ันแก้ไข อาจจะท าได้โดย  
การให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรอืด าเนนิงาน
ไปไม่ได้ผล 
 ถ้าหากการประเมินผลงานและกระบวนการด าเนินงานได้พบว่า ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ต้ัง
ไว้ หากจะด าเนินงานต่อไป ก็สามารถท าไปได้เลย ไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องที่ท าใหม่หรือหาจะมี  

                                                             

 53 สงัด อุทรานันท์, การนิเทศ การศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์มิตรสยาม, 2530), 86-92. 
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การเริ่มปฏิบัติใหม่ไปจากเดิม ก็จ าเป็นต้องเริ่มตามกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอนต่อเนื่อง
ต่อไปอีก54 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศ
การศึกษา ดังแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 กระบวนการนิเทศการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนา มีแนวการด าเนินการนิเทศด้งต่อไปนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลของผู้รับการนิเทศในความรับผิดชอบ 

1.1 ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
1.2 ศึกษาโดยเครื่องมือ เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมินตนเองฯ 
1.3 ศึกษาจากผลด าเนินการ เช่น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การจัดท าแผนการสอน  

การจัดท าธุรการห้องเรียน ผลงานครู ผลงานนักเรียน  
โดยผลด าเนินการนิเทศน้ีจะได้ข้อมูลรอบด้านของผู้รับการนิเทศ 

2.  การวางแผนก าหนดทางเลือก 
เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของจุดพัฒนากับการนิเทศ 
2.1 จุดพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาโดยรวมหรือเฉพาะที่ 
2.2 เทคนิคที่ควรน ามาใช้ 
2.3 ทรัพยากรที่มี 
2.4 ศักยภาพของผู้นิเทศ 

                                                             

 54 หน่วยศึกษานิเทศ, แนวทาง งานวิชาการภายในโรงเรียนตามโครงการ (กรงุเทพฯ: 
หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา, 2532), 13. 

การศึกษาสภาพปจัจุบัน ปัญหา 

และความต้องการพัฒนา 

การวางแผนและ 

การก าหนดทางเลือก 

การสร้างสื่อ เครือ่งมอื 
และพัฒนาวิธีการ 

การปฏิบัตกิาร 

นิเทศการศึกษา 

การประเมินผล และ

รายงานผล 
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และน าความสัมพันธ์มาก าหนดทางเลือก และวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้อื่น ซึ่งผล 
การด าเนินงานนี้จะได้เทคนิค/วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมในการนิเทศ ตลอดจนได้ 
แผนการนิเทศ 

3. การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ เป็นการแสวงหาสื่อ เครื่องมือที่วางแผนไว้ 
4. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
5. การประเมินผล และรายงานผล เป็นการศึกษาการเปลีย่น/การพัฒนาของผูร้ับการนิเทศ55 
ส าหรับการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ได้น ากระบวนการเดียวกัน มาปรับให้สอดคล้องกับการนิเทศการศึกษาภายใน โดยสรุปไว้ว่า
กระบวนการนิเทศในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกัน
ช่วยเหลือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของของนักเรียนมีคุณภาพโดยด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบซึง่
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อทราบสภาพที่แท้จริงส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินการนิเทศได้ตรงจุดซึ่งมีวิธี
การศึกษาดังนี้ 

1.1 การส ารวจโดยสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สรุป
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการประชุมสัมมนาเพื่อค้นหาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการโดยเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องมาประชุมสัมมนาตามรายละเอียดที่ต้องการบันทึกรายละเอียดไว้ 

1.2 การศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากเอกสาร เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพ 
1.3 การศึกษาเพื่อประมวลปัญหาและความต้องการนิเทศการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. วางแผนและก าหนดทางเลือก เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการไปวิเคราะห์จัดเรียงอันดับความส าคัญโดยพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก าหนด
และประเมินทางเลือกในการนิเทศ ซึ่งอาจเลือกใช้กิจกรรมในการนิเทศ ได้แก่ การพบปะเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม การประชุมอบรม การบริการเอกสาร การพาไปศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3. การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ซึ่งข้ึนอยู่กับทางเลือกและวิธีในการนิเทศที่เลือกไว้ใน  
ข้ันที่ 2 ทั้งนี้สื่อและเครื่องมือช่วยให้การนิเทศนั้นมีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้ 
ตรงจุดสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้ 
                                                             

 55 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ.   หน่วยศึกษานิเทศก์ , การ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา : การนิเทศ 100% (กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541), 7-8. 
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4. ปฏิบัติการนิเทศ โดยใช้สื่อและเครื่องมือการนิเทศต่างๆด าเนินการนิเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 5. ประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ เป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศซึ่ง
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนของการนิเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง  
กระบวน การนิเทศให้ดีข้ึน การประเมินควรมีรูปแบบการประเมินผลและเครื่องมือในการประเมนิและ
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากกระบวนการนิเทศสิ้นสุด เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อหา
แนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป56 

กรองทอง จิรเดชากุล ที่ได้ให้แนวทางในการด าเนินงานการนิเทศภายใน โดยใช้กลวิธี  
“นิเทศภายในด้วย ดวงใจห้าประการ” ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเปิดใจ ร่วมใจ ตั้งใจ เต็มใจ  
และช่ืนใจ  
 กิจกรรมที่ 1 เปิดใจ 
 เป็นกิจกรรมที่ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆเพราะทุกคนเปิดใจ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ข้อมูลเป็นตามความเป็นจริง ครบถ้วน และตกลงเป็นกัลยาณมิตร ยืดหยุ่น  
และเหมาะสม  ซึ่งผู้จัดการประชุมจะต้องส่งแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาไปให้ครู  
ในสถานศึกษาล่วงหน้า แล้วน ามารวมกันในวันที่ประชุมปฏิบัติการซึ่งเป็นการ “เปิดใจ”  
  กิจกรรมที่ท าได้แก่  

1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศในโรงเรียน 
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการการนิเทศของสถานศึกษา เป็นผู้สร้างความตระหนักและ

ความเข้าใจ เกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศภายในโรงเรียนและเราจะ
ร่วมมือกันอย่างไร ที่จะท าให้การนิเทศในโรงเรียนประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง เป็นการเปิดใจ
ให้แก่กัน  นอกจากนี้ผู้บริหารและคณะกรรมการการนิเทศของสถานศึกษาจะต้องช้ีแนวทาง  
ในการปฏิบัติการนิเทศโดยภาพรวมว่าจะท าอย่างไร เป็นการ “เปิดใจ”ของผู้นิเทศ และครูต้องการ 
ให้ปฏิบัติการนิเทศอย่างไร เป็นการ “เปิดใจ” ของผู้ได้รับการนิเทศ แล้วจึงหาข้อตกลงร่วมกันว่า 
ควรท าอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินงาน เพื่อเป็นจะได้น าไปประยุกต์ในกระบวนการ
นิเทศต่อไป 

กิจกรรมที่ 2 ร่วมใจ 
เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 

ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศและรายงานผล 
  กิจกรรมที่ท าได้แก่ 

                                                             

 56 เรื่องเดียวกัน., 15. 
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1. วิเคราะห์ความต้องการและประเมินความจ าเป็นในการพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา 

1.1.1 ข้อมูลครู  
ในการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา ด าเนินการโดยรวบรวม

แบบสอบถามที่ส่งให้ครูทุกคนในสถานศึกษา แล้วน ามาสรุปและเรียงล าดับความต้องการจากมากทีส่ดุ
ไปถึงน้อยที่สุด เรื่องใดที่มีตัวเลขมาก หมายถึงครูมีความต้องการในการพัฒนาในเรื่องนั้นเป็นอันดับ
แรก ส่วนตัวเลขที่รองลงมาจะเป็นความต้องหารเป็นดับต่อไป 

1.1.2  ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียนที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อความต้องการในการพัฒนานักเรียน

ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสอบตกซ้ าช้ัน การไม่ผ่านตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นต้น 
1.2 ความจ าเป็นในการพัฒนา 

เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและคณะกรรมการการนิเทศสถานศึกษา ที่จะต้องค้นพบจาก
การตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะต้องปรับปรุงแก่ไขให้ดีข้ึน วิธีได้ข้อมูลมาได้แก่ 

1.2.1. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2.2. การตรวจสอบพฤติกรรมการสอน 
1.2.3. การสังเกตการสอน 
1.2.4. การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน  
  ฯลฯ  

2. วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยเพื่อก าหนดจุดพัฒนา 
2.1 วิเคราะห์ผลที่ได้จากข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของครู 

ซึ่งถ้าหากพบว่าครูมีจุดเด่นในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร จุดด้อยพบว่า ครูมี  
ความต้องการพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและการวิจัยในช้ันเรียน  
ซึ่งจะต้องหาสาเหตุเป็นเหตุใด เป็นต้น 

2.2  ก าหนดจุดที่จะต้องพัฒนา 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาได้ครบถ้วน

แล้ว จึงร่วมกันหาสาเหตุของความต้องการและความจ าเป็นแล้วจึงหาจุดที่จะพัฒนา 
3. หาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 

เมื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและก าหนดจุดที่จะพัฒนาได้แล้วจึงค้นหาทางเลือกเพื่อพฒันา 
โดยน าเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลครูมาใช้ในการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น 

ความต้องการพัฒนา :  การวิจัยในช้ันเรียน 
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สาเหตุของความต้องการ : ไม่เข้าใจข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียนที่แท้จริง และไม่เห็น
ความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียน 

จุดที่จะพัฒนา : ฝึกปฏิบัติการวิจัย 
ทางเลือกที่จะพัฒนา : ประชุมปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน, ศึกษาเอกสารการวิจัยในช้ัน

เรียน, ตรวจสอบผลงานวิจัย  
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

ในข้ันน้ีเป็นข้ันที่จะต้องน าข้อมูลมาจากข้อ 3 มาด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ก าหนดจุดประสงค์ เป้าหมาย และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเป็นกิจกรรมการนิเทศ 

เช่น การวิจัยในช้ันเรียน 
จุดประสงค์: เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนได้  
เป้าหมาย :  -    ครูในโรงเรียนจ านวน 3 คน  

- ประชุมปฏิบัติการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 2 วัน 
- ครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ช้ิน 

กิจกรรมนิเทศ  : ประชุมปฏิบัติการ , ตรวจสอบผลงานการวิจัยในช้ันเรียน 
4.2  จัดท าแผนการนิเทศ เป็นการจัดท าข้ันตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สื่อเครื่องมือ 

และวิธีการประเมินผล 
4.3  ปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศ วิธีการดังนี้ 

4.3.1 สร้างเครื่องมือนิเทศ 
เช่น แบบบันทึกการศึกษาดูงานและการประชุมการนิเทศ , สรุปผลการ
ด าเนินงานการอบรม, การสังเกตการสอน เป็นต้น 

4.3.2 วางแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1)  การจัดท าปฏิทินการนิเทศ 
2) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการตรวจสอบกิจกรรม

นิเทศว่าสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศมากน้อย
เพียงใด โดยมีการประเมิน 3 ข้ันตอน ได้แก่ ก่อนการด าเนินงาน ระหว่าง
การด าเนิน และ หลังการด าเนินงาน57 

 

                                                             

 57 กรองทอง  จิรเดชากุล, คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน (กรงุเทพฯ: ธารอักษร, 2550), 
11-50. 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอส านักงาน กศน. จังหวัด
ชัยนาท ได้ระบุถึง ข้ันตอนในการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ แนวทาง/ข้ันตอนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

1. ผู้บริหารต้องช้ีแจง และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย 
ให้เกิดความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และรับทราบปัญหาร่วมกัน ยอมรับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 
เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายวิธีด าเนินงาน กศน. กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เทคนิค วิธีการ
นิเทศ ฯลฯ 

2. ผู้บริหารท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้นิเทศภายในของหน่วยงานและจัดให้มีการเสริมความรู้  
แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารด้วย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ  ที่มีประโยชน์
ต่อการนิเทศภายในร่วมกัน 

3. คณะผู้นิเทศภายใน ด าเนินการวางแผนการนิเทศร่วมกัน โดยศึกษาข้อมูล สภาพปัญหา 
ความต้องการ ความจ าเป็นของการนิเทศ จากผลการด าเนินงาน รายงานผลการนิเทศที่ผ่านมา 
รายงานการประเมินตนเอง หรืออื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
การระบุสภาพปัญหาความต้องการ การจัดล าดับความส าคัญและก าหนดประเด็นการนิเทศ วิเคราะห์
สาเหตุ แนวทางการแก้ปัญหา และจัดสรรมอบหมายงานให้บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการนิเทศภายใน
ได้รับผิดชอบ 

4. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. จัดท าแผนการนิเทศรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
6. จัดเตรียมสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือนิเทศ 
7. ปฏิบัติการนิเทศ คณะผู้นิเทศภายในและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมกัน ร่วมกันนิเทศ

ติดตาม ตามข้อตกลงโดยใช้ความรู้ เทคนิค วิทยาการต่าง ๆ มาด าเนินการ 
8. สร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้นิเทศ โดยผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ 

ให้ความสนใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 9. ประเมินผลการนิเทศและพัฒนาการนิเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการนิเทศคือ ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยตนเองได้58 

                                                             

 58 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอส านักงาน กศน. จังหวัด
ชัยนาท, การนิเทศภายใน:หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 

2560. เข้าถึงได้จาก http://www.eduweb-stou1.com. 
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แนวทางการด าเนินงานกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประเทศไทยมีการนิเทศการศึกษามาช้านานตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย และได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง จนกระทั่งปีในปีพ.ศ.2524  มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ว่าด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2524 มีการแบ่งหน่วยงาน
ออกเป็น 3 ส่วน ท าให้มีสัดส่วนที่รับผิดชอบชัดเจนย่ิงข้ึน  
 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้มีการรวมตัวของส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ  ก่อตั้งเป็นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสทิธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความพยายามในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้การศึกษา เยาวชน 
ครู และบุคลากรทางศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจะศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียน จึงควรเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 5 
ข้ันตอน ตามแนวคิดของคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สืบมาจนแนวคิดการนิเทศการศึกษา
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาการนิเทศการศึกษาการในโรงเรียน
ต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน ดังแผนภูมิภาพดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4 กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 

การศึกษาสภาพปจัจุบัน ปัญหา 

และความต้องการพัฒนา 

การวางแผนและ 

การก าหนดทางเลือก 

การสร้างสื่อ เครือ่งมอื 
และพัฒนาวิธีการ 

การปฏิบัตกิาร 

นิเทศการศึกษา 

การประเมินผล และ

รายงานผล 
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1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนา มีแนวการด าเนินการนิเทศด้งต่อไปนี้ 
ศึกษาข้อมูลของผู้รับการนิเทศในความรับผิดชอบ 

1.1 ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
1.2 ศึกษาโดยเครื่องมือ เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมินตนเองฯ 
1.3 ศึกษาจากผลด าเนินการ เช่น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน การจัดท าแผนการสอน  

การจัดท าธุรการห้องเรียน ผลงานครู ผลงานนักเรียน โดยผลด าเนินการนิเทศนี้จะได้ข้อมูลรอบด้าน
ของผู้รับการนิเทศ 

2. การวางแผนก าหนดทางเลือก 
เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของจุดพัฒนากับการนิเทศ 

2.1 จุดพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาโดยรวมหรือเฉพาะที่ 
2.2 เทคนิคที่ควรน ามาใช้ 
2.3 ทรัพยากรที่มี 
2.4 ศักยภาพของผู้นิเทศ 

และน าความสัมพันธ์มาก าหนดทางเลื อก และวางแผนการนิเทศร่วมกับผู้อื่น ซึ่ ง 
ผลการด าเนินงานนี้จะได้เทคนิค/วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมในการนิเทศ ตลอดจนได้
แผนการนิเทศ 

3. การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ เป็นการแสวงหาสื่อ เครื่องมือที่วางแผนไว้ 
4. ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
5. การประเมินผล และรายงานผล เป็นการศึกษาการเปลีย่น/การพัฒนาของผูร้ับการนิเทศ59 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงรูปแบบกระบวนการ

นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาไว้ 5 ข้ันตอนดังนี ้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ สามารถศึกษาได้โดยวิธีต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาโดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้านปัจจัย กระบวนการ และด้านผลผลิตของ  
การนิเทศการศึกษาหรืออาจเรียกว่าศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ 

1.2 ศึกษาโดยวิธีประเมินความต้องการ 
1.3 ศึกษาโดยวิธีการใช้สื่อ เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การวิจัย เป็นต้น 
1.4 ศึกษาโดยวิธีการประชุมสัมมนาเพื่อค้นหาปัญหา 

                                                             

 59 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ.หน่วยศึกษานิเทศก์, การพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา:การนิเทศ 100% (กรงุเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541), 7-8. 
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การหาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อจะท าการ
นิเทศภายในน้ัน ข้อมูลที่ส าคัญ คือ การจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. การวางแผนและก าหนดทางเลือก 
คือ การพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการก าหนด

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการซึ่งรวมถึงการก าหนดทางเลือก แนวปฏิบัติรายละเอียดต่างๆ
ตลอดจนข้ันตอนในการท างานอย่างมีระบบระเบียบที่สะดวกต่อการปฏิบัติและพิจารณาแล้วว่า  
เป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด โดยมีทั้งหมด 4 ข้ันตอน 

2.1 ข้ันเตรียมการวางแผน คือข้ันการท าความเข้าใจ ขอบข่าย บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ
ตลอดจนศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน และนโยบายของหน่วยเหนือ 

2.2 ข้ันลงมือปฏิบัติการวางแผน จัดเตรียมคณะท างานวางแผนการด าเนินการตลอดจน
จัดท าโครงการปฏิบัติงานที่ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

2.3 ข้ันประสานแผน เช่น ทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ประสานคน ประสานงาน 
เวลา ทรัพยากร 

2.4 ข้ันเตรียมน าแผนสู่การปฏิบัติ ด าเนินการในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน รูปเล่มและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

3. การสร้างสื่อและเครื่องมือ โดยแบ่งชนิดของสื่อดังนี้ 
3.1 สื่อและเครื่องมือส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เ ช่น แบบทดสอบ

แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน แบบสังเกตการสอน แฟ้มทะเบียนนักเรียน 
3.2 สื่อและเครื่องมือส าหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้แก่ สื่อและเครื่องมือเพื่อ  

การป้องกัน สื่อและเครื่องมือเพื่อแก้ไข สื่อและเครื่องมือการนิเทศเพื่อก่อหรือสร้างสื่อและเครื่องมือ
การนิเทศเพื่อสร้างสรรค์ ได้แก่ นิเทศ นิทรรศการ โสตทัศนูปกรณ์ 

โดยแนวทางการสร้างสื่อและเครื่องมือ ควรค านึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้ 
1) ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดบ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูล สภาพปัจจุบัน  ปัญหา

ความต้องการที่พบ 
2) ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือ มีวิธีการใช้อย่างไร รวมทั้งจุดดีจุดด้อย 
3) ด าเนินการสร้าง ต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ  เช่น เนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบ  

การใช้งาน 
4) ทดลองใช้สื่อ สื่อและเครื่องมือทุกชนิดเมื่อสร้างข้ึนทุกครั้งก่อนน าไปใช้ต้องน าไปทดลอง

กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องในการปรับปรุงแก้ไข 
5) ประเมินผลการใช้สื่อ เครื่องมือ เพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 



  
 

46 

4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน หากพิจารณาในแง่ของผู้นิเทศ ลักษณะของการนิเทศจะ
แบ่งเป็นดังนี้ 

4.1 การนิเทศทางตรง ได้แก่ การนิเทศที่ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศโดยตรงกับครูไม่ผ่านสื่อ
นิเทศ วิธีนิเทศแบบนี้ ได้แก่ การสังเกตการสอน การสาธิตการสอน การให้ค าปรึกษา การประชุมครู 

4.2 การนิเทศทางอ้อม ได้แก่ การนิเทศที่ผ่านไปทางสื่อนิเทศ วิธีแบบนี้ ได้แก่   
การใช้วิทยุสื่อสาร การส่งเอกสารวิชาการให้ศึกษามอบหมายงานให้ท า เป็นต้น 

โดยส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้เสนอไว้ 8 วิธี ดังนี้ 
1) การประชุมก่อนภาคเรียนเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการพร้อมที่จะด าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
2) การสังเกตการสอนในช้ันเรียน เป็นการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของครูและ

นักเรียน  
3) การให้ศึกษาจากต ารา การมอบหมายให้ศึกษาเอกสารคู่มือหลักสูตร หรือวิธี 

การสอน 
4) การให้ค าปรึกษาหารือ เช่นการบอกวิธีแก้ปัญหาโดยตรง หรือ การให้ข้อคิดเป็น 
5) การสาธิตการสอน เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้สาธิต 
6) การพาครูไปศึกษานอกสถานที่ การพาครูไปศึกษาดูงาน 
7) การสนทนาวิชาการ วิธีด าเนินการอาจใช้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ในช่วงเวลา

รับประทานอาหารกลางวัน 
8) การบริการเอกสารวิชาการ เช่น คู่มือการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

5. การประเมินผลและรายงานผล การประเมินผลผู้นิเทศควรเริ่มประเมินต้ังแต่เตรียมงาน 
ก่อนปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ส่วนการรายงานผล เป็นหลักฐานที่รวบรวมจากการประเมิน 
เพื่อไว้ประกอบการพิจารณาวางแผนในอนาคต60 
 นอกจากนั้น ชุติมา คูณมา ได้กล่าวถึง แนวทางการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้พัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

