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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครั6 งนี6 มีวตัถุประสงคเ์พื9อ ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั6นพื6นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ การปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที9ใชใ้นการวิจยัครั6 งนี6  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด จาํนวน 358 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั6นตามสัดส่วน เครื9องมือที9ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 
0.21 - 0.83 และมีค่าความเชื9อมั9นเท่ากบั 0.88 ส่วนสถิติที9ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่าง
ของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั6นพื6นฐานการศึกษา 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั6นพื6นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที9ระดบั .05 3) ผลการเปรียบเทียบ
บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั6นพื6นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ           
ที9ระดบั .05   
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Abstract 

 

 This research was to study and compare the role of internal supervision of the administrations 

of Basic Education in Rayong, Chanthaburi and Trat  Provinces by experienced practitioners and 

the size of the school .The samples used in this study consisted of 358 teachers in Rayong, 

Chanthaburi and Trat Provinces by random stratified proportionate. The instrument used to collect 

the data a 5 – rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.21 to 0.83 and the 

reliability was at 0.88. The statistical analysis used were percentage, mean and standard deviation.  

t-test, and one-way analysis of variance (One - way ANOVA) and Scheffe’s method to analyses 

the data. 

 The results showed that: 1) The role of internal supervision of the administrations of  

Basic School Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces were at the high level.  

2) The comparison of the administration’s interal supervision role of Basic School Education in 

Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces by experienced practitioners found that the overall 

difference was statistically significant at the level .05 3) The comparison of the administration’s 

internal supervision role of Basic School Education in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces 

by size of school in overall and each expect difference were statistically significant at the 0.05 

level. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้สําคญัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพการจดัการศึกษา
ตอ้งเป็นไปเพื'อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์'สมบูรณ์ ทั*งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้'นไดอ้ย่างมีความสุข การพฒันา
มนุษยก์บัการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ'งที'ตอ้งทาํคู่กนัไป ซึ' งขึ*นอยูก่บัการจดัการเรียนการสอนที'มี
ประสิทธิภาพ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) 
พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญติัไวว้่า การจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื'อพฒันาคนให้เป็นมนุษยที์'สมบูรณ์ทั*ง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอื้'นไดอ้ยา่งมีความสุข และมาตรา 47 กาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพ เพื'อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยั
กระบวนการปฏิบติัอยา่งหลากหลาย ประกอบดว้ย กระบวนการบริหารจดัการ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ซึ' งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั*นพื*นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ' งเป็นกาํลงัของชาติ ใหเ้ป็นมนุษยที์'มีความสมดุล ทั*งดา้น
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั'นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื*นฐาน 
รวมทั*งเจตคติ ที'จาํเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญับนพื*นฐานความเชื'อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) ดงันั*น เพื'อให้การใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั*นพื*นฐานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ผูบ้ริหารและครูตอ้งทาํหน้าที'ในการพฒันาการศึกษา พฒันาผูเ้รียน ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที'กาํหนด ซึ' งตอ้งอาศยักระบวนการสําคญั คือ กระบวนการการบริหาร กระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาจะตอ้งมีการดาํเนินการอย่างต่อเนื'อง สอดคลอ้งควบคู่กนัไป 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน. 2552 : 1) 
 การนิเทศการศึกษามีความสําคญัอยา่งยิ'งต่อการเพิ'มประสิทธิภาพให้สถานศึกษา โดยเฉพาะ
ครูผูส้อน ซึ' งเป็นครูผูส้อนหลกัในระบบการศึกษา สําหรับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  คือตอ้งการ
ปรับปรุงการสอนของครูใหมี้คุณภาพมากยิ'งขึ*น  องคป์ระกอบของการนิเทศประกอบดว้ย การช่วยเหลือ
ครูผูส้อนโดยตรงให้มีการปรับปรุงการสอนด้วยตวัของครูอย่างสมํ'าเสมอ การพฒันาทกัษะการ
ทาํงานกลุ่ม โดยการวางแผนการแกปั้ญหา และกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มร่วมกนั การพฒันาหลกัสูตร
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โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน การวิจยั 
เชิงปฏิบติัการในชั*นเรียนเพื'อพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนในการพฒันาการศึกษา ตอ้งมีการนิเทศ
เป็นหลกัของการจดักิจกรรมในสถานศึกษา อีกทั*งยงัเป็นกระบวนการของการศึกษาที'มุ่งส่งเสริม
สนบัสนุน และพฒันามาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้ประสบการณ์และทกัษะ
ต่าง ๆ ในการนิเทศและการสนบัสนุนจากผูนิ้เทศและผูบ้ริหารเช่นกนั (ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. 
2548 : 1)  
 การนิเทศมีจุดมุ่งหมายชดัเจน โดยยึดหลกัประชาธิปไตยโดยรับฟังความคิดเห็นของผูอื้'น
เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ทั*งทางดา้นความคิดเห็น และการกระทาํ   
ใชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์ รวมทั*งการให้ขวญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน ทั*งนี* เพื'อให้การจดัการศึกษา
ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึ*น ในที'สุดผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งดาํเนินการ ในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูประสบความสําเร็จ ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน โดยการเพิ'มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการทาํงานรวมทั*ง
เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ใหค้รูสามารถพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ  ซึ' งส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะที'พึงประสงค์ ตามความตอ้งการ
ของหลกัสูตรดว้ยเทคนิควธีิการหลากหลาย  การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที'ประกอบดว้ย  
ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร และครู ที'ผูบ้ริหารมอบหมายดาํเนินการ โดยใชภ้าวะผูน้าํให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจประสานงาน และใช้ศกัยภาพในการทาํงานอย่างเต็มที'  ซึ' งจะส่งผลต่อการพฒันางานของ
สถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แนวคิดเกี'ยวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา 
จึงเป็นสิ'งจาํเป็นสําหรับผูนิ้เทศการศึกษา การจดักิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา กระทาํไดห้ลาย
รูปแบบ การที'ผูบ้ริหารจะเลือกใชรู้ปแบบใดนั*นขึ*นอยูก่บับริบทของสถานศึกษานั*น ๆ เพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูที้'อยูใ่กลชิ้ดกบัครูยอ่มรู้สภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคลากรภายในเป็นอยา่งดี 
(สุทธนู  ศรีไสย.์ 2549 : 25)  
 ดงันั*นการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพนั*น จะตอ้งใชก้ระบวนการการนิเทศในที'มีประสิทธิภาพ
ทั*งดา้นบริหาร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิF ทางการเรียนของผูเ้รียน การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นวธีิหนึ'งในการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา ที'จะมุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา เพราะเป็นกระบวนการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูใหเ้อื*อต่อความสําเร็จ
ทางการเรียนของนกัเรียน การเปลี'ยนแปลงความรู้ เจตคติ ซึ' งเกี'ยวกบัอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรม
ส่วนบุคคล จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ มุ่งพฒันาบุคลากรให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถในการพฒันางาน ปฏิบติังาน ซึ' งหมายถึงการเรียนการสอนโดยปรับปรุงเทคนิควิธีการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน. 2547 : 179) 
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 นอกจากนี*การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัที'จะส่งเสริมให้
เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพวิธีหนึ'ง ทั*งนี* เพราะการนิเทศภายในสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษาเป็นความพยายามที'จะปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ให้ดีขึ*น และบรรลุตามเกณฑ์ของมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา (ธีระศกัดิF   เลื'อยไธสง. 
2550 : 34) 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ไดก้าํหนด
โครงสร้างและวธีิการดาํเนินการนิเทศ โดยผูท้าํหนา้ที'นิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูช่้วย
ผูบ้ริหาร หวัหนา้สาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรที'มีความรู้เรื'องการนิเทศที'ผูบ้ริหารแต่งตั*ง
หรือมอบหมาย ส่วนกลุ่มผูรั้บการนิเทศการจาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะการรวมเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที'รับผดิชอบภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม ซึ' งมีหวัหนา้กลุ่มและขา้ราชการ
ครูในกลุ่ม 2) ขา้ราชการครูเป็นรายบุคคล การนิเทศลกัษณะนี* เป็นการนิเทศที'เนน้ให้ความช่วยเหลือ
เกี'ยวกบัการเรียนการสอนภายในชั*นเรียนเพื'อใหค้รูสามารถแกปั้ญหาได ้โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารทุก
สถานศึกษาในสังกดั ดาํเนินโครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื'อปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติังานในหนา้ที'ของครูใหมี้ประสิทธิภาพ ซึ' งจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีกระบวนการนิเทศตามหลกัการของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน
ทั*ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษาสภาพปัญหา ด้านการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา ด้านการ
ดาํเนินการแกปั้ญหา ดา้นการนิเทศติดตามผล การแกปั้ญหา และดา้นการประเมินผล ซึ' งจะช่วยพฒันา 
การเรียนการสอนใหท้นัต่อการเปลี'ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 9)   
 บทบาทของผูบ้ริหารการนิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด พบวา่ การนิเทศภายในสถานศึกษามีการปฏิบติันอ้ยมาก เนื'องจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหค้วามสนใจในการพฒันางานดา้นวชิาการของสถานศึกษานอ้ยกวา่งานดา้นอื'น ๆ ซึ' งการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหัวใจสําคญัในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาบุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่รู้จุดมุ่งหมายที'แทจ้ริงของการนิเทศภายในสถานศึกษาวา่เป็นไปเพื'อการร่วมมือร่วมใจ
ในการพฒันาตนเองไม่เห็นความสําคญัและประโยชน์ของการนิเทศภายในสถานศึกษาเนื'องจาก
เขา้ใจวา่การนิเทศภายในเป็นการตรวจสอบการจบัผิดการประเมินการวิพากษ์วิจารณ์และที'สําคญั
คือบุคลากรในสถานศึกษาขาดความตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นในการทาํงานอย่าง
เป็นระบบและการพฒันาตนเองของผูมี้ส่วนเกี'ยวขอ้งในการพฒันาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
(กรองทอง  จิรเดชากุล. 2550 : 7)  
 จากความเป็นมาและความสําคญัดงักล่าว ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โดยการนิเทศภายในสถานศึกษาที'เป็นระบบ สมํ'าเสมอและต่อเนื'อง ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาบทบาท
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การนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
ทั*งนี* เพื'อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันาบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกษาให้การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นการวางแผนในการขบัเคลื'อนการบริหารจดัการศึกษา การพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนของครูอนัจะส่งผลใหค้รูผูส้อนปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั* งนี*   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี*  
 1. เพื'อศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด 
 2. เพื'อเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