                                                             

 60 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การนิเทศภายในโรงเรียนเอกสารชุด
การนิเทศการศึกษาเล่มท่ี 1 (กรุงเทพฯ ส านักงานฯ, 2529), 22-29. 
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1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศสภาพปัจจุบัน หมายถึง 
สภาพที่เป็นจริงตามตัวบ่งช้ีด้านต่างๆ ของโรงเรียนขณะนั้นปัญหา หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังหรือเป้าหมาย  
 วิธีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ มีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้  
 1.1 ศึกษาโดยวิธีประเมินความต้องการเป็นวิธีการทีจ่ะช่วยให้การหาข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบั
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการได้แน่นอน ก่อนลงมอืนิเทศ ซึ่งมีอยู ่4 ข้ันตอน คือ 
   1.1.1 ข้ันส ารวจสิ่งที่เกี่ยวข้อง เป็นข้ันที่จัดท าแบบส ารวจและด าเนินการส ารวจ
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ  
   1.1.2 ข้ันตรวจสอบปัญหา คือเป็นการตรวจสอบให้แน่ ชัดว่าปัญหาคืออะไร  
น าข้อมูลจากข้ันส ารวจมาแจกแจงรายละเอียดพร้อมทั้งเพิ่มเติมต่างๆ  แล้วจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา  
   1.1.3 หามาตรฐานและคุณค่าโดยน าข้อมูลจากข้ันที่ 1.1.2 มาจ าแนกรายละเอียด
เป็นสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อหามาตรฐานและคุณภาพของสิ่งนั้น  
   1.1.4 ข้ันบันทึกรายการความต้องการของปัญหาตามล าดับความจ าเป็นตามผลที่ได้
จากข้ันที่ 1.1.3  
  1.2 วิธีการวิจัย การวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมี
ระบบ โดยอาศัยวิถีทางวิทยาศาสตร์ แบ่งได ้4 ประเภท คือ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยที่ตัวแปรเกิด
ข้ึนอยู่ก่อนแล้ว การวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์  
  1.3 ศึกษาโดยใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ เช่น การใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพ หรือกี่ใช้
แบบทดสอบ  
  1.4 การศึกษาโดยการสัมมนา โดยค้นหาปัญหา เช่น การจัดสัมมนาครู การสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียน 

 2. การวางแผนการนิเทศ  
 การวางแผน คือ การพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์   
การก าหนดวัตถุประสงค์และเป็นเป้าหมายที่ต้องการ  ซึ่งรวมถึงการก าหนดทางเลือก แนวปฏิบัติ
รายละเอียด ข้ันตอนการท างานอย่างมีระบบที่สะดวกแก่การปฏิบัติและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  
 ข้ันตอนการวางแผนและการก าหนดทางเลือกการนิเทศการศึกษา ม ี4 ประการดังนี้  
  2.1 ข้ันตอนเตรียมการวางแผน การปฏิบัติดังนี้  
   2.1.1 ท าความเข้าใจขอบข่ายอ านาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศการศึกษา  
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   2.1.2 การน า ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องกา ร 
มาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญว่ามีปัญหาใดที่ต้องการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนหลัง  
   2.1.3 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติหน่วยงานต้นสังกัด  
  2.2 ข้ันปฏิบัติการวางแผน เป็นข้ันที่น าประเด็นปัญหาและความต้องการที่ส าคัญ 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาพิจารณาแล้วสรุปเป็นงานที่
ปฏิบัติในปีงบประมาณนั้น โดยก าหนดเป็นโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทางเลือกรายละเอียดอื่น
ในการด าเนินงาน  
  2.3 ข้ันประสานแผน เป็นข้ันที่น ารายละเอียดของโครงการมาพิจารณาบทบาทร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการประสานกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
   2.3.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายว่าตอบสนองกับสภาพปัจจุบันปัญหาและ 
ความต้องการของส่วนรวมและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างแท้จริงหรือไม่  
   2.3.2 ประสานในเรื่องงบประมาณ วัสด ุเครื่องมือเครื่องใช้ เมื่อรวมทุกโครงการแล้ว
มีพอเพียงหรือไม่  
   2.3.3 ประสานคนและงาน ว่ามีโครงการหรือกิจกรรมใดสามารถปฏิบัติร่วมกันได้  
   2.3.4 ประสานเวลาเป็นการจัดเวลาล่วงหน้าให้เหมาะสมและไม่ซ้ าซ้อนกัน  
 2.4 ข้ัน เตรียมน าแผนไปปฏิบัติ  เป็น ข้ันเตรียมวางแผนที่ วางไ ว้ใ ช้ เป็น คู่มือใน 
การปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้นซึ่งอาจท าได้ดังนี้  
   2.4.1 จัดท าแผนเป็นเล่ม  
   2.4.2 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานหรือก าหนดการปฏิบัติงาน 
 3. การสร้างสื่อและเครื่องมือ  
 สื่อและเครื่องมือมีความส าคัญต่อการนิเทศมากเพราะจะเป็นการช่วยให้การนิเทศการศึกษา 
การบริหารโรงเรียน การเรียนการสอนด าเนินการไปอย่างเรียบร้อย 
 สื่อและเครื่องมือในการนิเทศการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
  3.1 สื่อและเครื่องมือ ส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใช้เพื่อค้นหาปริมาณและสาเหตุ
ของปัญหาที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขได้ถูกจุด เครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสังเกต 
การสอน  
  3.2 สื่อและเครื่องมือ ส าหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการใช้สื่อและ
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพจะเป็นแนวคิดให้ผู้นิเทศ สร้างสื่อเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้ 
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   3.2.1 สื่อและเครื่องมือนิเทศ เพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้นิเทศสังเกตเห็นสัญญาณภัยว่า
ปัญหายุ่งยากก าลังก่อตัวข้ึน เช่น ครูขอย้าย ไม่สนใจในการสอน มีความคิดต่อต้านผู้บริหาร ผู้นิเทศ
การศึกษาจะต้องสร้างเครื่องมือเพื่อเตรียมการป้องกัน โดยมั่นใจว่าเมื่อน าหลักการนี้ไปปฏิบัติจะ
ประสบผลส าเร็จ 
   3.2.2 สื่อและเครื่องมือการนิเทศ เพื่อแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจ าวันงาน
นิเทศการศึกษา เป็นงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน ผู้นิเทศจ าเป็นต้องใช้สื่อและเครื่องมือเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศมองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตน ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการท างานของ
ตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น เอกสารเป็นสื่อและเครื่องมือที่นิยมจัดท ากันมากที่สุด เพราะเป็น
วิธีการให้ข่าวสารและแนวการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ประหยัด ผู้รับการนิเทศทางเอกสาร
จะมีเวลาศึกษาทาความเข้าใจโดยไม่ต้องรีบร้อน เอกสารแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ เอกสาร
หลักสูตร ได้แก่ คู่มือครู แผนการสอน เอกสารเสริมการเรียน ได้แก่ ชุดการเรียน แบบเรียนส าเร็จรูป 
ใบงาน หนังสืออ่านประกอบ  เอกสารเผยแพร่วิชาการ  เอกสารเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหว  
และวารสารนิเทศ  
 ชุดประกอบการสอน เมื่อผู้นิเทศการศึกษาพบว่า ผู้รับการนิเทศมีปัญหาเรื่องวิธีการสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  ผู้นิเทศอาจสร้างชุด
ประกอบการสอนเป็นสไลด์ เทป วีดีโอเทป ประกอบให้ผู้รับการนิเทศใช้ประกอบการสอน  
  3.2.3 สื่อและเครื่องมือการนิเทศ เพื่อก่อหรือสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ เน้นจุดที่
เติบโตในอนาคตการสร้างสื่อประเภทนี้ ควรยึดหลักการส าคัญ ดังนี้ ช่วยให้ครูใช้เป็นระเบียบวิธีการ
สอนที่ดีเป็นประจา ช่วยเร่งเร้าครูให้ท างานด้วยความกระฉับกระเฉง ช่วยให้ก าลังใจ ช่วยช้ีช่องทางที่
จะเติบโตได้จริง  
 สื่อและเครื่องมือนิเทศเพื่อก่อหรือสร้าง อาจแบ่งออกได้ดังนี้ ศูนย์วิชาการจัดต้ังศูนย์วิชาการ
ของโรงเรียนเพราะศูนย์วิชาการจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป็นแหล่งส าหรับค้นคว้าหาความรู้ ต่างๆ ได้เพราะเป็นที่รวบรวม
เอกสาร ต ารา วัสดุอุปกรณ์ที่ช้ีแนวทางการสอนและสื่อต้นแบบของกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ  
 ชุดฝึกอบรมเป็นชุดส าเร็จรูปส าหรับฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ค าแนะนา คู่มือแบบ
ฝึกปฏิบัติ เทปบันทึกเสียง แผนภูมิ แผนภาพ ภาพนิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์  
  3.2.4 สื่อและเครื่องมือการนิเทศ เพื่อสร้างสรรค์เป็นสื่อที่แตกต่างจากการนิเทศตรงที่ 
การนิเทศเพื่อสร้างสรรค์ เพ่งเล็งเน้นด้านความรู้ จิตใจ และก าลังกายของผู้รับการนิเทศให้ใช้สิ่งที่มีอยู่
เพื่อประกอบเป็นสมรรถภาพและความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
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เครื่องมือนิเทศเพื่อสร้างสรรค์ ส าหรับแนวทางการสร้างสื่อเครื่องมือและการใช้ตระหนักถึงหลักการ
ต่างๆ ดังนี ้ 
   1) ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดบ้าง โดยพิจารณาข้อมูลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการว่า มีปัญหาเรื่องใด ควรปรับปรุงอย่างไร ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร  
การพิจารณาเลือกสื่อและเครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  อาจเป็นแบบทดสอบหรือ 
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา  
   2) ศึกษารายละเอียดของสื่อ เคราองมือที่พิจารณาเลือกไว้ในข้อแรกว่ามีรายละเอยีด
ปลีกย่อย ลักษณะเฉพาะ จุดดี จุดเด่นอย่างไร  
   3) ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ต้องค านึงถึงเรื่องต่างๆ คือ เนื้อหา วัตถุประสงค์ และ
รูปแบบส าหรับใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
   4) การทดลองใช้สื่อและเครื่องมือ ก่อนน าสื่อหรือเครื่องมือไปใช้ต้องน าไปทดลองกบั
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่อง ปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง และน าไปทลองใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มี
ข้อบกพร่องน้อยที่สุด  
   5) การประเมินผลการใช้สื่อเครื่องมือควรค านึงถึงวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ 
ประเมินผลเพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนและการท างานของผู้รับการนิเทศกับ
ประเมินผลเพื่อหาทางปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อนั้นให้ดีย่ิงข้ึน 
 4. การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  
 ลักษณะของการปฏิบัติการนิเทศแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

 4.1 การนิเทศทางตรง หมายถึง การนิเทศที่ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศโดยตรงกับครู   
โดยไม่ผ่านสื่อนิเทศอื่นๆ เช่น การสังเกตการณ์สอน การให้คาปรึกษาหารือ การประชุมครู เป็นต้น  

  4.2 การนิเทศทางอ้อม หมายถึง การนิเทศผ่านสื่อนิเทศ เช่น การใช้วิทยุ การส่งเอกสาร
วิชาการให้ศึกษา การมอบหมายงานให้ท า แบ่งการนิเทศออกเป็น 2 ลักษณะเช่นกันคือ การนิเทศ
รายบุคคล และการนิเทศเป็นกลุ่ม 
 5. การประเมินผลการนิเทศ  
 การประเมินผลและการรายงานผลเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการนิเทศการศึกษา   
เป็นข้ันตอนที่จะต้องสร้างความสมบูรณ์ ให้กับกระบวนการนิเทศการศึกษา ท าให้การนิเทศเป็น 
ไปอย่างมีระบบโดยก าหนดให้มีการประเมินงานและโครงการ  
 การประเมินงานและโครงการ หมายถึง การจัดหาและการรวบรวมข้อมูลแล้วนามาพิจารณา
วิเคราะห์เพื่ อสะท้อนภาพงานที่ท า ไปตลอดจนการปรับปรุ งแก้ ไขงานและการตัดสินใจ  
ในการปฏิบัติงานต่อไปโดยครอบคลุมถึงการประเมินงานดังต่อไปนี ้ 
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 5.1 การประเมินก่อนการด าเนินการ เป็นการดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของงาน
หรือโครงการรวมทั้งดูเหตุผลความสอดคล้องในตัวโครงการที่เขียนไว้ด้วย  

 5.2 การประเมินระหว่างการด าเนินงาน เป็นการประเมินทั้งกระบวนการและผลงาน
ในช่วงต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาในการด าเนินงาน  

 5.3 การประเมินข้ันสุดท้ายของการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพือ่ดูว่าผลที่ได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์เพียงใด61 

ซึ่งในเวลาต่อมา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้กระบวนการนิเทศ
ลักษณะเดียวกับกระบวนการนิเทศของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมี
ข้ันตอนการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ข้ันตอน คือ  

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
2. การวางแผนและการก าหนดทางเลือก  
3. การสร้างเครื่องมือนิเทศเพิ่มเติม  
4. การปฏิบัติการนิเทศ  
5. สรุปรายงานผลการนิเทศ62 

 สอดคล้องกับ คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ ได้สรุปกระบวนการนิเทศในโรงเรียน
ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การวางแผน การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 
การประเมินผลและรายงานผล 
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
  1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีดังนี้ 
   1.1.1 เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น 
   1.1.2 เพื่อทราบสภาพที่เป็นปัญหา  
   1.1.3 เพื่อทราบความต้องการ 
   1.1.4 เพื่อก าหนดแนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา  
   1.1.5 เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                                                             

 61 ชุติมา คูณมา, "การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ" (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี , 
2556), 22-32. 
 62 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, เอกสารการนิเทศติดตาม เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนแบบคละชั้น (กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551), 8. 
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   1.1.6 เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.2. สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพเป็นจริง ก าลังเป็นอยู่หรือก าลังด าเนินการอยู่ ขณะนั้น 
  1.3. สภาพปัญหา หมายถึง สภาพความแตกต่างของสิ่งที่เป็นอยู่หรือผลที่ปรากฏ กับสิ่งที่
ต้องการให้เป็นหรือเป้าหมาย  
  1.4. ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนาตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
  1.5. วิธีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการมี 4 ข้ันตอน  
   1.5.1 ส ารวจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโรงเรียน  
  1.5.2 ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด  
   1.5.3 หามาตรฐานและคุณค่าของข้อมูล  
   1.5.4 บันทึกรายการความต้องการ 
 2. การวางแผนและก าหนดทางเลือก การวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนน้ันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 
  2.1. เร่งรัดยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้าน 
วิชาการ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกัน  
  2.2. กระจายทรัพยากรอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและประหยัดระหว่างช้ันเรียนต่าง ๆ  
ภายในโรงเรียน  
  2.3. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
  2.4. จัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดยใช้ทรัพยากรท้องถ่ินและสอดคล้องกับอาชีพ   
ในชุมชน  
  2.5. ให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข ปัญหา 
และพัฒนาการศึกษา  
  2.6. เกณฑ์เด็กที่อยู่ในข่ายพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับที่อยู่บริเวณโรงเรียน  
อย่างทั่วถึง  
  2.7. ช่วยส่งเสริม ลดความสูญเปล่าทางการศึกษา 
   การวางแผนการนิเทศภายในมี 4 ข้ันตอน 
  1. ข้ันเตรียมการวางแผน มีการปฏิบัติดังนี้ 
   1.1 ท าความเข้าใจ ขอบข่าย อ านาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศภายใน โรงเรียน 
ท าแผนและโครงการปรับปรุงคุณภาพการประถมศึกษาของโรงเรียน  
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   1.2 น าผลการศึกษา ข้อมูล จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  ของ
โรงเรียนมาจัดล าดับความส าคัญให้ทราบแน่ชัดว่า ปัญหาใดที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ก่อนหลัง 
   1.3 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติของหน่วยเหนือเพื่อจัดท าแผน ให้
สนองตอบส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของการนิเทศภายในโรงเรียน  
  2. ข้ันลงมือปฏิบัติการวางแผน คณะท างานจัดประชุมครู โดยน าประเด็นปัญหาและ
ความต้องการที่ส าคัญ จากการศึกษา สภาพปัจจุบัน และนโยบายของหน่วยเหนือมาพิจารณาแล้ว
สรุปว่าปีงบประมาณนั้นมีงานส าคัญอะไรบ้าง การก าหนดการวางแผน หรือการจัดท าโครงการเพื่อ
สนองนโยบายและ ความต้องการของโรงเรียน จะต้องพิจารณาตัดสินใจก าหนด ตามล า ดับ
ความส าคัญของงาน และเขียนไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
  3. ข้ันประสานแผน มีรายละเอียดเป็นข้ันตอน ได้แก่ การทบทวนเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ เวลา ประสานคนและประสานงาน  
  4. ข้ันเตรียมน าแผนไปปฏิบัติโดยท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน  
   4.1 จัดท าแผนเป็นรูปเล่ม  
   4.2 ท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 3. การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ  
 ความหมายของสื่อและเครื่องมือ  
  3.1. สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติการนิเทศ เพื่อแก้ปัญหา และ
พิจารณาการท างานของครู เช่น บทเรียนด้วยตนเอง วิดีโอเทป เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ  
  3.2. เครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ   
ผู้รับการนิเทศ เพื่อให้ผู้นิเทศทราบถึงที่มาของปัญหา และความต้องการ และวางแผนแก้ปัญหาได้  
ถูกต้อง เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมินค่า ฯลฯ ชนิดของสื่อและเครื่องมือ 
จ าแนกตามลักษณะใช้งานได้ 2 ชนิด คือ  
   1. สื่อและเครื่องมือส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีดังนี้  
   1.1 แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่จัดท าข้ึนเพื่อตรวจสอบความพร้อมความรู้  
พื้นฐานทางด้านการเรียนของนักเรียน หรือแบบทดสอบครูเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร  การเรียน 
การสอน  
   1.2 แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  
และรายละเอียดที่ต้องการ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็น เจตคติ ซึ่งอาจใช้สอบถามครู  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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   1.3 แบบสังเกต เป็นเครื่องมือสังเกตการสอนของครู ใช้สังเกตการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครู  
   2. สื่อเครื่องมือส าหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ใช้ในการนิเทศการศึกษาเพื่อ  
พัฒนาด้านการเรียนการสอน ผู้นิเทศจ าเป็นต้องใช้สื่อและเครื่องมือ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมองเห็น  
ทางเลือกที่เหมาะสมกับตน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการท างานของตนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เช่น  
    2.1 เอกสารหลักสูตร  
    2.2 เอกสารเสริมการเรียน  
    2.3 เอกสารเผยแพร่วิชาการ  
  แนวการสร้างสื่อ เครื่องมือ และการใช้ควรค านึงถึงหลักการต่าง ๆ เหล่าน้ัน 
  1. ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดบ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาสภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการว่ามีปัญหาเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ปัญหามีสาเหตุ   
มาจากอะไร แล้วจึงเลือกสื่อและเครื่องมือให้เหมาะสมกับความต้องการ  
  2. ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือ ที่พิจารณาเลือกไว้ในข้อแรกว่ามีรายละเอียด 
ปลีกย่อยจุดเด่น จุดด้อย  
  3. ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ต้องค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   
   3.1 ก าหนดเนื้อหา  
   3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์  
   3.3 ก าหนดรูปแบบ (การใช้งาน)  
  4. การทดลองใช้สื่อเครื่องมือทุกชนิดที่สร้างข้ึนทุกครั้ง ก่อนนา ไปใช้ต้องน าไป 
ทดลอง ใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่อง  
  5. การประเมินผล การใช้สื่อ เครื่องมือควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  
   5.1 ประเมินผลเพื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการท างาน 
ของผู้รับการนิเทศ  
     5.2 ประเมินผลเพื่อหาทางปรับปรุง เพื่อพัฒนาสื่อนั้นให้ดีย่ิงข้ึน 
 4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศ หมายถึง การด าเนินการตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในโครงการ นิเทศภายในโรงเรียน การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ ได้พิจารณา
กิจกรรมการนิเทศภายในที่ เหมาะสมกับสภาพบริบท ทรัพยากรของโรงเรียน โดยได้ด าเนินการ 
การนิเทศภายใน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  
   1. กิจกรรมการเยี่ยมช้ันเรียน  
   2. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน า 
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   3. กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
 การปฏิบัติการนิเทศด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1. นิเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   2. นิเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
 การปฏิบัติการนิเทศภายในให้ได้ผลดีควรด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  4.2 ปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน/โครงการ 
  4.3 ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
  4.4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ 
  4.5 น าข้อมูลไปใช้ด าเนินการต่อไป 

 5. การประเมินผล และการรายงานผล การประเมินผลการนิเทศหมายถึง การตรวจสอบ
ความส าเร็จของโครงการ กับจุดประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ การประเมินผลการนิเทศภายในเพื่อ
ทราบผลการด าเนินงาน อาจประเมินทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการนิเทศ โดยมีขอบข่ายการประเมิน
ตามกิจกรรมในโครงการ เช่น  
  - ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
  - ประเมินความคิดเห็น  
  - ประเมินกระบวนการนิเทศ  
  - สรุปผลรวมการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในโอกาส
ต่อไป หลังจากที่มีการประเมินผลแล้ว ข้ัน ตอนต่อไปคือการสรุปและรายงานผล การประเมิน ทั้งนี้
เพื่อรวบรวมข้อมูล 2 ประการ คือ  
  1. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน ได้แก่ ความพร้อมในการด าเนินงาน การมอบ
อ านาจหน้าที่ให้ผู้ร่วมงาน การอ านวยการ การควบคุมและการรายงาน  
  2. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ได้แก่ ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  
 แบบรายงานการประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
  1. ช่ือโครงการ  
  2. วัตถุประสงค์  
  3. เป้าหมาย  
  4. ปัญหาและอุปสรรค  
 5. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  
  6. ข้อเสนอแนะ  
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  7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  8. ผู้รายงาน การเสนอรายงานผลการประเมิน เป็นหลักฐานที่รวบรวมข้อมูลจาก 
ผลการประเมินไว้ ประกอบการพิจารณาการวางแผนในอนาคต คณะท างานควรเสนอรายงาน เมื่อได้
สรุปการประเมินผลโครงการในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ63 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนด
กระบวนการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ เป็นฐานในการนิเทศการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีของการนิเทศเป็น 5 ข้ันตอน 
ดังนี ้
 ข้ันที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเป็นการก าหนดปัญหาและ 
ความต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 

1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผน 
การด าเนินงาน 

1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่ เกิดข้ึนและ 
ความต้องการในการพัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน 

1.3 การจัดล าดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจ าเป็นหรือต้องการในล าดับเร่งด่วน
หรือล าดับที่เห็นว่าส าคัญที่สุด 

1.4 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิ เทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  
การประชุมการสัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงาน 
 ข้ันที่ 2 การวางแผนการนิเทศ เป็นการน าปัญหาและความต้องการ ก าหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมในการจัดท าแผนนิเทศ ดังนี้ 

2.1 ก าหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่ เกิดข้ึน ตาม 
ความต้องการและจ าเป็น มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2.2 เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 วางแผนการด าเนินงานพัฒนา 

1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
2) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน 

                                                             

 63 โรงเรียนวัดเสดจ็, คู่มือการนิเทศภายใน   โรงเรยีนวัดเสดจ็, เข้าถึงเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 
2559. เข้าถึงได้จาก http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 
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3) ก าหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการก าหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ 
4) ก าหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยก าหนดระยะเวลาในการนิเทศที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
5) ก าหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการ เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตช้ันเรียน การสาธิต การ
บันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT 
ในรูปแบบต่างๆ เช่นการ ใช้ Line Application การ ใช้ Clip Video กา ร Conference การใช้ 
Video Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 

2.4 จัดท าแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนการด าเนินการ กิจกรรมส าคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้ันที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศสื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถ
แสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลน ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
และสิ่งที่ท าให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

3.1 สร้างสื่อการนิเทศที่ท าให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะ
การนิเทศ เทคนิคการนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้ ICT ใน
รูปแบบต่างๆเช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้Video 
Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 

3.2 สร้างเครื่องมือการนิเทศเพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์
ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้ันที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศด าเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่
ก าหนด 

4.1 ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามที่ก าหนด 
4.3 การสะท้อนผลการนิเทศ 
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
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ข้ันที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล 
5.1 ประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของผู้รบัการนิเทศ 

เพื่อน าผลไปปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงาน 
5.2 ประเมินผลการนิเทศเมือ่เสรจ็สิ้นการปฏิบัติการนเิทศตามระยะเวลาที่ตอ้งการใน

การน าผลไปใช้ในการพฒันา หรือในแต่ละปีการศึกษา 
5.3 รายงานผลการนิเทศต่อผูเ้กี่ยวข้อง 
5.4 น าผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศใน 

ครั้งต่อไปหรือในปีการศึกษาต่อไป64 
จากการศึกษากระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน จึงสามารถสรุปตามแนวคิดของ

คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานได้ว่า  
กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  หมายถึง ข้ันตอนหรือการด าเนินงานนิเทศ

การศึกษาที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการท างานซึ่งผู้บริหาร และบุคลากรภายในโรงเรียน
ร่วมมือกันด าเนินงาน ในการส่งเสริม แนะน า ช้ีน า ปรึกษาหารือ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ คือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี มีลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ด้านศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา เพื่อให้ทราบสภาพ
แท้จริงของคุณภาพการศึกษาในขณะนั้นว่ามีปัญหา ข้อจ ากัด หรือ มีความต้องการอย่างไร,  ครูหรือ
บุคลากรมีปัญหาหรือความต้องการทางด้านใด เพื่อก าหนดแนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา จะได้
ด าเนินการวางแผนแก้ไขตรงจุด  ตลอดจนศึกษานโยบายของโรงเรียน หรือข้อมูลปัจจุบันของ
ทรัพยากรบุคคลและวัตถุ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ซึ่งสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการสามารถหาได้หลายวิธี ทั้งการประชุมบุคลากร 
เพื่อระดมความคิด, ส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศ ศึกษาจาก  
ผลการด าเนินงาน เช่น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ผลงานครู หรือศึกษาโดยวิธีการใช้สื่อ เครื่องมือต่างๆ 
เช่น การวิเคราะห์ การวิจัย เอกสารสารสนเทศ แบบประเมินตนเอง  เป็นต้น 
                                                             

64 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. หน่วยศึกษานิ เทศก์, "แนวทางการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
ห้องเรียนเป็นพื้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน," (เอกสาร 2/2562), 9-11. 
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ขั้นตอนท่ี 2  ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือก เป็นการน าเอาน าผลการศึกษา  ข้อมูล 
จากสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ ของโรงเรียนมาจัดล าดับความส าคัญให้ทราบแน่ชัดว่า
ปัญหาต้องแก้ไขก่อนและหลัง ตลอดจนพิจารณาวัตถุประสงค์ของหน่วยงานระดับอ าเภอ จังหวัด และ
ระดับกระทรวง เพื่อมาวางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร  ประกอบกับพิจารณาถึง
งบประมาณ ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว  ศักยภาพของผู้นิ เทศ เพื่อใช้ในการก าหนดทางเลือก  
ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจเลือกใช้กิจกรรม เทคนิค รูปแบบในการนิเทศ เช่น การพบปะ
เป็นรายบุคคล การพาไปศึกษาดูงาน เป็นต้น และจัดท าแผนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  
หรือการจัดท าโครงการเพื่อสนองนโยบายและ ความต้องการของโรงเรียน โดยล าดับข้ันตอนการ
วางแผนและก าหนดทางเลือกมีดังนี้  1. ข้ันเตรียมการวางแผน เป็นการน าข้อมูลที่ศึกษามาก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 2. ข้ันปฏิบัติการวางแผน เป็นการประชุมคณะกรรมการและน า
ผลการศึกษามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ เพื่อวางแผนการด าเนินงานและก าหนดทางเลือก 
ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ  3. ข้ันประสานวางแผน เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และส่งเสริมให้บุคลากรท าความเข้าใจในบทบาท 4. ข้ันเตรียมน าแผนไปปฏิบัติ เป็นการจัดท าแผน
โครงการนิเทศ และจัดท าปฏิทินการนิเทศ 

ขั้นตอนท่ี 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ เป็นการสร้างสิ่งที่ช่วยให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง เพื่อ
แก้ปัญหา และพัฒนาการท างานของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ 
ได้แก่ 1. เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เช่น แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบ
ประเมิน แบบทดสอบ แบบสังเกตการสอน 2. เครื่องมือส าหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งข้ึนอยู่
กับทางเลือกและวิธีในการนิเทศการศึกษาที่เลือกไวในข้ันที่ 2 ทั้งนี้สื่อและเครื่องมือช่วยให้การนิเทศ
นั้นมีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถแกปัญหาไดตรงจุด สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้  
 ขั้นตอนท่ี 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เป็นการน าเอาผลจาก 3 ข้ันตอนแรกมา
ปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จ ตามจุดประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญยิ่ง โดย
ข้ันตอนการปฏิบัติมีดังนี้ 1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจ้ง และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
คณะครูและบุคลากรเกี่ยวกับการนิเทศ 2. ปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน/โครงการ 3. ประชุมสรุปผล
การนิเทศ 4. น าข้อมูลไปใช้ด าเนินการพัฒนาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ เป็นข้ันตอนการจัดหา และ
รวบรวมข้อมูลมาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  เป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิใน  



  
 

60 

การด าเนินงานทั้งในด้านคุณภาพ และ ปริมาณ เพื่อสะท้อนภาพของงานที่ท าไปเพื่ อปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต9 

 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9    
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2516  โดยใช้
สมณศักดิ์ของเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ท่านพระครูภัทรญาณ (โพธ์ิ ญาณโพธโน)   หรือหลวงพ่อ
โพธ์ิ  เจ้าอาวาสวัดสัมปทวนในสมัยนั้น ตั้งเป็นช่ือโรงเรียน  ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อโพธ์ิได้อนุญาตให้ใช้
ที่ดินของวัดสัมปทวน จ านวน 22 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 39 
หมู่ 3 ต าบลวัดแค อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และประชาชนได้ร่วมบริจาคที่ดินสมทบให้เป็น
ผืนเดียวกันอีก 1 ไร่ 30 ตารางวา รวมเป็น 23 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา  
  ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยมี นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ทิศทางของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 วิสัยทัศน์ : เรียนดี มีวินัย เข้าใจเทคโนโลยี ด ารงชีวีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถี
พุทธ พัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบเรียนรวม 
 พันธกิจ : 
 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วม 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตามหลักวิถีพุทธ ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถยกระดับภาษา ต่างประเทศในการสื่อสาร  
เพื่อการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพในการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 



  
 

61 

 4. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหาร
จัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ในท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 5. พัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นโรงเรียนช้ันดี (โรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน 
ในฝัน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยจัดอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย 
 เป้าประสงค์ : 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 อัตลักษณ์ : 
รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
 เอกลักษณ์ : 
การจัดการเรียนรวม 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลแสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรยีนปีการศึกษา 2561 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 8 147 140 287 36.00 

ม.2 7 128 126 254 36.00 

ม.3 7 139 105 244 34.00 

รวม 22 414 371 785 36.00 

ม.4 4 60 58 118 30.00 

ม.5 4 37 61 98 25.00 

ม.6 4 58 70 128 32.00 

รวม 12 155 189 344 29.00 

รวมทั้งหมด 34 569 560 1,129 33.00 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยาปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

1 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  7 
หัวหน้างานแนะแนว 1 

ฝ่ายปฏิบัต ิ  
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 

ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 

รวม 63 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลีย่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดบั 3 
ขึ้นไประดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที1่ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 6 ปีการศึกษา 2561 

 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เกียรติยศภัทรญาณ 
พ.ศ. 2559 - ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" 
              -  ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจ าปี 2559 ในงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก 
              -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2559 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)  
              -  ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่น ประจ าปี 2559 
พ.ศ. 2558 - ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 6 ประจ าปี 2558 
               - ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
               - ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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              -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประจ าปี 2558 ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 14 (นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร) จาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
               - ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 1 
               - ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2558 จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)                  
พ.ศ. 2556 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง 2556" 
พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอก รอบที่ 3 จาก 
สมศ.โดยมีผลการประเมินคุณภาพได้ระดับดีมาก 10 ตัวข้ีวัด ระดับดี1 ตัวช้ีวัด และระดับพอใช้ 1 
ตัวช้ีวัด 
พ.ศ. 2554 ได้รับมอบเกียรติบัตรใหเ้ป็นโรงเรียนที่แทนคุณแผ่นดินและผืนน้ า ได้เข้าร่วมโครงการ

บูรณาการหลักสูตรว่าด้วยสิ่งแวดลอ้มและแม่น้ าท่าจีนไว้สอนเยาวชน จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม65 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                             

 65 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, ข้อมูลโรงเรียน, เข้าถึงเมื่อวันที่ เข้าถึงได้จาก เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2560 เข้าถึงได้จาก http://www.py.ac.th. 
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งานวิจัยภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 เฉลียว นัยนา ได้ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอ 
แม่สรวย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต2  โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษากระบวนการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 5 ข้ันตอน พบว่า การปฏิบัติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด คือ การวางแผนและก าหนดทางเลือก  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การประเมินผลและรายงาน โดยแนวทางใน  
การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า ควรมีการสอบถามสภาพการจัดการ
การเรียนการสอนของครู ครูควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการและด าเนินการนิเทศภายใน สื่อและ
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศควรสอดคล้องกับสภาพการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และควร  
มีการสรุปผลการนิเทศภายในทุกครั้งที่มีการด าเนินการทุกครั้ง66 
 อัมพรกัญ บัวครอง ได้ศึกษาการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัด 
การเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อทราบแนวทาง 
การนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม โดยผลการวิจัยพบว่า  การนิเทศ 
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ันตอน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้ันตอน  
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวางแผนและการก าหนดทางเลือก การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผลและรายงานผล การสร้าง
เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 
 แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาได้แก่ 1) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร 
งบประมาณ และให้ความส าคัญรวมถึงสร้างความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 2) ควรจัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผน
เพื่อหารูปแบบในการนิเทศที่เหมาะสม 3) ควรมีการประชุมอบรมจัดท าสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ให้มีความหลากหลาย 4) ควรมีการนิเทศที่หลากหลาย ทั้งการนิเทศโดยตรง และทางอ้อม 5) ควรจัด

                                                             

 66 เฉลียว นัยนา, "กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอแม่สรวย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2" (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552), บทคัดย่อ. 
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ให้มีการประเมินเครื่องมือที่ใช้ว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใน  
การเรียนการสอน67 
 ฑัณฑิมา พงษ์พรม ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ โดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานนิเทศภายใน  ผู้บริหารจัดให้มี 
การส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อจ ากัดของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารมี  
การวิเคราะห์นโยบายของ สพฐ. สพท. เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ตามล าดับ .ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารยังขาดการให้ความส าคัญกับการการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการ และความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้บริหารปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน 

2. ด้านการวางแผน และการก าหนดทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดแผน การนิเทศภายในให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ผู้บริหาร จัดให้มีปฏิทิน  
การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน และผู้บริหารก าหนดข้ันตอนการด าเนินการนิเทศ ภายในไว้อย่าง
ชัดเจน ตามล าดับ  

3. ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการท าเครื่องมือ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน) ผู้บริหารจัดให้มีการท าสื่อ 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาประเภทเครื่องมือการแก้ไข (บันทึกภาพ เทป บันทึกเสียง) ผู้บริหารจัด
ให้มีการการประชุมคณะท างาน เพื่อออกแบบจัดท าสื่อ และเครื่องมือทีใช้ ในการนิเทศภายใน 
ตามล าดับ  

4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดกิจกรรมการนิเทศภายในให้อยู่ในระบบของ
                                                             

 67 อัมพรกัญ  บัวครอง, "การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียน
ร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2" (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 
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ความเป็นประชาธิปไตย ผู้บริหารจัดให้มีการปฏิบัติงานตามปฏิทิน/ แผนงานนิเทศ ภายในโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ และผู้บริหารมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ของครูใน
โรงเรียน ตามล าดับ   

5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผล โดยรวมอยู่ในดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมวางแผน  
และก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศภายใน ผู้บริหารจัดให้มีการประเมิน  
ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน และผู้บริหารจัดใหม่การน าข้อมูลที่ได้  
จากการสรุปรายงานผลการนิเทศภายใน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุง 
การนิเทศภายในโรงเรียน ตามล าดับ 

แนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน มีดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์
เนื้อหาของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผล ตามล าดับ คือ ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุม สัมมนาให้
ความรู้ครูในเรืองการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรจัดล าดับปัญหา และข้อจ ากัด
ในการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทในการนิเทศภายในโรงเรยีน
ทุกข้ันตอน 
 2. ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือก เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์เนื้อหาของผู้ตอบ
แบบสอบถามปรากฏผล ตามล าดับ คือ ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การวางแผน และโครงการนิเทศภายใน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานนิเทศให้
เป็นปัจจุบัน และผู้บริหารควรขอความร่วมมือผู้เชียวชาญมาช่วยในการวางแผนการนิเทศภายใน 
 3. ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และการพัฒนาวิธีการเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์เนื้อหา
ของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผล ตามล าดับ คือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อ และรูปแบบการเรียนการสอน รองลงมา คือ ผู้บริหาร ควรจัดให้มี 
การประชุม สัมมนาให้ความรู้ครูในการผลิต และการใช้สื่อการสอนและผู้บริหาร ควรส่งเสริมให้ครู
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน 
 4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์เนื้อหาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปรากฏผลตามล าดับ คือ ผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
รองลงมา คือ ผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นิเทศภายในโรงเรียนและผู้บริหาร 
ควรประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเอง 
 5. ด้านการประเมินผลและการรายงานผล เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์เนื้อหาของผู้ตอบ
แบบสอบถามปรากฏผล ตามล าดับ คือ ผู้บริหารควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
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และต่อเนื่องตามแผนงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
อย่างสม่ าเสมอ และผู้บริหารควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน68 
 ณิชาภา วิรัชนี  ได้ ศึกษาเรื่องการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบางปะกง  
“บวรวิทยายน”   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 การวิจัยพบว่า สภาพ 
การด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ที่เป็นจริงในปัจจุบันอยู่ใน 
ระดับมาก โดยพบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประเมินผลและรายงานผล
นิเทศพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับปานกลาง69 
 นิศาชล  วุฒิสาร และ สุรภีร์  ค่ายหนองสวง ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ตามกระบวนการนิเทศ ภายใน 5 
ข้ันตอน  ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนา  การวางแผนและ
ก าหนดทางเลือก  การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และ  
การประเมินผลและรายงานผล  โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมกลุ่มย่อยและการเสริมแรง 
 ผลการวิจัย พบว่า การประชุมกลุ่มย่อยช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผน  
ก าหนดทางเลือก  และออกแบบระบบการนิเทศภายใน  การเสริมแรงช่วยให้ผู้นิเทศและผู้รับ  
การนิเทศสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงได้ อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องานของ
ตนเอง  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  การนิเทศภายใน เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร
แต่ในข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศผู้ร่วมวิจัยบางคนขาดทักษะและความช านาญในการปฏิบัติ  
การนิเทศจึงต้องพัฒนาในวงรอบที่  2  โดยใช้กลยุทธ์การเสริมแรงอีกครั้งซึ่งช่วยให้้ผู้ร่วมวิจัยเกิด
ความมั่นใจและความช านาญใน การปฏิบัติการนิเทศเพิ่มข้ึน 
 โดยสรุปการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยใช้ กลยุทธ์การประชุมกลุ่มย่อยและการเสริมแรง  ท าให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในมากข้ึน  มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การสะท้อนผล
                                                             

 68 ฑัณฑิมา พงษ์พรม, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (วิทยานิพนธ์ศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), บทคัดย่อ. 

69  ณิชาภา  วิรัชนีภรณ์, "การด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบางประกง "บวรวิทยายน" 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), 108. 
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การปฏิบัติงานและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  มีความภาคภูมิใจช่ืน ชมในผลงานที่ได้ร่วมมือ
กันปฏิบัติ  สามารถออกแบบระบบจนได้ระบบการนิเทศภายในที่มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง  
ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ดีกว่าเดิม  จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้น ากลยุทธ์ดังกล่าว
ไปใช้พัฒนาระบบการ นิเทศภายในโรงเรียนอื่นต่อไป70 
 นันทิยา  เทียนวรรณ ได้การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนราชินีการวิจัยใน
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนราชินี ประชากรในการวิจัย  
ผลวิจัยพบว่า 1) ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน พบว่า การส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 
ความจ าเป็นในการจัดนิเทศภายใน ศึกษาจากปัญหาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน โดยได้
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ด าเนินการ มีการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลให้
สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา การจัดต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานนิเทศภายในผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสม จากผู้มีต าแหน่งหน้าที่
ตามสายงานบริหาร มีหน้าที่จัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
โรงเรียน มีการประชุมช้ีแจงให้คณะกรรมการรับทราบเรื่องวิธีการด าเนินงานการจั ดท าแผนงาน/
โครงการนิเทศให้ สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนมีการก าหนดการปฏิบัติโครงการนิเทศภายใน
ตามแผนงานของโรงเรียนและจัดท าโครงการนิเทศภายในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 2) ด้านการด าเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ผู้ก าหนดกิจกรรมการนิเทศภายในคือรองผู้อ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงานนิเทศภายใน เกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมนิเทศ คือ สภาพความต้องการ
จ าเป็นและปัญหาของโรงเรียน กิจกรรมการนิเทศที่โรงเรียนใช้คือ การสังเกตการสอนและการติดตาม
ผลการด าเนินงานนิ เทศภายใน โรงเรียนอ านวยความสะดวกในการเสนอโครงการและ 
การจัดกิจกรรมการ นิเทศ มีการส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการประเมินผล นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนใช้วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ คือรองผู้อ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงานนิเทศภายใน และได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในวางแผน พัฒนาการ
เรียนการสอน71 

                                                             

 70 นิศาชล วุฒิสาร และ สุรภีร์ ค่ายหนองสวง, "การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลอง
ขามวิทยาคาร  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ " วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 10, 50 (กันยายน - ตุลาคม 2556): บทคัดย่อ. 
 71 นันทิยา เทียนวรรณ และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง , "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนราชินี," วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 10, 4 (2558): บทคัดย่อ. 
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 โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง ได้ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่
ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโรงเรียนอ าเภอกรงปินัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินการ
ตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนทั้งห้าด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการสร้าง
ความเ ข้าใจให้ความรู้  ด้ านการด า เนินการนิ เทศ ด้านการสร้ างขวัญและก าลั ง ใจ  และ  
ด้านการประเมินผลการนิเทศตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนอ าเภอ กรงปินัง โดยภาพรวมและ 
แต่ละด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ การสอนต่างกันเกี่ยวกับ  
การด าเนินการนิเทศภายใน ทั้งในภาพรวมและแต่ละด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนความคิดเห็นของครูที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันโดยภาพรวมและแต่ละด้าน
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ยกเว้น 
ด้านการวางแผนการนิเทศไม่แตกต่างกัน ส่วนแนวทางและข้อเสนอแนะของครู เกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามกระบวนการนิเทศภายใน พบว่า 1) ควรมีการส ารวจปัญหาและความต้องการครู
ในพื้นที่ก่อนการนิเทศ  2) ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน และวิธีการนิเทศแบบใหม่ๆ 
ให้เหมาะสมกับบริบทของปัญหาในสถานการณ์จริง ให้บริการแก่ครูเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์
เพื่อพัฒนาตนเอง 3) ควรมีการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใช้วิธีการที่เหมาะสมกับขนาดของ
โรงเรียนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 4) ควรให้รางวัลเป็นก าลังใจแก่ครูด้วยความยุติธร รม  
5) ควรตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคก่อนและหลัง การปฏิบัติงานนิเทศ72 
 ชญากาญจน์ ศรีเนตรได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันการนิเทศโดยรวมอยใ้น ระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การขยายผลต่อยอดและเชิดชูเกียรติยกย่อง ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด รองลงมาคือ การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และการส ารวจ ความต้องการ จ าเป็น 
และอันดับสุดท้ายคือ การวางแผนการนิเทศ73 
                                                             

 72 โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง , "กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก ความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโรงเรียนอ าเภอกรงปินัง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1 " วารสารครุศาสตร์ 43, 1 (มกราคม - 
มีนาคม 2558): บทคัดย่อ. 

73 ชญากาญจน์ ศรีเนตร , "รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25," วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9, พิเศษ (เมษายน 
2558): 130. 
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ทัศกร  โนชัย ได้ศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่าเขตสภาพที่ เป็นจริงในปัจจุบันของ 
การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 7 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งหาจะต้องหาทางแก้ไข เรียงตามล าดับดังนี้  
การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน การปรับปรุงแก้ไขการนิเทศ ภายในโรงเรียน การประเมินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน การตรวจสอบการนิเทศภายในโรงเรียน และการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน
จ าแนกรายด้านพบว่า 

1. ด้านการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จะต้องหา
ทางแก้ไข เรียงตามล าดับ ดังนี้ ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานนิเทศในรายวิชา สร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ครูในโรงเรียนก่อนด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ก าหนดการวางแผนการเก็บมูลข้อ  
การนิเทศภายในรายวิชาให้ เป็นระเบียบ มีการเขียนแผนการนิเทศภายในรายวิชาส าหรับ  
ผู้รับการนิเทศก าหนดการวางแผน การเก็บข้อมูลการนิเทศภายในรายวิชาให้เป็นระบบ ก าหนด
ตัวช้ีวัดในรายวิชาที่ด าเนินงานนิเทศ ก าหนดทางเลือกที่ใช้ในการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ก าหนดการวางแผนเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ ก าหนดทางเลือกที่ใช้ในการด าเนินงานนิเทศภายใน 
รายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ก าหนดขอบเขตของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในรายวิชา  
ที่ด าเนินงานนิเทศ ศึกษาสภาพความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระส าหรับ   
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ก าหนดเป้าหมายก่อนเริ่มการด าเนินงานนิเทศภายในกลุ่มสาระ 
8 กลุ่มสาระ ก าหนดทางเลือกที่ใช้ในการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและก าหนดหัวข้อในการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน 

2. ด้านการปรับปรุงแก้ไขการนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกล าง  
ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข เรียงตามล าดับ ดังนี้ ผลที่ได้จากการนิเทศไปใช้การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา  
การเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานนิเทศมา
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน หาแนวทางช่วยเหลือ เมื่อผลการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชา
ไม่ตรงกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ มีการอบรมครู เรื่องการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนหาแนวทาง
ช่วยเหลือ เมื่อผลการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ประชุม สรุปหาข้อแก้ไข
ที่เกิดจากการปฏิบัติการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม หาแนวทางช่วยเหลือ เมื่อผลการด าเนินงาน
นิเทศภายในรายวิชาไม่ตรงกับตัวช้ีวัด น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานนิเทศมาพิจารณาหาสาเหตุ
ของปัญหาการนิเทศในรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ และมีการให้ค าแนะนเรื่องการนิเทศภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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3. ด้านการประเมินงานนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้อง 
หาทางแก้ไข เรียงตามล าดับ ดังนี้ ผู้ด าเนินการนิเทศมีการน าเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตัว
ผู้เรียน น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ส าหรับสรุปผลการประเมิน 
ประเมินผลจากสภาพปัญหาของการด าเนินงานนิเทศภายในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
เปรียบเทียบผลจากการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชากับแผนการด าเนินงานนิเทศที่วางไว้ จัดให้มี 
การประเมินผลการด าเนินงานนิเทศในกลุ่มสาระ8 กลุ่มสาระ ประเมินผลการด าเนินงานนิเทศ ภายใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประเมินผล จากสภาพ
ปัจจุบันของการด าเนินงานนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และประเมินผล การนิเทศ
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการนิเทศ 

4. ด้านการตรวจสอบการนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้อง
หาทางแก้ไข เรียงตามล าดับ ดังนี้ ตรวจสอบเป้าหมายก่อนเริ่มการด าเนินงานนิเทศภายใน กลุ่มสาระ 
8 กลุ่มสาระ ตรวจสอบการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูในโรงเรียนก่อนด าเนินการ นิเทศภายใน
โรงเรียน ตรวจสอบทางเลือกที่ใช้ในการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาให้สอดคล้อง กับสภาพ
ปัจจุบัน ตรวจสอบทางเลือกที่ใช้ในการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา 
ตรวจสอบการเขียนแผนการนิเทศภายในรายวิชาส าหรับผู้รับการนิเทศ ตรวจสอบ การวางแผน  
การเก็บข้อมูลการนิเทศภายในรายวิชาให้เป็นระบบ ตรวจสอบหัวข้อในการนิเทศ กิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีความชัดเจน ตรวจสอบการวางแผนการเก็บ ข้อมูลการนิเทศภายใน รายวิชาให้ป็น
ระเบียบ ตรวจสอบขอบเขตของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในรายวิชาที่ด าเนินงานนิเทศ ตรวจสอบ
แนวทางในการด าเนินงานนิเทศในรายวิชาตรวจสอบทางเลือกที่ใช้ใน การด าเนินงานนิเทศภายใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระตรวจสอบตัวช้ีวัดใน
รายวิชาที่ด าเนินงานนิเทศตรวจสอบการนิเทศ ก ากับ และติดตาม ผลการด าเนินงานนิเทศอย่าง
ต่อเนื่องและตรวจสอบการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ 

5. ด้านการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้อง 
หาทางแก้ไข เรียงตามล าดับ ดังนี้ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้รับการนิเทศได้อย่างถูกต้อง  
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในรายวิชาได้อย่างถูกต้อง ด าเนินงานนิเทศตาม  
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความต้องการที่เป็นอยู่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
จัดท ากิจกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาได้อย่างเหมาะสม มีการสร้าง ความเข้าใจ  
ในการด าเนินงานนิเทศให้กับครูอย่างมีล าดับข้ันตอน ด าเนินงานนิเทศตามความเหมาะสม และ
สอดคล้ อ งกั บสภาพปัญห าของกลุ่ มส าระการ เ รี ยนรู้  8 กลุ่ มส าระ  ด า เนิ นง านนิ เ ทศ 
ตาม ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จัดท า
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ก าหนดการการด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาได้อย่างเหมาะสม มีการกระตุ้นเสริมแรง  
การด าเนินงานนิเทศให้กับครูอย่างมีล าดับข้ันตอนใช้เวลาในการด าเนินการนิเทศภายในรายวิชา ได้
อย่างเหมาะสมด าเนินงานนิเทศภายในรายวิชาตามแผนการนิเทศที่ได้วางไว้ และบันทึกข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในรายวิชา74 

 นภัสนันท์ อุปรี ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการนิเทศ
ภายใน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการส ารวจความต้องการ และความจ าเป็น รองลงไป คือ 
ด้านการขยายผลยกย่อง เชิดชูเกียรติและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการด าเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และรายด้านพบว่า 

1. ด้านการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่้อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อท่้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือประชุม ช้ีแจง คณะครู เพื่อให้ความรู้ความเข้าในการนิเทศภายใน 
พร้อมส ารวจ ความต้องการและความจ าเป็นอย่างแท้จริง  

2. ด้านการวางแผนการนิเทศ โดยรวมอยู่ ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือน าข้อมูลจากการส ารวจการปฏิบัติงานตามความ คิดเห็นของบุคลากรมาจัดท า
โครงการนิเทศภายในรองลง ไป คือ วางแผนการนิเทศให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ปัญหา 

3. ด้านการด าเนิน การนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
รองลงไป คือดูแลให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานการนิเ ทศภายในและค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ จัดประชุมปรึกษาหารือ หลังการจัดการนิเทศภายในเพื่อแก้ปัญหาการนิเทศ 

4. ด้านการประเมินและรายงานผลการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การประเมินผลรวมของการปฏิบัติงานคือ ตามโครงการเปรียบเทียบ 
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย75 
                                                             

74 ทัศกร โนชัย, "การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), 102. 

75 นภัสนันท์ อุปรี, "รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23," วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 3, 2 
(กรกฏาคม –ธันวาคม2560): 107. 
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พาสนา ชลบุรพันธ์ ได้ศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนความสามารถในการพัฒนาทักษะ 
การคิดผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน การปฏิบัติการ สอนโดย
ภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1.ด้านการวางแผนการนิเทศการสอน มีการปฏิบัติระดับมาก โดยเรียงล าดับ  คือ  
การน านโยบายด้านการคิดมาเป็นกรอบจัดท าแผนการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน  
การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน รองลงมาคือการก าหนดปฏิทินการนิเทศการสอนที่จะน าไปสู่  
การปฏิบัติ เป็นรูปประธรรม และปฏิบัติในระดับน้อยสุดคือการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้การนิเทศ  
การสอน ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เป็นต้น 

2. ด้านการใช้สื่อเครื่องมือและเทคโนโลยี สภาพปัจจุบันพบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก 
เรียงล าดับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเครื่องมือและเทคโนโลยีในการนิเทศการสอนแก่ 
ผู้รับการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน รองลงมาคือ เลือกใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการนิเทศ และการปฏิบตัใิน
ระดับน้อยสุดก็คือ การจัดท าคลังสื่อ เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบการนิเทศ
การสอน 

3. การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบัติงานระดับมาก เรียงล าดับคือผู้นิเทศ
การสอนและผู้รับการนิเทศการสอนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือการใช้ 
กิจกรรมนิเทศ ในการจัดการเรียนการสอนของผู้รับการนิเทศ และการปฏิบัติระดับน้อยสุดคือกจิกรรม 
การนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้รับการนิเทศด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4. การประเมินผลการนิเทศการสอน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยเรียงล าดับคือ  
การประเมินผลการนิเทศการสอนตามแผนการนิเทศที่ก าหนดไว้ รองลงมาคือการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินผลอย่างเป็นระบบแก่ผู้รับการนิเทศและการปฏิบัติในระดับน้อยสุด 
ประเมินผลการนิเทศการสอนส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน76  
 

                                                             

 
76 พาสนา ชลบุรพันธ์, "รูปแบบการนิเทศการสอนความสามารถในการพฒันาทักษะการคิด

ผู้เรียนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน" (วิทยานิพนธ์ปรญิญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการการ
จัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต, 2560), 98-101. 
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งานวิจัยต่างประเทศ  

บุลาช และมิเชล (Bulach & Michael) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศที่มีผลต่อ
บรรยากาศของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศทางการศึกษาเป็นไปในทางบวกมากกว่าที่ตั้งไว้
โดยพฤติกรรมความน่าเช่ือถือ เป็นพฤติกรรมการนิเทศที่ส่งเสริมบรรยากาศในการนิเทศที่ดีที่สุด แต่
ยังคงมีปัญหาที่จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข  ซึ่งปัญหาเป็นอันดับแรกคือ ปัญหาความขัดแย้ง
ผลการวิจัยพบว่าครูมีความเห็นว่าผู้บริหารจงใจหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริหารปิดบังที่จะ
ตอบค าถามของผู้ใต้บังคับบัญชา77 

คัทซึยูบะ (Kutsyuruba) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการนิเทศในโรงเรียนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศภายในเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ครู พัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศภายใน จึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาครู โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนครู ซึ่งครูจะต้องได้รับการนิเทศภายใน 
การให้ค าแนะน าการสนับสนุน และการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง  อันจะส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนดีย่ิงข้ึน78 

มูรานกิ (Murangi) ได้ทาวิจัย เรื่องการนิเทศการสอนในนามิเบีย การศึกษาของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาและการยอมรับการนิเทศการสอน จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นการตัดสินการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในนามิเบีย และความสัมพันธ์ของครูในการพัฒนาผลการศึกษาท าให้เข้าใจใน
เรื่องทฤษฎีการปฏิบัติ การนิเทศการสอนและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับครูศึกษานิเทศก์ ผลการศึกษา
พบว่า การยอมรับในการนิเทศการสอนของครูมีการยอมรับน้อย ครูไม่ได้รับการนิเทศ ครูขาดโอกาส
แสดงความคิดเห็น ครูมีความรู้สึกต้องการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเทคนิคการนิเทศการสอน79 

                                                             
77 Bulach C.D.B., & Price,M., Supervisory Behaviors That Effect School Climate 

(Montreal Canada: Ouebec, 1999), 19-23. 
78 Kutsyuruba B., Instructional Supervision: Perceptions of Canadian and 

Ukrainian Beginning High-School Teachers (Canada: Kirk Hall, 2003), 2. 
79 Murangi V.K., "Instructional Supervision in Namibia: A Study of High School 

Teacher and Supervisor Perceptions (Africa)." (University Microfilms International, 1995), 
59(78), 2547-A. 
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สรุป 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาใน

โรงเรียน คือ การท างานที่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมมือกันในการส่งเสริม แนะน า
ช้ีน า ปรึกษาหารือ  เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้  มีความสามารถ  
มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียน คือ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพทางการศึกษา และมีจุดประสงค์
อื่นๆดังต่อไปนี้ 1. พัฒนาบุคลากร อันได้แก่ ผู้บริหาร และครู 2. พัฒนางาน 3.พัฒนาสัมพันธภาพ มี
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่กัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน โดย
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การนิเทศการศึกษาด าเนินการ
ได้อย่างเป็นข้ันตอน อันจะส่งผลให้ต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษาที่ก าหนดไว้  

ผู้วิจัยจึงได้สรุปประเด็นกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มาเป็นกรอบส าหรับ
การศึกษาตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  5 ข้ันตอน ได้แก่ 
ข้ันตอนที่ 1 ด้านศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา ข้ันตอนที่ 2 ด้านการวางแผน
และก าหนดทางเลือก ข้ันตอนที่ 3 ด้านการสร้างสื่อ  เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ  ข้ันตอนที่   
4 ด้านการปฏิบัติ การนิเทศการศึกษา ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 
1) กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้บุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 54 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จ านวน 8 คน และ ครู จ านวน 46 คน และผู้ให้ 
การสัมภาษณ์จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต ตามแนวปฏิบัติของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  เพื่อให้ 
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการด าเนิ นการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของข้ันตอนการด าเนินการวิจยัและระเบยีบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย รับข้อเสนอแนะของกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องวิจัย น าเครื่องมือมาใช้กับประชากร เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นข้ันตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
น าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 



  
 

79 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้ วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัยประชากร กลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 แผนแบบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)
โดยใช้แผนแบบงานวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง  (the one-shot, 
non-experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 

 

 

 
 

   
 

   เมื่อ  R   หมายถึง   ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
    X   หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
    O   หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ฝ่ายบริหารจ านวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  4 คน ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 1 คน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 คน หัวหน้างานแนะแนว 1 คน และ
ฝ่ายปฏิบัติ ประกอบด้วยครู จ านวน 48 คน รวม 63 คน ดังตารางที่ 7 

                       O 

 

 

R                     X 
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนผู้บริหารและครูในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 

หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 (ไม่รวมผู้วิจัย) 

บุคลากรในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

จ านวนประชากร (คน) 

ฝ่ายบริหาร  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 1 
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

1 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  7 
หัวหน้างานแนะแนว 1 

ฝ่ายปฏิบัต ิ  
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 

ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 
ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6 

รวม 63 
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กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากการตาราง

ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie& Morgan)   ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 54 คน ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารจ านวน 8  คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระ  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และหัวหน้างาน
แนะแนว 1 คน และฝ่ายปฏิบัติ ประกอบด้วยครู จ านวน 46 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกครู ยกเว้นผู้วิจัย และ  
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  ( Purposive  sampling )    

2. กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารจ านวน 7 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
เดยีวกันกับที่ตอบแบบสอบถาม อันประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการ 4 คน ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน 
โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ( Purposive  sampling ) โดยจะเลือกจากผู้ที่ได้
มอบหมายให้เป็นผู้นิเทศภายในสถานศึกษาและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียน  
ภัทรญาณวิทยามานาน 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ระยะเวลาการที่ท างานในโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามแนวคิดกระบวนการนิเทศภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งระบุกระบวนการนิเทศไว้ 5 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ด้านศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา เพื่อให้ทราบสภาพ
แท้จริงของคุณภาพการศึกษาในขณะนั้นว่ามีปัญหา ข้อจ ากัด หรือ มีความต้องการอย่างไร,  ครูหรือ
บุคลากรมีปัญหาหรือความต้องการทางด้านใด เพื่อก าหนดแนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา จะได้
ด าเนินการวางแผนแก้ไขตรงจุด  ตลอดจนศึกษานโยบายของโรงเรียน หรือข้อมูลปัจ จุบันของ
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ทรัพยากรบุคคลและวัตถุ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการสามารถหาได้หลายวิธี ทั้งการประชุม
บุคลากร เพื่อระดมความคิด, ส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศ 
ศึกษาจากผลการด าเนินงาน เช่น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ผลงานครู หรือศึกษาโดยวิธีการใช้สื่อ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การวิจัย เอกสารสารสนเทศ แบบประเมินตนเอง  เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 2  ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือก เป็นการน าเอาผลการศึกษา  ข้อมูล 
จากสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ ของโรงเรียนมาจัดล าดับความส าคัญให้ทราบแน่ชัดว่า
ปัญหาต้องแก้ไขก่อนและหลัง ตลอดจนพิจารณาวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับกระทรวง เพื่อ
มาวางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร  ประกอบกับพิจารณาถึงงบประมาณ ทรัพยากรที่มี
อยู่แล้ว  ศักยภาพของผู้นิเทศ เพื่อใช้ในการก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจ
เลือกใช้กิจกรรม เทคนิค รูปแบบในการนิเทศ เช่น การพบปะเป็นรายบุคคล การพาไปศึกษาดูงาน 
เป็นต้น และจัดท าแผนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน หรือการจัดท าโครงการเพื่อสนองนโยบายและ 
ความต้องการของโรงเรียน โดยล าดับ ข้ันตอนด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือกมีดังนี้    
1. ข้ันเตรียมการวางแผน เป็นการน าข้อมูลที่ศึกษามาก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการนิเทศ  
2. ข้ันปฏิบัติการวางแผน เป็นการประชุมคณะกรรมการและน าผลการศึกษามาวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อวางแผนการด าเนินงานและก าหนดทางเลือก ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ   
3. ข้ันประสานวางแผน เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและส่งเสริมให้บุคลากรท า
ความเข้าใจในบทบาท 4. ข้ันเตรียมน าแผนไปปฏิบัติ เป็นการจัดท าแผนโครงการนิเทศ และจัดท า
ปฏิทินการนิเทศ 

ขั้นตอนท่ี 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ เป็นการสร้างสิ่งที่ช่วยให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง เพื่อ
แก้ปัญหา และพัฒนาการท างานของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ 
ได้แก่ 1. เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เช่น แบบสอบถาม แบบส ารวจ  
แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสังเกตการสอน 2. เครื่องมือส าหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งข้ึนอยู่กับทางเลือกและวิธีในการนิเทศการศึกษาที่เลือกไวในข้ันที่ 2 ทั้งนี้สื่อและเครื่องมือช่วยให้ 
การนิเทศนั้นมีระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถแกปัญหาไดตรงจุด สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์
ผลได้  
 ขั้นตอนท่ี 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เป็นการน าเอาผลจาก 3 ข้ันตอนแรกมา
ปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จ ตามจุดประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญยิ่ง โดย
ข้ันตอนการปฏิบัติมีดังนี้ 1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจ้ง และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
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คณะครูและบุคลากรเกี่ยวกับการนิเทศ 2. ปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน/โครงการ 3. ประชุมสรุปผล
การนิเทศ 4. น าข้อมูลไปใช้ด าเนินการพัฒนาต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ เป็นข้ันตอนการจัดหา และ
รวบรวมข้อมูลมาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  เป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิในการ
ด าเนินงานทั้งในด้านคุณภาพ และ ปริมาณ เพื่อสะท้อนภาพของงานที่ท าไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท 
ประเภท1 แบบสอบถาม เป็นแบบส าหรับเก็บข้อมูลจ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 

รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่
ก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ใน
ปัจจุบัน ระยะเวลาการที่ท างานในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

โดยแบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของ 
ลิเคิร์ท (Likert, s five rating scale) โดยผู้ วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ  
มีความหมายดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก
คะแนน 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ าหนัก
คะแนน 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่า
น้ าหนักคะแนน 3 คะแนน 
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 ระดับ 2 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนัก
คะแนน 2 คะแนน 

 ระดับ 1 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก
คะแนน 1 คะแนน80 
 ประเภทท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม มาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียน  
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยพิจารณาผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าต่ าสุดมาสร้างข้อค าถาม เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และน าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าสูงสุด เพื่อหา 
แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้เกิดความเที่ยงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

1 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน และแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ข้ันตอนที่ 2 น าแบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ  
อ าเภอเมืองส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปางเขต 1  และงานวิจัยของคุณอัมพรกัญ บัวครอง เรื่อง 
การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วย
วิเคราะห์และประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยเมื่อพัฒนาและสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา

                                                             
80 Rensis Likert, The Human Organization (New York Mc – Hill, 1967), 114. 
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เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม 
โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองของเนื้อหากับ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคลองโดยใช้เทคนิค IOC (index of item 
objective congruence) ตรวจสอบหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้
เพื่อปรับแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดความสมบูรณ์และถูกต้อง ซึ่งค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 
0.6 – 1.00  ผู้วิจัยใช้ค าถามทุกข้อค าถาม 
 ข้ันตอนที่ 3 น าเครื่องมือที่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนสาม
พรานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  1 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 คน และครู 20 คน รวม 30 คน 
 ข้ันตอนที่  4 น าคะแนนที่ ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยง (reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค Harper & Row Publishers^Cronbach81  โดยใช้สัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (alpha coefficient) ซึ่งผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีค่า 0.986  
 ข้ันตอนที่ 5 น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างHarper & Row Publishers^ 

2 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ

ข้อมูล ปัญหา ที่ได้จากแบบสอบถาม มาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวข้อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 ข้ันตอนที่ 2  สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
แบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่าต่ าสุดมาสร้างข้อค าถาม เพื่อหาแนวทาง  
การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และน าข้อมูลที่มีค่ามัชฌิมเลขที่มีค่ามากสุดมาสร้างข้อค าถาม เพื่อหา
แนวทางส่งเสริมกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 ข้ันตอนที่ 3 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้อง 
 ข้ันตอนที่ 4 น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยสัมภาษณ์  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                                                             

 81 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing. 3rd ed (New York 
Harper & Row Publishers, 1947), 161. 
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 1.การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
 1.1. ผู้วิจัยท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือ ขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อให้ออกหนังสือ
แจ้งขอความร่วมมือ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 7 คน หัวหน้างาน
แนะแนว 1 คนและครูในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ภายใต้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 46 คน รวม 54 คน ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ใน
การวิจัยครั้งนี้ 
 1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรออกให้ น าไปสถานศึกษาเพื่อ 
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ด าเนินการโดย ติดตามเก็บแบบสอบถาม และ 
การสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง 
 2. การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
  2.1. ผู้วิจัยท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือ ขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อให้ออกหนังสือ
แจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 4 คน ครูปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
ภายใต้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปีการศึกษา 2561 รวม  7 คน ช่วย
อนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ 
   2.2 ผู้วิจัยน าหนังสือที่บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรออกให้ น าไปสถานศึกษาเพื่อ 
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย ติดตามสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ใช้หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ บุคลากรใน
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ให้ ข้อมูล
ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม จ านวน 54 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหารจ านวน 8  คน และฝ่าย
ปฏิบัติ ประกอบด้วยครู จ านวน 46 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกครู ยกเว้นผู้วิจัย เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว 
ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ป้อนข้อมูลพื้นฐานลงในระบบ SPSS และประมวลผล 
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 3. น าข้อมูลจากแบบสอบถาม มาสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร จ านวน 
7 คน และน าผลมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสรุปผล 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษา และข้อค าถามที่ต้องการ
ทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ความถ่ี ( frequency) และ ร้อยละ  
( percentage ) 

2. การวิเคราะห์กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใช้มัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วน า
ค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่ามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท์  
(Best) รายละเอียดดังนี้ 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระดับปานกลาง 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับน้อย 
  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างซึ่งได้จาก
ประเด็นค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในแต่ละด้าน มาพัฒนาเป็นแบบใช้สัมภาษณ์ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ 4 คน ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
รองผู้อ านวยการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน รวม 7 คน น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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สรุป 
การวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1.กระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้บุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 54 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหารจ านวน 8  คน ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างานแนะ
แนว และฝ่ายปฏิบัติ ประกอบด้วยครู จ านวน 46 คน และผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9  
ตามแนวคิดส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ  
1) ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ   2) ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือก 
3) ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือและการพัฒนาวิธีการปฏิบัติ 4) ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  
5) ด้านการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิ เคิร์ท และใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง โดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อทราบ 
แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ  ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ สถิติที่ ใ ช้ในวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ความถ่ี ( frequency) ร้อยละ 
(percentage) มัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 
 

 

 



 

บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั 
เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา จ านวน 54 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จ านวน 8 คน และ ครู จ านวน 46 คน ซึ่ง
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม น าผล
ที่ได้มาหาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย  
ฝ่ายบริหาร จ านวน 7 คน น าผลที่ ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 
8 คน ครู จ านวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน การวิเคราะห์พิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ระยะเวลาการที่ท างานในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  โดยใช้ความถ่ี 

(frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ตามตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n = 54 )   

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
11 
43 

 
20.37 
79.63 

รวม 54 100.0 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 30 ป ี
31 – 40 ป ี
41 – 50 ป ี
51 ปีข้ึนไป 

 
18 
22 
7 
7 

 
33.33 
40.75 
12.96 
12.96 

รวม 54 100.0 
3. วุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
33 
21 
0 

 
61.11 
38.89 

0 
รวม 54 100.0 

4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
ฝ่ายบริหาร 
ครู 

 
8 
46 

 
14.81 
85.19 

รวม 54 100.0 
5. ระยะเวลาการที่ท างานในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

ต่ ากว่า 5 ป ี
6 – 10 ป ี
11 – 15 ป ี
16 – 20 ป ี
21 – 25 ป ี
26 ปีข้ึนไป 

 
28 
16 
3 
1 
0 
6 

 
51.85 
29.63 
5.56 
1.85 

0 
11.11 

รวม 54 100.0 
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จากตารางที่ 8 พบว่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 เป็นเพศชาย 11 คน คิดเป็น 20.37 
 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุด จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.75 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุ 42 – 50 ปี และ
อายุ 51 ปีข้ึนจ านวนเท่ากันคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96  
 วุฒิทางการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุดคือ 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 
และในกลุ่มตัวอย่างไม่ปรากฏข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่จบปริญญาเอก  

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นครู มากที่สุด คือ 46 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.19 และต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 
 ระยะเวลาการที่ท างานในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา พบว่า ส่วนใหญ่การท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาท างานที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยาต่ ากว่า 5 ปี มีจ านวนมากที่สุด คือ 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 รองลงมาคือ มีระยะเวลาการท างานที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 6-10 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 มีระยะเวลาการท างานที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 26 ปีข้ึนไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีระยะเวลาการท างานที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 11-15 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และน้อยที่สุด คือ มีระยะเวลาการท างานที่โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา 16 – 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9 เพื่อตอบค าวิจัยข้อที่ 1 ว่าอยู่ในระดับใด   

ซึ่งผู วิจัยวิเคราะห จากมัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่ งจะเห็นว่า

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ปรากฏ ตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 แสดงมัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการนเิทศ
การศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวม 

( n = 54 )   
ขั้นตอน

ท่ี 
การศึกษาในโรงเรียน (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านการศึกษาสภาพปจัจบุัน ปัญหา 
และความต้องการพัฒนา 

3.49 0.64 ปานกลาง 

2. ด้านการวางแผนและการก าหนด
ทางเลือก 

3.59 0.66 มาก 

3. ด้านการสร้างสื่อ เครือ่งมือ และ
พัฒนาวิธีการ 

3.42 0.71 ปานกลาง 

4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 3.52 0.69 มาก 

5. ด้านการประเมินผลและรายงานผล
การนิเทศ 

3.18 0.62 ปานกลาง 

 รวม 3.44 0.66 ปานกลาง 

 
จากตารางที่  9 พบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.44 , S.D. 
= 0.66 ) เมื่อพิจารณารายข้ันตอน พบว่า การปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง 
โดยเรียงจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ข้ันตอนการวางแผนและการก าหนดทางเลือก 

(x̅= 3.59 , S.D. = 0.66 ) ข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา (x̅ = 3.52 , S.D. = 0.69 ) ข้ันตอน

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา (x̅= 3.49 , S.D. = 0.64 ) ข้ันตอนการ

สร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ (x̅= 3.42 , S.D. = 0.71 ) และข้ันตอนที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  

การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ (x̅ = 3.18 , S.D. = 0.62)  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยรวมเท่ากับ 0.66 ลักษณะเช่นน้ีหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นค่อนข้างไม่สอดคล้องกัน 
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 ในการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยใช้การวิเคราะหจากมัชฌิมเลขคณิต 

(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10 – 14  ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 10 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
พัฒนา 

  ( n = 54 )   
ด้าน
ท่ี 

ด้านการศึกษาสภาพปัจจบุัน ปัญหา และความ
ต้องการพัฒนา 

(x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู ตัวบ่งช้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3.63 0.80 มาก 

2. มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาของโรงเรียน และ
ความต้องการพฒันาด้านต่างๆของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

3.52 0.79 มาก 

3. มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้รียน เช่น ข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านการดูแลช่วยเหลือและ
ให้บรกิารด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
นิเทศติดตามประเมินผล เป็นต้น 

3.69 0.77 มาก 

4. มีการส ารวจข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น สภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 

3.67 0.80 มาก 

5. มีการประชุมด าเนินงานนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 3.76 1.04 มาก 
6. มีการส ารวจ สอบถามปัญหา ความต้องการ และรบั

ฟังความคิดเห็นจากคณะครู ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ครูร่วมกันวิเคราะหส์ภาพปจัจบุัน ปัญหา และความ
ต้องการ 

3.35 0.80 ปานกลาง 

7. มีเครื่องมือและการเกบ็ข้อมลู เช่น ความต้องการ
ของโรงเรียน สภาพปัญหาของโรงเรียน ฯลฯ อย่าง
เป็นระบบ 

3.41 0.85 ปานกลาง 
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8. มีการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาทีจ่ าเป็นต่อ
การแก้ไข 

3.15 0.89 ปานกลาง 

9. มีการน าข้อมลูที่ได้รับมาวิเคราะหห์าสภาพปัญหาที่
แท้จรงิเพือ่น าไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

3.31 0.84 ปานกลาง 

 รวม 3.49 0.64 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 10 พบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 1 ด้านการศึกษา

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.49 , S.D. 
= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากถึงปานกลาง โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปน้อย ดังนี้ ดา้นการประชุมด าเนินงานนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง  (x̅= 3.76 , S.D. = 1.04) 
มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเช่น ข้อมูลด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านการดูแลช่วยเหลือและ

ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศติดตามประเมินผล เป็นต้น (x̅ = 3.69 , S.D. = 
0.77) มีการส ารวจข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาเช่น สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานทั่วไป ด้าน

งบประมาณ ด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (x̅= 3.67 , S.D. = 0.80) มี

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ตัวบ่งช้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  (x̅ = 3.63 , S.D. = 0.80)  

มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน และความต้องการพัฒนาด้านต่างๆ (x̅ = 3.52 , S.D. 
= 0.79) มีเครื่องมือและการเก็บข้อมูล เช่น ความต้องการของโรงเรียน สภาพปัญหาของโรงเรียน 

ฯลฯ อย่างเป็นระบบ (x̅ = 3.41 , S.D. = 0.85) มีการส ารวจ สอบถามปัญหา ความต้องการ และรับ
ฟังความคิดเห็นจากคณะครู ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ

ความต้องการ  (x̅ = 3.35 , S.D. = 0.80) มีการน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์หาสภาพปัญหาที่แท้จริง

เพื่อน าไปใช้วางแผนด าเนินงาน (x̅= 3.31 , S.D. = 0.84) มีการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่

จ าเป็นต่อการแก้ไข (x̅= 3.15 , S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวม
เท่ากับ 0.64 ลักษณะเช่นน้ีหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นค่อนข้างไม่
สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 11 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 2 ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก 

(n = 54) 

ด้าน
ท่ี 

ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีการศึกษานโยบายเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 และจัดท าแผนให้สอดคล้องกัน 

3.74 0.89 มาก 

2. มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการนิเทศ
โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาสภาพปจัจบุัน และ
ความต้องการ 

3.61 0.78 มาก 

3. มีการประชุมคณะครเูพื่อร่วมวิเคราะหผ์ลการศึกษา
มาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และความ
ต้องการ เพื่อด าเนินการปรับปรงุแก้ไขตามล าดับ 

3.72 0.78 มาก 

4. มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพือ่วาง
แผนการด าเนินการนเิทศภายใน 

3.48 0.88 ปานกลาง 

5. มีการก าหนดทางเลือกในการแก้ปญัหา โดยอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปจัจบุันและความต้องการ 

3.41 0.88 ปานกลาง 

6. มีการก าหนดโครงการกิจกรรม ปรับปรุงส่งเสริมการ
จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

3.56 0.83 มาก 

7. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ด าเนินการนเิทศตามความรู้ความสามารถ และมีการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรท าความเข้าใจขอบข่ายอ านาจ
หน้าที่และบทบาทของผู้นเิทศภายในโรงเรียน 

3.54 0.88 มาก 

8. มีการจัดท าแผน/โครงการนิเทศภายในที่เหมาะสม
กับสภาพบรบิทของโรงเรียน 

3.48 0.86 ปานกลาง 

9. มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนเิทศภายใน 3.89 0.94 มาก 
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ด้าน
ท่ี 

ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก (x̅) (S.D.) ระดับ 

10. มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัตงิานการนเิทศภายใน 
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน 

3.57 0.92 มาก 

11. มีการสรปุผล ติดตามและประเมินผลข้ันตอน 
การวางแผน และก าหนดทางเลือกในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

3.59 0.88 มาก 

 รวม 3.59 0.66 มาก 
 
จากตารางที่  11 พบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่  2 ด้าน 

การวางแผนและการก าหนดทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅= 3.59, S.D. = 0.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากถึงปานกลาง โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 

ดังนี้ มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศภายใน (x̅= 3.89 , S.D. = 0.94) มีการศึกษานโยบาย
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และจัดท า

แผนให้สอดคล้องกัน ( x̅ = 3.74 , S.D. = 0.89) มีการประชุมคณะครูเพื่อร่วมวิเคราะห์ผลการศึกษา

มาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และความต้องการ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับ  (x̅ = 
3.72 , S.D. = 0.78) มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการนิเทศโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา

สภาพปัจจุบัน และความต้องการ (x̅= 3.61 , S.D. = 0.78) มีการสรุปผล ติดตามและประเมินผล

ข้ันตอนการวางแผน และก าหนดทางเลือกในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (x̅= 3.59 , S.D. = 0.88)  

มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน (x̅ = 3.57 , S.D. 
= 0.92) มีการก าหนดโครงการกิจกรรม ปรับปรุงส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตาม

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ( x̅ = 3.56 ,  S.D. = 0.83) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ของ
คณะกรรมการการด าเนินการนิเทศตามความรู้ความสามารถ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรท า  

ความเข้าใจขอบข่ายอ านาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศภายในโรงเรียน (x̅= 3.54 , S.D. = 0.88)  

มีการจัดท าแผน/โครงการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน (x̅ = 3.48 , S.D. = 

0.86)  มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อวางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน (x̅= 3.48 , 
S.D. = 0.88)  มีการก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน

และความต้องการ (x̅= 3.41 , S.D. = 0.88)  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวม
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เท่ากับ 0.66 ลักษณะเช่นน้ีหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นค่อนข้างไม่
สอดคล้องกัน 

 
ตารางท่ี 12 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 

(n = 54) 

ด้าน
ท่ี 

ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีการประชุมคณะครเูพื่อช้ีแจงแนวทางการสร้างสื่อ 
เครื่องมือนิเทศ 

3.31 0.77 ปานกลาง 

2. มีการเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการออกแบบ
เครื่องมือในการติดตามการนเิทศภายใน 

3.33 0.84 ปานกลาง 

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัคณะครู เกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ติดตามการนิเทศภายใน โดยจัดท าสื่อ
ส าหรับการนิเทศการศึกษา ประเภทส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ เช่น เอกสารวิชาการ คู่มือครู  

3.43 0.83 ปานกลาง 

4. มีการจัดท าเครื่องมือในการนเิทศ ส าหรบัตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น 
แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน แบบ
สังเกตการณ์สอน และเครื่องมือเพื่อแก้ไขการท างาน
ของครู เช่น บันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง เป็นต้น 

3.56 0.83 มาก 

5. มีการน าสื่อ เครื่องมือและ วิธีการทีเ่ตรียมไว้ไปใช้ใน
การนิเทศภายในอย่างจรงิจงั 

3.52 0.92 มาก 

 รวม 3.43 0.71 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่ 3 ด้านการสร้าง

สื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.43 , S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากถึงปานกลาง โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดังนี้ มีการจัดท าเครื่องมือในการนิเทศ ส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น 
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แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน แบบสังเกตการณ์สอน และเครื่องมือเพื่อแก้ไขการท างาน

ของครู เช่น บันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง เป็นต้น (x̅ = 3.56 , S.D. = 0.83) มีการน าสื่อ เครื่องมือ

และ วิธีการที่เตรียมไว้ไปใช้ในการนิเทศภายในอย่างจริงจัง  (x̅ = 3.52 , S.D. = 0.92) มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับคณะครู เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ติดตามการนิเทศภายใน โดยจัดท าสื่อส าหรับ

การนิเทศการศึกษา ประเภทส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เช่น เอกสารวิชาการ คู่มือครู (x̅ = 3.43 , 
S.D. = 0.83) มีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือในการติดตามการนิเทศ

ภายใน (x̅ = 3.33 , S.D. = 0.84) มีการประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงแนวทางการสร้างสื่อ เครื่องมือนิเทศ 

(x̅ = 3.31 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมเท่ากับ 0.71 ลักษณะ
เช่นน้ีหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน 
 
ตารางท่ี 13 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

( n = 54 )   
ด้าน
ท่ี 

ด้านการปฏิบัติการนเิทศการศึกษา (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าเกี่ยวกับรายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

3.48 0.94 ปานกลาง 

2. มีการประชุมช้ีแจงคณะครูในการด าเนินการนิเทศ
ภายในและวางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน 

3.50 0.84 มาก 

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครเูกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศภายใน 

3.46 0.88 ปานกลาง 

4. มีการรับฟงัความคิดเห็นของคณะครูในการ
ด าเนินการนเิทศภายใน 

3.41 0.88 ปานกลาง 

5. มีการด าเนินการนเิทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ 
และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

3.52 0.77 มาก 

6. มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการนเิทศภายในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อความเหมาะสม 

3.57 0.90 มาก 

7. ผู้ให้การนิเทศภายในปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร 3.91 0.89 มาก 
8. มีการปฏิสมัพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้นเิทศภายในกับผูร้ับการนเิทศ 3.69 0.90 มาก 
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ด้าน
ท่ี 

ด้านการปฏิบัติการนเิทศการศึกษา (x̅) (S.D.) ระดับ 

9. มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัตงิานตามขั้นตอน 
สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

3.33 0.77 ปานกลาง 

10. มีการน าผลที่ได้รับจากการนิเทศภายในไปพัฒนา
และปรับปรงุการเรียนการสอน 

3.46 0.86 ปานกลาง 

11. มีการปรบัปรุงการนิเทศภายในให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งข้ึน 

3.43 0.86 ปานกลาง 

 รวม 3.52 0.69 มาก 
 

จากตารางที่  13 พบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ข้ันตอนที่  4 ด้าน 

การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 3.52 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากถึงปานกลาง โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ผู้ให้การนิเทศภายในปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร (x̅= 3.91 , S.D. = 0.89) มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ผู้นิเทศภายในกับผู้รับการนิเทศ (x̅= 3.69 , S.D. = 0.90) มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการนิเทศ

ภายในแต่ละกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม (x̅ = 3.57 , S.D. = 0.90) มีการด าเนินการนิเทศภายใน

ตามปฏิทินการนิเทศ และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (x̅ = 3.52  , S.D. = 0.77) มีการประชุมช้ีแจงคณะครู

ในการด าเนินการนิเทศภายในและวางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน  (x̅ = 3.50  , S.D. = 0.84) มี
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าเกี่ยวกับรายละเอียดการ

ด าเนินงาน (x̅= 3.48  , S.D. = 0.94) มีการน าผลที่ได้รับจากการนิเทศภายในไปพัฒนาและปรับปรุง

การเรียนการสอน (x̅ = 3.46  , S.D. = 0.86) ซึ่งเท่ากันกับ มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครู

เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายใน  (x̅ = 3.46  , S.D. = 0.88) มีการปรับปรุงการนิเทศภายในให้มี

ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน x̅= 3.43  , S.D. = 0.86) มีการรับฟังความคิดเห็นของคณะครูในการ

ด าเนินการนิเทศภายใน  (x̅= 3.41  , S.D. = 0.88) มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอน สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน (x̅ = 3.33  , S.D. = 0.77) เมื่อ
พิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมเท่ากับ 0.69 ลักษณะเช่นน้ีหมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นค่อนข้างไม่สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 14 แสดงมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 

( n = 54 )   
ด้าน
ท่ี 

ด้านการประเมนิผลและรายงานผลการนิเทศ (x̅) (S.D.) ระดับ 

1. มีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการประเมินผล
การด าเนินการ 

3.26 0.80 ปานกลาง 

2. มีการด าเนินการประเมินผล 3 ระยะคือ กอ่น
ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการ
ด าเนินการ 

3.19 0.77 ปานกลาง 

3. มีการก าหนดให้คณะครมูีส่วนร่วมก าหนดวิธีการและ
เกณฑ์การประเมินผลทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการนิเทศ 

3.22 0.81 ปานกลาง 

4. มีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินผลในรปูแบบ
ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในแผนงาน 

3.19 0.89 ปานกลาง 

5. มีการประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน 

3.33 0.77 ปานกลาง 

6. มีการประเมินผลการด าเนินการนเิทศภายในแต่ละ
กิจกรรม 

3.30 0.76 ปานกลาง 

7. มีการสรุปและประเมินผลการประเมินการนิเทศการศึกษา
ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ 

3.20 0.78 ปานกลาง 

8. มีการติดตามผลการด าเนินการนิเทศเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 3.24 0.67 ปานกลาง 
9. น าผลการประเมินเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สะดวก

น ามาใช้อย่างเป็นระบบ 
3.07 0.74 ปานกลาง 

10. น าผลจากการประเมินวิเคราะห์และหาแนวทาง
พัฒนาการนเิทศภายในครั้งต่อไป 

3.02 0.76 ปานกลาง 

11. ระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรปุการ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 

3.06 0.68 ปานกลาง 

 รวม 3.18 0.62 ปานกลาง 
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 จากตารางที่  14 พบว่า กระบวนการนิ เทศการ ศึกษาในโรง เรี ยน  ข้ันตอนที่  5   

ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.18 ,  
S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ ปานกลางทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 

(x̅ = 3.33 , S.D. = 0.77) มีการประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในแต่ละกิจกรรม (x̅ = 3.30 , 

S.D. = 0.76) มีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการประเมินผลการด าเนินการ  (x̅= 3.26 ,  

S.D. = 0.80) มีการติดตามผลการด าเนินการนิเทศเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 3.24 , S.D. = 0.67)   
มีการก าหนดให้คณะครูมีส่วนร่วมก าหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินผลที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศ  (x̅ = 3.22 , S.D. = 0.81) มีการสรุปและประเมินผลการ

ประเมินการนิเทศการศึกษาให้ผู้บั ง คับบัญชา และผู้ เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ  (x̅ = 3.20 ,  
S.D. = 0.78) มีการด าเนินการประเมินผล 3 ระยะคือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลัง

การด าเนินการ (x̅ = 3.19 , S.D. = 0.77) ซึ่งเท่ากับ มีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินผลในรูป

ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนงาน  (x̅ = 3.19 , S.D. = 0.89)  

น าผลการประเมินเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สะดวกน ามาใช้อย่างเป็นระบบ (x̅ = 3.07 , S.D. = 0.74) 

ระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรุปการประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา (x̅ = 3.06 , 
S.D. = 0.68) ข้ันตอนการน าผลจากการประเมินวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในครั้ง

ต่อไป (x̅ = 3.02 , S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมเท่ากับ 0.62 
ลักษณะเช่นน้ีหมายถึง ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นค่อนข้างไม่สอดคล้องกัน 

 จากการวิเคราะห์ กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ทั้ง 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1. ด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา ข้ันตอนที่  2. ด้านการวางแผนและการก าหนด
ทางเลือก ข้ันตอนที่   3. ด้ านการสร้ างสื่ อ  เครื่ องมือ  และพัฒนาวิ ธีการ  ข้ันตอนที่   4.  
ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ข้ันตอนที่ 5. ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ น ามา 
วิเคราะหหาคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่ก าหนด ไว
ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 จนถึงตารางที่ 14 และใชการวิเคราะหเนื้อหาจากขอค าถามที่มี คาเฉลี่ย
ต่ าสุด พรอมทั้งน าไปท าการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย และหาแนวทางในการพัฒนา ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ
แรก ให้ดียิ่งข้ึน โดยเรียนเชิญ ฝ่ายบริหารจ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครู
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
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เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณ

วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

จากการท าการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง พบว่า กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ยังไม่ได้เน้น
การปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างชัดเจน คือ มีการรวบข้ันตอนบางข้ันตอนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การนิเทศมี
ความรวดเร็ว และไม่มีบุคลากรด้านการนิเทศโดยตรง แต่ได้มีการมอบหมายแต่งตั้งคณะท างานจาก
ผู้บริหาร ได้แก่ หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งบุคลากรแต่ละท่านมีภาระงานอื่น 
ประกอบกับครูหลายท่านยังไม่เห็นความส าคัญของการนิเทศ คิดว่าเป็นภาระงาน ดังนั้นการนิเทศจึง
ต้องรวมขั้นตอนบางข้ันตอนดังกล่าว และมักจะขาดการนิเทศยังขาดการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ขาดการสรุปประเมินผล และยังไม่มีการน าผลจากการนิเทศมาปรับปรุงอย่างชัดเจนเท่าที่ควร โดยผล
การวิเคราะห์แตละดานสรุปไดดังนี ้ 

1.  แนวทางการปฏิบัติในข้ันตอนด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
1.1  ควรมีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึน 
1.2  ควรศึกษาจากปัญหาที่เกิดจากสภาพจริง จะได้ปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
1.3  ควรน าหลักการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) คือ การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค 
1.4  ควรมีเครื่องมือในการส ารวจปัญหา และความต้องการที่หลากหลายกว่าน้ี เช่น มี

งานวิจัย มีแบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ช่องทางการรับฟังเสียงความต้องการที่
หลายหลาก 

1.5  ควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 
ครู เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง และความต้องการ นโยบายรัฐบาล  

1.6  ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
2. แนวทางการปฏิบัติในข้ันตอนด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก 

2.1  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศของโรงเรียน  วางแผนการด าเนินงาน 
โดยก าหนดข้ันตอนอย่างชัดเจน ระบุเวลาการด าเนินงาน และระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 

2.2  ควรก าหนดทางเลือกในการนิเทศที่หลากหลาย  รวมถึงรูปแบบการนิเทศที่
หลายหลาก เช่น การนิเทศแบบจับคู่กันเอง โดยใช้หลักกัลยาณมิตร , การนิเทศแบบคลินิก 
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2.3  อาจใช้ทฤษฎีเป็นแนวทาง เช่น POSDCoRB  ของ Luther H. Gulick & Lyndall 
Urwick ที่เป็นการบริหารงานที่มีการวางแผนงาน จัดการบุคลากร การประสานงาน การรายงาน
ติดตามผล และสนใจเรื่องการจัดการงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศที่
ต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนินงาน และงบประมาณในการสร้างสื่อ  เครื่องมือต่างๆ 

2.4  ควรวิเคราะห์ผลการศึกษามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และความต้องการ 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ว่าปัญหาใดควรแก้ไขเป็นล าดับแรก ถ้าปัญหาใดเป็นปัญหาใหญ่ ควร
ได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน  

2.5  ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการนิเทศภายในให้เพียงพอ และเขียนไว้
ในแผนปฏิบัติบัติงาน และควรมีการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

3. แนวทางการปฏิบัติในข้ันตอนด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 
3.1  ควรสร้างแบบประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ เช่น แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ เป็นต้น 

เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.2  ควรสร้างเครื่องมือทีม่ีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

3.3  อาจมีเครือ่งมอืที่เป็นออนไลน์ เช่น โทรศัพทม์ือถือ หรือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดท าสือ่ 

3.4  ควรมีสื่อการนิเทศทีเ่หมาะสมกบัผูร้ับการนิเทศ หรือสื่อที่สามารถแก้ปญัหาของ

ผู้รบัการนเิทศได้  

3.5  ควรมีการประเมินผลการใช้สื่อ และน าผลมาปรับปรงุและพฒันาต่อไป 

4. แนวทางการปฏิบัติในข้ันตอนด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
4.1 ในข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา คือ ควรเริ่มด้วยการประชุมผู้บริหาร และ

ครู   ทุกคน เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
จากนั้นก าหนดตารางเวลาการนิเทศ ผู้นิเทศ ให้ชัดเจน แล้วด าเนินการนิเทศตามวัน เวลาที่ก าหนด 
เมื่อด าเนินการนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการประชุมสรุปผลการนิเทศ อาจจะเป็นการประชุมภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นประชุมครู    ทั้งโรงเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ
ปัญหาที่เกิดข้ึน และร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหาต่อไป 

4.2 ควรปฏิบัติตามข้ันตอนที่วางไว้ตามแผนการด าเนินงาน  
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4.3  ควรยึดหลักคือ การเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  และยอมรับการนิเทศซึ่ง
กันและกัน 

4.4 ควรปฏิบัติให้ครบทุกข้ันตอน และต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4.5 หากใช้เทคนิคการจับคู่ ควรมีการเปลี่ยนคู่นิเทศ เพื่อให้ครูมีมุมมองที่หลากหลาย 

และผู้นิเทศควรมีครูด้วยกัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายงาน 
4.6 มีการสร้างขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
4.7 ครูควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากกว่าน้ี 

5. แนวทางการปฏิบัติในข้ันตอนด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ  
5.1   ครูที่ท าหน้าที่นิเทศการสอน ต้องมีการประเมินโดยใช้แบบประเมินต่างๆ แล้ว

สรุปผลการนิเทศ จากนั้นรายงานผลการนิเทศให้ผู้บริหารรับทราบโรงเรียนควรจัดให้มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึน แล้วน าผลที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนไป 
ถ้าครูท่านใดมีผลการประเมินที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้กับครูท่านอื่นได้ ก็ให้มีการน าเสนอวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้ครูท่านอื่นได้น าวิธีการนั้นไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป 

5.2   ควรรายงานตามสภาพความเป็นจริง เพื่อสะท้อนภาพของการท างานที่ท าไป เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติที่ตรงจุด และแก้ไขการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

5.3   ควรมีการรายงานผลการนิเทศ และน าผลที่ได้ไปประชุม ระดมความคิด เพื่อให้ได้
แนวทางที่ชัดเจน ในการปฏิบัติหรือพัฒนาการด าเนินงาน 

5.4   การประเมินผลควรประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และ
หลังการปฏิบัติงาน 

5.5   การรายงานผลควรมีการบรรยายพร้อมรูปภาพประกอบ 
5.6   ควรมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.7   มีการก าหนดวิธีการ และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการนิเทศ 
5.8   จัดท าสารสนเทศผลการประเมินอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการน าไปใช้ 

 จากการสัมภาษณ์ ท าให้สรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา

ในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 คือ ควรมี 

การประชุมผู้บริหาร และครูทุกคน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศของโรงเรียน โดยรวบรวมปัญหา 

และความต้องการจากเสียงของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และครู เพื่อวางแผนการด าเนินงาน โดยมี

การแต่งตั้งครูนิเทศ และก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ ชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะท างานที่มี ความรู้
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ความสามารถด้านการนิเทศ และมีภาระงานไม่มาก มาท าหน้าที่ แล้วจัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียด

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ จากนั้นต้องมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่องตามหลักการนิเทศ

ทั้ง 5 ข้ันตอน และน าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนไป 



 

บทที่ 5   

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1.กระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9  
2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จ านวน 54 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 7 คน และหัวหน้างานแนะแนว 1 คน และฝ่ายปฏิบัติ ประกอบด้วยครู 
จ านวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถิติที่ ใช้ในวิเคราะห์ ข้อมูล  คือ ความถ่ี

(frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน า
ผลที่ได้มาหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร จ านวน  7 คน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิมีข้อค้นพบสรปุได ้ดังนี ้
1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดั งนี้  ข้ันตอนด้ านการวางแผนและการก าหนดทาง เลือก  ข้ันตอนด้าน 
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ข้ันตอนด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา 
ข้ันตอนด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนา วิธีการ และด้านการประเมินผลและรายงานผล 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 คือ 1) ควรมีการประชุมผู้บริหาร และครูทุกคน เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
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การนิเทศของโรงเรียน และความต้องการจากเสียงของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และครู เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งครูนิเทศและก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 2) แต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้
ความสามารถด้านการนิเทศและมีภาระงานไม่มาก  และจัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 3) สร้างสื่อส าหรับการนิเทศที่
หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4) ปฏิบัติงานให้ครบทุกข้ันตอน และใช้เทคนคิการจบัคู่
นิเทศ เพื่อให้ครูมีมุมมองที่หลากหลายและให้ครูมีส่วนร่วมในการนิเทศ 5) การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 

 

การอภิปรายผล 

จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศปฏิบัติงาน และให้จัดท าแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกแห่ง อีกทั้งผู้บริหาร
เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานกระบวนการนิเทศการศึกษาโรงเรียน  มีนโยบายในการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนให้กับครู โดยการนิเทศครู ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
มีการวางแผนและก าหนดแนวทางการนิเทศ แต่กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนยังมีอุปสรรค 
คือ ไม่สามารถด าเนินการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนได้ครบทุกข้ันตอน  เพราะยังขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญมาท างานด้านนี้โดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพรกัญ บัวครอง ที่ได้ศึกษาข้อมูล 
SAR ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 พบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้นิเทศยังขาด
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะนิเทศการศึกษา ตลอดจนยังไม่ให้ความส าคัญกับ  
การนิเทศมากพอ ครู และผู้บริหารมีภาระหน้าที่มากมายจึงท าให้ไม่สนใจเรื่องการนิเทศเท่าที่ควร 
หรืออาจมีการนิเทศแต่ไม่สม่ าเสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นท าให้การนิเทศสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ  
เป็นเพียงการนิเทศเพื่อประเมิน ไม่ใช่การนิเทศเพื่อพัฒนา  นอกจากนั้นเอกสารที่เป็นหลักฐาน 
การด าเนินงานตามข้ันตอนของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา และ คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ให้สถานศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติยังไม่ปรากฏ ,ข้ันตอนต่างๆในการด าเนินงานนิเทศการศึกษา
ภายในยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่น การน าผลจากการประเมินวิเคราะห์ไปหาแนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลียว นัยนา ได้ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอแม่สรวย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการศึกษา
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ครั้งนี้เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 5 ข้ันตอน พบว่า การปฏิบัติ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการวางแผนและ
ก าหนดทางเลือก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผลและรายงาน 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ฑัณฑิมา พงษ์พรม ที่ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เช่นกัน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้ันตอนพบว่า  

1.1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้ันตอนด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา  
มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการศึกษา ส ารวจข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา และสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา และผู้เรียน ผู้บริหารมีการวิเคราะห์
นโยบายของ สพฐ. เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แต่อาจจะศึกษา และ
ส ารวจอย่างไม่ทั่วถึง ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเท่าที่ควร ขาดการระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
ค้นหาปัญหาที่เกิด ตลอดจนยังขาดการการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่จ าเป็นต่อการแก้ไข  
หรือน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์หาสภาพปัญหาที่แท้จริงเพื่อน าไปใช้วางแผนด าเนิน งานต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาภา วิรัชนี ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
บางปะกง “บวรวิทยายน” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 การวิจัย พบว่า  
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ 
งานวิจัย ฑัณฑิมา พงษ์พรม ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า  
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการ  โดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้
เนื่ องมาจากผู้บริหารยั งขาดการให้ความส า คัญกับการการ ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  
และความต้องการ และความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้บริหารปรับปรุง แก้ไขปัญหา 
และพัฒนา ไม่ เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชญากาญจน์ ศรีเนตร ได้ ศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต  
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันการนิเทศโดยรวมอยู่ ใน  
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส ารวจความต้องการ และความจ าเป็นอยู่
ในระดับปานกลาง 
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1.2. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้ันตอนด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก มีค่าปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร และสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของ
การวางแผนการด าเนินงานและมีการก าหนดทางเลือกในการนิเทศ โดยมีการศึกษานโยบายเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และจัดท าแผนให้
สอดคล้องกัน และมีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศภายใน มีการระบุ วันเวลา สถานที่ ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการประชุมคณะครูเพื่อร่วมวิเคราะห์ผลการศึกษามาจดัล าดบั
ความส า คัญของปัญหา  และความต้องการ  เพื่อด า เนินการปรับปรุ งแก้ไข  สอดคล้องกับ  
นภัสนันท์ อุปรี ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือน าข้อมูลจากการส ารวจการปฏิบัติงาน 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรมีการจัดท าโครงการนิเทศภายในรองลง ไป คือ วางแผนการนิเทศโดย
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหา และสอดคล้องกับ อัมพรกัญ บัวครอง ได้ศึกษา 
การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยผลการวิจัยพบว่า การนิเทศภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้ันตอน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การวางแผนและการก าหนดทางเลือก การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผลและรายงานผล การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง ที่ได้ศึกษากระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
โรงเรียนอ าเภอกรงปินัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนอ าเภอ กรงปินัง โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

1.3. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้ันตอนด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ มีการปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดท าเครื่องมือในการนิเทศ ส าหรับ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น แบบส ารวจ แบบประเมิน แบบสังเกตการสอน 
และเครื่องมือเพื่อแก้ไขการท างานของครู เช่น บันทึกภาพครู เป็นต้น โดยครูจะต้องด าเนินการปีละ  
2 ครั้ง สอดคล้องกับ ฑัณฑิมา พงษ์พรม ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
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ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการท าเครื่องมือ เพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา (แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน) ผู้บริหารจัดให้มีการท าสื่อ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาประเภทเครื่องมือการแก้ไข (บันทึกภาพ เทป บันทึกเสียง) ผู้บริหารจัดให้มีการ
ประชุมคณะท างาน เพื่อออกแบบจัดท าสื่อ และเครื่องมือทีใช้ ในการนิเทศภายใน ตามล าดับ   

ในข้ันตอนนี้พบว่า การปฏิบัติในเรื่องการประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงแนวทางการสร้างสื่อ 
เครื่องมือนิเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อ เครื่องมือ  
และเทคโนโลยีการนิเทศการสอน เช่น ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เช่น เอกสารวิชาการ คู่มือครู 
เท่าที่ควร ในขณะเดียวกัน ยังไม่เปิดโอกาสให้ครูส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือในการติดตามการ
นิเทศภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูรานกิ (Murangi) ได้ท าวิจัย เรื่องการนิเทศการสอนใน 
นามิเบีย การศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและการยอมรับการนิเทศการสอน ผลการศึกษาพบว่า 
ครูขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น ครูมีความรู้สึกต้องการช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเทคนิค  
การนิเทศการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง ได้ศึกษา
กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในโรงเรียนอ าเภอกรงปินัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

1.4  กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้ันตอนด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  
ยึดหลักกัลยาณมิตร ท าให้การด าเนินงานต่างๆเป็นได้อย่างราบรื่น ผู้นิเทศภายในกับผู้รับการนิเทศมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการนิเทศภายในแต่ละกิจกรรมเพื่อ  
ความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล วุฒิสาร และสุรภีร์ ค่ายหนองสวงได้ศึกษาในเรื่อง 
การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า  
การเสริมแรงช่วยให้ผู้นิ เทศและผู้รับการนิเทศสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปปฏิบัติจริงได้   
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องานของตนเอง  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
การนิเทศภายใน เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร และ กลยุทธ์การเสริมแรงอีกครั้งซึ่งช่วยให้ผู้ร่วมวิจัยเกิด
ความมั่นใจและความช านาญใน การปฏิบัติการนิเทศเพิ่มข้ึน 

นอกจากนั้น ผู้บริหารยังเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการด าเนินการนิเทศภายในตามปฏิทิน
การนิเทศ และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการจัดกิจกรรมครบถ้วน และต่อเนื่องตามแผนปฏิทิน 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณิชาภา วิรัชนี ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน  
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บางปะกง “บวรวิทยายน” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 การวิจัย 
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ พบว่า สถานศึกษาจะต้องพัฒนาและให้ความส าคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องตามปฏิทินการนิเทภายใน การมอบหลายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนการนิเทศ
ภายใน จัดกิจกรรมเป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการนิเทศภายใน และสอดคล้องกับ  
พาสนา ชลบุรพันธ์ ได้ศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน พบว่า 
มีการปฏิบัติงานระดับมาก เรียงล าดับคือ ผู้นิเทศการสอนและผู้รับการนิเทศการสอนมีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือการใช้กิจกรรมนิเทศ ในการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้รับการนิเทศ และการปฏิบัติระดับน้อยสุดคือกิจกรรมการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของผู้รับการนิเทศด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.5 กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ข้ันตอนการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ มีการปฏิบัติโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นด้านที่ต้องมีการพัฒนา 
การด า เนินงานมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิช บุดดี  ที่ ได้ ศึกษาสภาพปัญหา 
ในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธ์ุ พบว่า มีปัญหาด้านการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนมีปัญหามากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่
ท าให้การด าเนินงานนิเทศ ข้ันตอนการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยานั้น มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็น
เพราะผู้บริหารเห็นความส าคัญของการประเมินผล และรายงานผล จึงให้มีการประเมินผล  
การด าเนินงานนิเทศภายในกระบวนการ 5 ข้ันตอน และมีการประเมินผลการด าเนนิงานนิเทศภายใน
แต่ละกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้นๆ โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ โดยมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รายงานผล  
การด าเนินงาน แต่ขาดการน าผลจากการประเมินวิเคราะห์การด าเนินงานต่างๆในมาใช้ 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไปให้ท าประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนยังขาดการระดม
ความคิดเห็นจากคณะครูในการสรุปการประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
การด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนในครั้งต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ  
ฑัณฑิมา พงษ์พรม ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการประเมินผล
และการรายงานผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาภา วิรัชนี ได้
ศึกษาเรื่องการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”   สังกัดส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 การวิจัยพบว่า ด้านการประเมินผลและรายงานผลนิเทศพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ ทัศกร โนชัย ได้ศึกษา การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
วังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ด้านการประเมิน
งานนิเทศภายในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข ดังนี้ ผู้ด าเนิน 
การนิเทศมีการน าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ส าหรับการสรุปผล  
การประเมิน และ ประเมินผลตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการนิเทศ  เป็นต้น 

2. แนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้แนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้ันตอนด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ของกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
มีแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ ควรมีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันสะท้อน
ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยศึกษาจากปัญหาที่เกิดจากสภาพจริง นโยบายรัฐบาล สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน 
และศึกษาข้อมูลนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักเรียนเก่า ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อสืบหา
ข้อเท็จจริง และความต้องการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง ที่ได้
ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงในเหตุการณ์สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโรงเรียนอ าเภอกรงปินัง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ได้เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการด าเนินการตามกระบวนการนิเทศ
ภายใน ว่าควรมีการส ารวจปัญหาและความต้องการครูในพื้นที่ก่อนการนิเทศ   

โดยโรงเรียนภัทรญาณวิทยาควรมีการใช้เครื่องมือในการส ารวจปัญหา และความต้องการที่
หลากหลาย เช่น มีงานวิจัย มีแบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระเบียนสะสม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านช่องทางการรับฟังเสียงความต้องการที่หลายหลาก 
และน ามาวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของครูและนักเรียน โดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา (SWOT) คือ การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประชุม
หารือจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา หรือความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน
นิเทศ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ไขก่อน- หลัง หรือนิเทศเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑัณฑิมา พงษ์พรม ที่ได้เสนอแนวทางว่า ผู้บริหารควรจัดให้มี
การประชุมสัมมนาให้ความรู้ครูในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรจัดล าดับ
ปัญหา และข้อจ ากัดในการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรเข้ามามี  บทบาทใน
การนิเทศภายในโรงเรียนทุกข้ันตอน ในขณะเดียวกัน นันทิยา เทียนวรรณ ได้เสนอว่า การจัดนิเทศ
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ภายใน ศึกษาจากกปัญหาการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้เป็นผู้ด าเนินการ มีการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด  

2.2 ข้ันตอนด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือกของกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแนวทาง 
ในการส่งเสริมการด าเนินงานดังนี้ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศของโรงเรียน วางแผน 
การด าเนินงาน โดยก าหนดข้ันตอนอย่างชัดเจน ระบุเวลาการด าเนินงาน และระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 
โดยแต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศ และมีภาระงานไม่มากมาท าหน้าที่  
อาจใช้ทฤษฎีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น เช่น POSDCoRB  ของ Luther H. Gulick & Lyndall 
Urwick ที่เป็นการบริหารงานที่มีการวางแผนงาน จัดการบุคลากร การประสานงาน การรายงาน
ติดตามผล และสนใจเรื่องการจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับการวางแผนจัดท าโครงการนิเทศที่
ต้องอาศัยงบประมาณในการด าเนินงาน หลังจากนั้นควรวิเคราะห์ผลการศึกษามาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และความต้องการ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขว่าปัญหาใดควรแก้ไขเป็น
ล าดับแรก ถ้าปัญหาใดเป็นปัญหาใหญ่ ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน และวางแผนเพื่อก าหนด
ทางเลือกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา และรูปแบบในการนิเทศที่สอดคล้องกัน โดยควรก าหนด
ทางเลือกในการนิเทศที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการนิเทศที่หลายหลาก เช่น การนิเทศแบบจับคู่
กันเอง โดยใช้หลักกัลยาณมิตร , การนิเทศแบบคลินิก เป็นต้น โดยครูต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การวางแผน สอดคล้องกับ เฉลียว นัยนา ที่ได้เสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า ควรมีการสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ครูควรมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการและด าเนินการนิเทศภายใน และ อัมพรกัญ บัวครองที่ได้เสนอแนวทาง  
การพัฒนาการนิเทศการศึกษาได้แก่ 1) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ และให้
ความส าคัญรวมถึงสร้างความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
อย่างจริงจัง 2) ควรจัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อหารูปแบบใน
การนิเทศที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑัณฑิมา พงษ์พรม ได้ศึกษา แนวทาง 
การพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ที่เสนอแนวทางว่า ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวางแผน และโครงการนิเทศภายใน ผู้บริหารควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานนิเทศให้เป็น
ปัจจุบัน และผู้บริหารควรขอความร่วมมือผู้เชียวชาญมาช่วยในการวางแผนการนิเทศภายใน 

2.3 ข้ันตอนด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มี
แนวทางในการพัฒนาดังนี้ ควรมีการด าเนินการจัดประชุมอบรมจัดท าสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
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และมีการประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้สื่อ  เครื่องมือ และเทคโนโลยีการนิเทศการสอนแก่
บุคลากร และสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผู้รับการนิเทศและเป็นเครื่องมือสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง  
ที่ได้เสนอแนวทางแนวทางและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการด าเนินการตามกระบวนการนิเทศ
ภายใน พบว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน และวิธีการนิเทศแบบใหม่ๆ ให้เหมาะสม
กับบริบทของปัญหาในสถานการณ์จริง ให้บริการแก่ครูเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง 

นอกจากนั้นควรสร้างเครื่องมือที่หลากหลายประเมินได้ทุกด้านอย่างครอบคลุม  เช่น  
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินสื่อที่ใช้ใน
การเรียนรู้ เครื่องมือออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าสื่อ เป็นต้น 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากนั้นต้องมีการประเมินเครื่องมือ และสื่อ
ทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับ อัมพรกัญ บัวครอง ได้ศึกษาการนิเทศ
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ที่ได้เสนอแนวทางว่า ควรจัดให้มีการประเมินเครื่องมือที่ใช้ว่าตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับแนวทาง
ของเฉลียว นัยนา ที่กล่าวว่า สื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศควรสอดคล้องกับสภาพการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และควรมีการสรุปผลการนิเทศภายในทุกครั้งที่มีการด าเนินการทุกครั้ง 
และฑัณฑิมา พงษ์พรม ที่ได้เสนอแนวทางว่า คือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อ และรูปแบบการเรียนการสอน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรจัดให้มี 
การประชุม สัมมนาให้ความรู้ครูในการผลิต และการใช้สื่อการสอนและผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน  

2.4 ข้ันตอนด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ของกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 มีแนวทาง 
ในการส่งเสริมการด าเนินงานดังนี้ ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบมากกว่าน้ี และครูควรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานมากกว่านี้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ตามแผนการด าเนินงาน และ ปฏิบัติ
ให้ครบทุกข้ันตอน และต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีข้ันตอนข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา คือ ควรเริ่มด้วยการประชุมคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ  และผู้เกี่ยวข้องเพื่อท า 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ควรมีการประชุมผู้บริหาร และครู ทุกคน  
เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นของคณะครูในการด าเนินงาน จากนั้นก าหนดตารางเวลาการนิเทศ ผู้นิเทศ ให้ชัดเจน 
แล้วด าเนินการนิเทศตามวัน เวลาที่ก าหนด เมื่อด าเนินการนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการประชุม
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สรุปผลการนิเทศ อาจจะเป็นการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นประชุมครู ทั้งโรงเรียน 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอปัญหาที่เกิดข้ึน และร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหาต่อไป โดย 
การด าเนินการควรยึดหลักการการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  และยอมรับการนิเทศ 
ซึ่งกันและกัน อาจใช้เทคนิคการจับคู่ ควรมีการเปลี่ยนคู่นิเทศ เพื่อให้ครูมีมุมมองที่หลากหลาย และผู้
นิเทศควรมีครูด้วยกัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายงาน  

สิ่งหนึ่งที่ท าให้การปฏิบัติการนิเทศด าเนินงานไปอย่างราบรื่น และสร้างตลอดจนสามารถ
สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศคือ มีการสร้างขวัญและก าลังใจใน 
การปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑัณฑิมา พงษ์พรม ที่
ได้เสนอแนวทางว่า ผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานนิเทศภายในรองลงมา 
คือ ผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นิเทศภายในโรงเรียนและผู้บริหารควรประชุม
ช้ีแจงให้บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเอง  ในขณะเดียวกัน นิศาชล วุฒิสาร และ  
สุรภีร์  ค่ายหนองสวง ได้ศึกษาในเรื่อง การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้สรุปว่าการเสริมแรง ท าให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการนิเทศภายในมากข้ึน  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  มีความภาคภูมิใจช่ืนชมในผลงานที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติ  
สามารถออกแบบระบบจนได้ระบบการนิเทศภายในที่มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง  ส่งผลให้
โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ดีกว่าเดิม  จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้น ากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้
พัฒนาระบบการ นิเทศภายในโรงเรียนอื่นต่อไป สอดคล้องกับ โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง 
ที่ได้เสนอแนวทางแนวทางและข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับการด าเนินการตามกระบวนการนิเทศ
ภายใน ว่าควรมีการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง และใช้วิธีการที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียนและ
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ และ ควรให้รางวัลเป็นก าลังใจแก่ครูด้วยความยุติธรรม 

2.5 ข้ันตอนด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศของกระบวนการนิเทศการศึกษา
ในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีแนวทางใน 
การพัฒนาดังนี้ ต้องมีการประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทาง
ในการประ เมิ นผลการด า เนินการ  และก าหนดให้ครู มี ส่ วนร่ วม ในการก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศ การสร้างและใช้เครื่องมือ
ประเมินผลในรูปแบบต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินในรูปแบบต่างๆตามที่สร้างขึ้น 
โดยมีการประเมินควรประเมิน  3 ระยะ  คือ ก่อนปฏิบัติงาน  ระหว่างปฏิบัติงาน  และหลั ง 
การปฏิบัติงานและสรุปผลการนิเทศ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลียว  นัยนา ที่เสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศใน
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐานว่า ควรมีการสรุปผลการนิเทศภายในทุกครั้งที่มีการด าเนินงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของโศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง ที่ได้เสนอแนวทางว่าควรตรวจสอบปัญหาและ
อุปสรรคก่อนและหลัง การปฏิบัติงานนิเทศ นอกจากนั้นควรรายงานตามสภาพความเป็นจริง เพื่อ
สะท้อนภาพของการท างานที่ท าไป โรงเรียนควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และมีการระดมความคิด เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึน รวบรวมข้อมูลการนิเทศมาพิจารณา วิเคราะห์ 
สะท้อนภาพงานที่ท า น าผลที่ได้ไปประชุม ระดมความคิด เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจน ในการปฏิบัติ 
แก้ไขหรือพัฒนาการด าเนินงาน ถ้าครูท่านใดมีผลการประเมินที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้กับครูทา่น
อื่นได้ ก็ให้มีการน าเสนอวิธีการด าเนินงานเพื่อให้ครูท่านอื่นได้น าวิธีการนั้นไปปรับใช้ในการเรียน 
การสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป และสุดท้าย ควรจัดท าสารสนเทศผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ สะดวกต่อการน ามาใช้ในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางของฑัณฑิมา พงษ์พรม ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และต่อเนื่องตามแผนงาน รองลงมา คือ 
ผู้บริหารควรมีการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ และผู้บริหารควรจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี ้
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้  

1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนยังมีอุปสรรค  คือ ด้านเวลา ด้านบุคลากร  
ด้านภาระงานของครู ท าให้ไม่สามารถด าเนินการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนได้ครบทุกข้ันตอน เพราะ
ยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญมาท างานด้านโดยตรง ดังนั้นควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ท างาน
ทางด้านนี้โดยตรง ไม่ต้องมีภาระงานด้านอื่นมาก ประกอบกับฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านการนิเทศภายใน  

2. ข้ันตอนด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ล าดับสุดท้าย และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านยังพบด้านที่ปฏิบัติน้อยที่สุดของ 
การนิเทศในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ซึ่งพบว่า การด าเนินงานนิเทศภายในโดยส่วนมากจะด าเนินการ
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ประเมินผลหลังการด าเนินงานเท่านั้น ดังนั้นผู้บริหารจึงควรก าหนดลงไปในแผนการปฏิบัติงานให้มี
การด าเนินการประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการและหลังการด าเนิน  
โดยผู้รับการนิเทศจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นยังไม่มีการน าผลการนิเทศภายในมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงานในครั้งต่อไปเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะสาเหตุคือ ค้นหาข้อมูล
ต่างๆค่อนข้างยาก ไม่มีการน าผลการประเมินเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สะดวก และไม่สามารถน ามาใช้
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนยังไม่มีการระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรุปการประเมินผลเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา  จากที่กล่าวมาถือว่าเป็นปัญหาส าคัญ ผู้บริหารจึงควรแต่งตั้งคณะด าเนินงาน
สารสนเทศที่รวบรวมผลการนิเทศไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งแบบรูปเล่ม และแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และมีการรายงานผลการด าเนินงานเทศให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน และครูทราบ 
เพื่อที่จะน าข้อมูลดังกล่าวไปประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ และ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในข้ันตอนการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการพัฒนา และข้ันตอนการวางแผนและก าหนดทางเลือก ในครั้งต่อไป  

3. ข้ันตอนด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ พบว่า ด้านการเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหาที่จ าเป็นต่อการแก้ไข มีการปฏิบัติน้อยที่สุดของรายด้านน้ี ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ควรวิเคราะห์ส ารวจปัญหา และความต้องการอย่างรอบด้าน และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
รวบรวม หลังจากนั้นผู้บริหารควรจัดประชุมคณะด าเนินงานเพื่อช่วยกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหา หรือความต้องการ ว่าปัญหาหรือความต้องการใดเป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการด าเนินงานนิเทศ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ควรแก้ไขก่อน- หลัง  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัยครั้ง 
ต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิของการจัดการเรียนการสอน 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา 
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ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2559." 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559. 
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เก็จกนก  เอื้อวงศ์. การนิเทศในสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf. 

———. การนิเทศในสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf. 

เก็จกนก เอื้อวงศ์. การนิเทศในสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อวันที ่29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf. 

เฉลียว นัยนา. "กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอแม่สรวย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2." วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552. 

ชญากาญจน์ ศรเีนตร. "รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25." วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9, พิเศษ (เมษายน 
2558). 

ชัญญาภัค ร าพรรณ. "สมรรถนะของผู้นเิทศการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในโรงเรียน
ประชาบ ารุง ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร." การค้นคว้าอิสระปรญิญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 

ชุติมา คูณมา. "การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจรญิ." สารนิพนธ์ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทมุธานี, 2556. 

ฑัณฑิมา พงษ์พรม. "ปญัหาและแนวทางการพัฒนาการนเิทศภายในโรงเรียนของผูบ้รหิารโรงเรียนสงักัด
ส านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2." วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558. 

ณิชาภา  วิรัชนีภรณ์. "การด าเนินงานการนเิทศภายในโรงเรยีนบางประกง "บวรวิทยายน" สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6." ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา, 2558. 

ทัศกร โนชัย. "การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต7 ", วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา, 2559. 

นภัสนันท์ อุปร.ี "รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23." วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจดัการแห่งแปซิฟิค 3, 2 (กรกฏาคม 
–ธันวาคม2560). 

นันทิยา เทียนวรรณ และ จุไรรัตน์ สุดรุง่. "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนราชินี." 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 10, 4 (2558): 27-37. 

 

https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf
https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf
https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-8-t.pdf
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นันทิยา เทียนวรรณ และจุไรรัตน์ สุดรุ่ง. "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนราชินี." 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 10, 4 (2558): บทคดัย่อ. 

นิตยา ทองไทย. "การด าเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ของผูบ้รหิารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศกึษาจังหวัดสุพรรณบุรี." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. 

นิศาชล วุฒิสาร และ สรุภีร์ ค่ายหนองสวง. "การพฒันาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  
อ าเภอยางตลาด จงัหวัดกาฬสินธ์ุ ". วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 10, 
50 (กันยายน - ตุลาคม 2556): 123 -132. 

พรรณภา มหาวิชา. "กระบวนการนเิทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ", ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 

———. "กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร ", ดุษฎี
นิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 

พัชรินทร์  ช่วยศิริ. "การศึกษาการด าเนินงานนเิทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี." สารานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. 

พัชรินทร์ ช่วยศิริ. "การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพล.ี" สารานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. 

พาสนา ชลบรุพันธ์. "รูปแบบการนิเทศการสอนความสามารถในการพัฒนาทกัษะการคิดผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน." วิทยานิพนธ์ปรญิญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต, 2560. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546. กรงุเทพฯ: นานมีบุคส์ พับลิเคช่ัน, 
2546. 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา. ข้อมูลโรงเรียน. เข้าถึงเมื่อวันที่ เข้าถึงได้จาก เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2560 เข้าถึงได้จาก http://www.py.ac.th. 

———. ข้อมูลโรงเรียน. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.py.ac.th. 
———. "แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2563." 

2559. 
โรงเรียนวัดเสด็จ. คู่มือ  การนิเทศภายในโรงเรยีนวัดเสด็จ. เข้าถึงเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2559. เข้าถึง

ได้จาก http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 

 

http://www.py.ac.th/
http://www.py.ac.th/
http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf
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———. คู่มือ การนิเทศภายในโรงเรียนวัดเสด็จ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 

———. คู่มือการนิเทศภายใน   โรงเรียนวัดเสด็จ. เข้าถึงเมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 

———. คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดเสด็จ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559,. เข้าถึงได้จาก 
http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf. 

วนิช  บุดดี. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินการนเิทศภายใน. เข้าถึง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://data.bks.ac.th/bks_webdata. 

วนิช บุดดี. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินการนเิทศภายใน. เข้าถึง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://data.bks.ac.th/bks_webdata. 

วิไลรัตน์   บุญสวัสดิ์. หลักการนิเทศการศึกษา. กรงุเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

วิไลรัตน์  บุญสวัสดิ.์ หลักการนิเทศการศึกษา. กรงุเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์. หลักการนเิทศการศึกษา. กรงุเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอส านักงาน กศน. จงัหวัดชัยนาท. การนิเทศ
ภายใน:หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2560. เข้าถึง
ไดจ้าก http://www.eduweb-stou1.com. 

โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง. "กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก 
ความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโรงเรียนอ าเภอกรงปินัง สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศกึษายะลา เขต 1 ". วารสารครุศาสตร์ 43, 1 (มกราคม 
- มีนาคม 2558): 128-138. 

สงัด    อุทรานันท์. การนิเทศ การศึกษา : หลักการ   ทฤษฎี   และปฏิบัติ. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: 
โรงพมิพ์มิตรสยาม, 2530. 

———. การนิเทศการศึกษา  :  หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพ ฯ: โรงพมิพ์มิตร
สยาม, 2530. 

สงัด   อุทรานันท์. การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มิตรสยาม, 2530. 

สงัด  อุทรานันท์. การนิเทศการศึกษา : หลักการ  ทฤษฎี  และปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์มิตรสยาม, 2530. 

 

http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf
http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf
http://school.esanpt1.go.th/nites/intra-nites/intra-handout.pdf
http://data.bks.ac.th/bks_webdata
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———. การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตัิ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตร
สยาม, 2530. 

สงัด อุทรานันท์. การนเิทศ การศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์มิตรสยาม, 
2530. 

———. การนิเทศการศึกษา : หลักการ   ทฤษฎี   และปฏิบัติ. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มิตรสยาม, 2530. 

———. การนิเทศการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และปฏิบตัิ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตร
สยาม, 2530. 

สมาน ศรีเครือ. "การนิเทศงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ", การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาชาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. "คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ", 1 สิงหาคม 2555. 
ส านักงานการศึกษานอกระบบ. คู่มือการนิเทศภายในของสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2559. เข้าถึงได้จาก chainat.nfe.go.th/UserFiles/File/formnited/1chainat.doc. 
ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต9, กลุ่มนเิทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา. 

"คู่มือนิเทศการสอนด้วยวิธีการสังเกตการสอน ", 2558. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. "รายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ินักเรียน." 

2557. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. การนิเทศภายในโรงเรียนเอกสารชุดการนเิทศ

การศึกษาเล่มท่ี 1. กรุงเทพฯ ส านักงานฯ, 2529. 
———. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การนเิทศ ภายในโรงเรยีนประถมศึกษาอยา่งเป็นระบบ. กรุงเทพฯ: 

ครุสุภาลาดพร้าว, 2541. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.   หน่วยศึกษานิเทศก์. การพัฒนาการนิเทศ

การศึกษา : การนิเทศ 100%. กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. หน่วยศึกษานิเทศก์. การพัฒนาการนิเทศ

การศึกษา :  การนิเทศ 100%. กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541. 
———. การพัฒนาการนิเทศการศึกษา : การนิเทศ 100%. กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.หน่วยศึกษานิเทศก์. การพัฒนาการนิเทศการศึกษา:

การนิเทศ 100%. กรงุเทพฯ: ส านักงานฯ, 2541. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. คูม่ือปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุม่นิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. เข้าถึงได้จาก http://psdg-
obec.nma6.go.th/288. 

 

http://psdg-obec.nma6.go.th/288
http://psdg-obec.nma6.go.th/288
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———. เอกสารการนเิทศติดตาม เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนแบบคละชั้น กรุงเทพฯ: ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551. 

———. เอกสารการนเิทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนแบบคละชั้น กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2551. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, หน่วยศึกษานิเทศก์. "แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน." เอกสาร 9/2562, 2562. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  หน่วยศึกษานิเทศก์. "แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูก่ารนเิทศภายในโรงเรียนโดยใช้หอ้งเรียนเป็นพื้น
เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน." เอกสาร 2/2562. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. หน่วยศึกษานิเทศก์. "แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นพื้น
เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน." เอกสาร 2/2562. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาติ. "พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3)." 14 สิงหาคม 2542. 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. "แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พุทธศักราช 2560 - 2564)." 2559. 

โสภณ ทองจิตร. "การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในชองผู้นิเทศการศึกษา ในโรงเรียน
เครือข่ายบางกุ้ง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี." ภาคนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 2554. 

หน่วยศึกษานิเทศ. ชุดอบรมศึกษานิเทศก์ การนิเทศการศกึษา. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 2540. 
———. ชุดอบรมศึกษานิเทศก์การนเิทศการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 2540. 
———. แนวทาง งานวิชาการภายในโรงเรยีนตามโครงการ. กรงุเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศกก์รม

สามัญศึกษา, 2532. 
———. แนวทางงานวิชาการภายในโรงเรยีนตามโครงการ. กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญ

ศึกษา, 2532. 
อัญชลี   ธรรมะวิธีกุล. การจัดการนเิทศการศึกษาภายในสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

2559. เข้าถึงได้จาก https://panchalee.wordpress.com. 
อัมพรกัญ  บัวครอง. "การนิเทศการศึกษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต2." การค้นคว้าอิสระปรญิญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

 

https://panchalee.wordpress.com/
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อัมพรกัญ บัวครอง. "การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรยีนแกนน าการจัดการเรียนร่วม  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 2." การค้นคว้าอิสระปรญิญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

———. "การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต2." การค้นคว้าอิสระปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
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แบบรายงานผลการประเมินผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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แบบรายงานผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย  
เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้ 

เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวิจัย ซึ่งจะท าการประเมินความเที่ยงตรง โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง  ดังนี้ 

+1 = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม  
 0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม ่
-1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม  
 

โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของทา่นว่าข้อความมีความ สอดคล้อง 
หรือถูกต้องเพียงใด 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ข้อ
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคน

ท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
ตอนท่ี 1 

ตัวแปรพื้นฐาน  

เป็นตัวแปร

เกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ให้ข้อมูล  

ได้แก่  เพศ  อายุ 

วุฒิทางการศึกษา 

ต าแหน่งหน้าที่ใน

ปัจจุบัน  และ

ระยะเวลาการ

ระยะเวลาการที่

ท างานในโรงเรียน

ภัทรญาณวิทยา 

1 เพศ 
(   )  ชาย    (   )  หญิง 

1 1 1 3 1.00 

2 อายุ  
(   )  ต่ ากว่า 30 ปี            
(   )  31 – 40 ป ี
(   )  41 – 50 ปี              
(   )  51 ปีข้ึนไป 

1 1 1 3 1.00 

3 วุฒิทางการศึกษา     
(   )  ปริญญาตร ี
(   )  ปริญญาโท 
(   )  ปริญญาเอก 

1 1 1 3 1.00 

4 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
(   )  ผู้บริหาร    
(   )  ครู 

-1 1 1 2 0.66 

5 ระยะเวลาการที่ท างานในโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา 
(   )  น้อยกว่า 5 ปี          
(   )  21 – 25        
(   )  6 – 10                 
(   )  16 – 20 
(   )  11 – 15               
(   )  16 – 20 
(   )   26 ปีข้ึนไป 

1 1 1 3 1.00 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีนภัทรญาณวิทยา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ขั้นตอนท่ี 1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการพัฒนา 

ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
1 มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู ตัวบ่งช้ีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
1 1 1 3 1.00 

2 มีการศึกษาสภาพปจัจุบัน ปัญหาของโรงเรียน และความตอ้งการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

1 1 1 3 1.00 

3 มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้รียน เช่น ข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ด้านการดูแลช่วยเหลือและ
ให้บรกิารด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
ตามประเมินผล เป็นต้น 

1 1 1 3 1.00 

4 มีการส ารวจข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น สภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

1 1 1 3 1.00 

5 มีการประชุมหาลอืด าเนินงานนเิทศภายในอย่างต่อเนื่อง 1 1 1 3 1.00 

6 มีการส ารวจ สอบถามปัญหา ความต้องการและรับฟงั
ความคิดเห็นจากคณะครู ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครู
ร่วมกันวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ 

1 1 1 3 1.00 

7. มีเครือ่งมือและการเกบ็ข้อมูล เช่น ความต้องการของโรงเรียน 
สภาพปัญหาของโรงเรียน ฯลฯ อย่างเป็นระบบ 

1 1 1 3 1.00 

8. มีการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาทีจ่ าเป็นต่อการ
แก้ไข 

0 1 1 2 0.66 

9. มีการน าข้อมลูที่ได้รับมาวิเคราะหห์าสภาพปัญหาที่
แท้จรงิเพือ่น าไปใช้วางแผนด าเนินงาน 

1 1 1 3 1.00 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีนภัทรญาณวิทยา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ขั้นตอนท่ี 2 ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก 
 

ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
 ขั้นตอนเตรียมการวางแผน      

1. มีการศึกษานโยบายเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนว
ปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
9 และจัดท าแผนให้สอดคล้องกัน 

1 1 1 3 1.00 

2. มีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการนิเทศโดย
อาศัยข้อมูลจากการศึกษาสภาพปจัจบุัน และความ
ต้องการ 

0 1 1 2 0.66 

 ขั้นปฏิบัติการวางแผน      

3. มีการประชุมคณะครเูพื่อร่วมวิเคราะหผ์ลการศึกษามา
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และความต้องการ เพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามล าดับ 

1 1 0 2 0.66 

4. มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพือ่วาง
แผนการด าเนินการนเิทศภายใน 

1 1 0 2 0.66 

5. มีการก าหนดทางเลือกในการแก้ปญัหา โดยอาศัยข้อมลู
จากการศึกษาสภาพปจัจบุันและความต้องการ 

1 1 1 3 1.00 

6. มีการก าหนดโครงการกิจกรรม ปรับปรุงส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

 ขั้นประสานวางแผน      

7. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ด าเนินการนเิทศตามความรู้ความสามารถ และมีการ

1 1 1 3 1.00 
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ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรท าความเข้าใจขอบข่าย อ านาจ 
หน้าที่และบทบาทของผู้นเิทศภายในโรงเรียน  

 ขั้นเตรียมน าแผนไปปฏิบัติ      

8. มีการจัดท าแผน/โครงการนิเทศภายในที่เหมาะสมกบั
สภาพบรบิทของโรงเรียน 

1 1 0 2 0.66 

9. มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานนเิทศภายใน 1 1 1 3 1.00 

10. มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัตงิานการนเิทศภายใน เพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

1 1 1 3 1.00 

11. มีการสรปุผล ติดตามและประเมินผลข้ันตอน 
การวางแผน และก าหนดทางเลือกในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

1 1 1 3 1.00 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีนภัทรญาณวิทยา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ขั้นตอนท่ี 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 

ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
1. มีการประชุมคณะครเูพื่อช้ีแจงแนวทางการสร้างสื่อและ

เครื่องมือส าหรับการนิเทศ 
1 0 1 2 0.66 

2. มีการเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการออกแบบ
เครื่องมือในการติดตามการนเิทศภายใน 

1 1 1 3 1.00 

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัคณะครู เกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ติดตามการนิเทศภายใน โดยจัดท าสื่อ
ส าหรับการนิเทศการศึกษา ประเภทส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ เช่น เอกสารการนเิทศ คู่มือครู 

0 1 1 2 0.66 

4. มีการจัดท าสือ่ และเครื่องมือในการนิเทศ ส าหรบั
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น 
แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบประเมิน แบบ
สังเกตการณ์สอน และเครื่องมือเพื่อแก้ไขปญัหาการ
ท างานของครู เช่น บันทึกภาพ เทปบันทกึเสียง เป็นต้น 

1 0 1 2 0.66 

5. มีการน าสื่อ เครื่องมือ วิธีการทีเ่ตรียมไว้ไปใช้ในการ
นิเทศภายในอย่างจริงจัง 

1 1 1 3 1.00 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีนภัทรญาณวิทยา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ขั้นตอนท่ี 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
 

ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 

 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      

1. มีการประชุมคณะกรรมการการด าเนินการนเิทศ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าเกี่ยวกับรายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

1 1 1 3 1.00 

2. มีการประชุมช้ีแจงคณะครูในการด าเนินการนิเทศ
ภายในและวางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน 

1 1 0 2 0.66 

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครเูกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศภายใน 

0 1 1 2 0.66 

4. มีการรับฟงัความคิดเห็นของคณะครูในการด าเนินการ
นิเทศภายใน 

1 1 1 3 1.00 

 ปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน/โครงการ      

5. มีการด าเนินการนเิทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1 1 1 3 1.00 

6. มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการนเิทศภายในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อความเหมาะสม 

1 1 0 2 0.66 

7. ผู้นิเทศภายในปฏิบัตมิีความเป็นกัลยาณมิตร 1 1 1 3 1.00 

8. มีการปฏิสมัพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้นเิทศภายในกับผูร้ับการนเิทศ 0 1 1 2 0.66 

 ประชุมสรุปผลการนิเทศ      

9. มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัตงิานตามขั้นตอน 
สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1 1 1 3 1.00 
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ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
 น าข้อมูลไปใช้ด าเนินการพัฒนาต่อไป      

10. มีการน าผลที่ได้รับจากการนิเทศภายในไปพัฒนาและ
ปรับปรงุการเรียนการสอน 

1 1 1 3 1.00 

11. มีการปรบัปรุงการนิเทศภายในให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 

1 1 1 3 1.00 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีนภัทรญาณวิทยา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ขั้นตอนท่ี 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 

ด้าน
ท่ี 

ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม 
IOC 

1 2 3 
1. มีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการประเมินผล

การด าเนินการ 
1 1 1 3 1.00 

2. มีการด าเนินการประเมินผล 3 ระยะคือ กอ่นด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ 

0 1 1 2 0.66 

3. มีการก าหนดให้คณะครมูีส่วนร่วมก าหนดวิธีการและ
เกณฑ์การประเมินผลทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการนิเทศ 

1 1 1 3 1.00 

4. มีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินผลในรปูแบบต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนงาน 

1 1 1 3 1.00 

5. มีการประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน 

1 1 1 3 1.00 

6. มีการประเมินผลการด าเนินการนเิทศภายในแต่ละกจิกรรม 1 1 1 3 1.00 

7. มีการสรปุและประเมนิผลการประเมินการนเิทศการศึกษาให้
ผู้บงัคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบเปน็ระยะ 

1 1 1 3 1.00 

8. มีการติดตามผลการด าเนินการนเิทศเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 1 1 3 1.00 

9. น าผลการประเมินเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สะดวก
น ามาใช้อย่างเป็นระบบ 

1 1 1 3 1.00 

10. น าผลจากการประเมินมาวิเคราะห์และหาแนวทาง
พัฒนาการนเิทศภายในครั้งต่อไป 

1 1 1 3 1.00 

11. ระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรปุการ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 

1 1 1 3 1.00 
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ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒสิัมภาษณ์งานวิจัย 
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ภาคผนวก ค  

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

 แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  147 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในหน้าข้อความที่ตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

           ชาย                      หญิง 
2. อายุ 

           ต่ ากว่า 30 ปี            31 – 40 ป ี
           41 – 50 ปี              51 ปีข้ึนไป 

3. วุฒิทางการศึกษา 
           ปริญญาตรี              ปริญญาเอก 
           ปริญญาโท 

4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
           ผู้บริหาร                 ครู 

5. ระยะเวลาการท างานในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
           ต่ ากว่า 5 ปี             16 – 20 
           6 – 10                  21 – 25 
           11 – 15                26 ปีข้ึนไป 
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กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรยีนภัทรญาณวิทยา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  
ตอนที่ 2 กระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียน 

ค าข้ีแจง  แบบสอบถามตอนนี้เป็นค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา
ในโรงเรียน 5 ข้ันตอน  1) ด้านการศึกษาสภาพปจัจบุัน ปัญหาและความต้องการพฒันา 2) ด้านการ
วางแผนและการก าหนดทางเลอืก 3) ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพฒันาวิธีการ 4) ด้านการ
ปฏิบัติการนเิทศการศึกษา 5) ด้านการประเมินและรายงานผลนเิทศ 

ขอความกรุณาให้ท่านพจิารณาว่า กระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
ในแต่ละหัวข้อค าถามมีการปฏิบัติอยู่ในระดับใด แล้วท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องระดบัการปฏิบัติ
ที่เป็นจรงิทีสุ่ด โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงันี่คือ 

 
ระดับ 5 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัตอิยู่ในระดับมากทีสุ่ด ให้มีค่าน้ าหนกั
คะแนน 5 คะแนน  

ระดับ 4 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัต ิอยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ าหนักคะแนน 
4 คะแนน  

ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัต ิอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนัก
คะแนน 3 คะแนน  

ระดับ 2 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัต ิอยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนักคะแนน 
2 คะแนน  

ระดับ 1 หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีการปฏิบัตอิยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก
คะแนน 1 คะแนน 

 
 
 

 
 



  149 

แบบสอบถาม 
กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน  
ขั้นตอนท่ี 1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการพัฒนา 

 
ด้าน
ที่ 

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติ 

  5 4 3 2 1 
1. มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู ตัวบ่งช้ีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
     

2. มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาของโรงเรียน และความ
ต้องการพฒันาด้านต่างๆของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

     

3. มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้รียน เช่น ข้อมูลด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ด้านการดูแลช่วยเหลือและใหบ้รกิารด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศติดตามประเมินผล เป็นต้น 

     

4. มีการส ารวจข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น สภาพปัจจบุัน
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก 

     

5. มีการประชุมด าเนินงานนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง      
6. มีการส ารวจ สอบถามปัญหา ความต้องการ และรบัฟังความ

คิดเห็นจากคณะครู ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครรู่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

     

7. มีเครื่องมือและการเกบ็ข้อมลู เช่น ความต้องการของโรงเรียน 
สภาพปัญหาของโรงเรียน ฯลฯ อย่างเป็นระบบ 

     

8. มีการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาทีจ่ าเป็นต่อการแก้ไข      
9. มีการน าข้อมลูที่ได้รับมาวิเคราะหห์าสภาพปัญหาที่แทจ้รงิเพื่อ

น าไปใช้วางแผนด าเนินงาน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอนท่ี 2 ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลือก 

 
ด้าน
ที ่

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบตั ิ

  5 4 3 2 1 
 ขั้นตอนเตรียมการวางแผน      

1. มีการศึกษานโยบายเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์และแนวปฏิบตัิของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และจดัท าแผนให้
สอดคลอ้งกัน 

     

2. มีการก าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงคข์องการนิเทศโดยอาศัยข้อมูลจาก
การศึกษาสภาพปจัจบุัน และความตอ้งการ 

     

 ขั้นปฏิบัติการวางแผน      

3. มีการประชุมคณะครูเพื่อร่วมวิเคราะห์ผลการศึกษามาจัดล าดับ
ความส าคัญของปญัหา และความต้องการ เพือ่ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามล าดบั 

     

4. มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพือ่วางแผนการด าเนินการ
นิเทศภายใน 

     

5. มีการก าหนดทางเลอืกในการแก้ปญัหา โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา
สภาพปจัจบุันและความตอ้งการ 

     

6. มีการก าหนดโครงการกิจกรรม ปรับปรุงสง่เสริมการจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงคข์องสถานศึกษา 

     

 ขั้นประสานวางแผน      

7. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการด าเนินการนิเทศตาม
ความรู้ความสามารถ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรท าความเขา้ใจ
ขอบข่ายอ านาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศภายในโรงเรียน 

     

 ขั้นเตรียมน าแผนไปปฏิบัติ      

8. มีการจัดท าแผน/โครงการนิเทศภายในทีเ่หมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน      
9. มีการจดัท าปฏิทินปฏบิัตงิานนิเทศภายใน      
10. มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัตงิานการนิเทศภายใน เพือ่เป็นแนวทางการด าเนินงาน      

11. มีการสรุปผล ติดตามและประเมินผลขั้นตอน 
การวางแผน และก าหนดทางเลอืกในการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอนท่ี 3 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ 

 
 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติ 

  5 4 3 2 1 
1. มีการประชุมคณะครเูพื่อช้ีแจงแนวทางการสร้างสื่อ 

เครื่องมือนิเทศ 
     

2. มีการเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือ
ในการติดตามการนเิทศภายใน 

     

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัคณะครู เกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ติดตามการนิเทศภายใน โดยจัดท าสื่อ
ส าหรับการนิเทศการศึกษา ประเภทส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจ เช่น เอกสารวิชาการ คู่มือครู  

     

4. มีการจัดท าเครื่องมือในการนเิทศ ส าหรบัตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ แบบประเมิน แบบสังเกตการณ์สอน และ
เครื่องมือเพื่อแก้ไขการท างานของครู เช่น บันทึกภาพ 
เทปบันทึกเสียง เป็นต้น 

     

5. มีการน าสื่อ เครื่องมือและ วิธีการทีเ่ตรียมไว้ไปใช้ในการ
นิเทศภายในอย่างจริงจัง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน  
ขั้นตอนท่ี 4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

 
ด้าน
ที่ 

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติ 

  5 4 3 2 1 
 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      

1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพื่อท าความเข้าเก่ียวกับรายละเอยีดการด าเนินงาน 

     

2. มีการประชุมช้ีแจงคณะครูในการด าเนินการนิเทศภายใน
และวางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน 

     

3. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครเูกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศภายใน 

     

4. มีการรับฟงัความคิดเห็นของคณะครูในการด าเนินการ
นิเทศภายใน 

     

 ปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน/โครงการ      
5. มีการด าเนินการนเิทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ และ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
     

6. มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการนเิทศภายในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อความเหมาะสม 

     

7. ผู้ให้การนิเทศภายในปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร      
8. มีการปฏิสมัพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้นเิทศภายในกับผูร้ับการนเิทศ      
 ประชุมสรุปผลการนิเทศ      

9. มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัตงิานตามขั้นตอน 
สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

 น าข้อมูลไปใช้ด าเนินการพัฒนาต่อไป      
10. มีการน าผลที่ได้รับจากการนิเทศภายในไปพัฒนาและ

ปรับปรงุการเรียนการสอน 
     

11. มีการปรบัปรุงการนิเทศภายในให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอนท่ี 5 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 

 
ด้าน
ที่ 

 
รายการประเมิน / กิจกรรม 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติ 

  5 4 3 2 1 

1. มีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

     

2. มีการด าเนินการประเมินผล 3 ระยะคือ กอ่นด าเนินการ 
ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินการ 

     

3. มีการก าหนดให้คณะครมูีส่วนร่วมก าหนดวิธีการและ
เกณฑ์การประเมินผลทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการนิเทศ 

     

4. มีการสร้างและใช้เครื่องมือประเมินผลในรปูแบบต่างๆ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนงาน 

     

5. มีการประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายในตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน 

     

6. มีการประเมินผลการด าเนินการนเิทศภายในแต่ละ
กิจกรรม 

     

7. มีการสรปุและประเมินผลการประเมินการนเิทศการศึกษา
ให้ผู้บงัคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ 

     

8. มีการติดตามผลการด าเนินการนเิทศเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

9. น าผลการประเมินเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สะดวกน ามาใช้
อย่างเป็นระบบ 

     

10. น าผลจากการประเมินวิเคราะห์และหาแนวทาง
พัฒนาการนเิทศภายในครั้งต่อไป 

     

11. ระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรปุการประเมินผล
เพื่อหาแนวทางในการพฒันา 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
งานวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ช่ือ...................................................................................นามสกุล............................... .......................... 

ต าแหน่ง..................................................... วันทีส่ัมภาษณ์.................................................. ................. 

 

แนวค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ ์
แนวค าถาม 

1. ท่านเห็นด้วยกบัระดบักระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ที่ผู้วิจัยน าเสนอ หรอืไม่ อย่างไร 

2. ท่านมีแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการศึกษาสภาพปจัจบุัน ปัญหา และ
ความต้องการ อย่างไร 

3. ท่านมีแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนา
วิธีการ อย่างไร 

4. ท่านมีแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการประเมินผลและรายงานผลการนเิทศ 
อย่างไร 

5. ท่านมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการวางแผนและการก าหนดทางเลอืก อย่างไร 

6. ท่านมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการนเิทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการปฏิบัติการนเิทศการศึกษา  อย่างไร 

 

 

 

 

 



 

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจุฬารกัษ์ โคตรจักร ์
วัน เดือน ปี เกิด 24 กรกฏาคม 2529 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 359/614 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170   
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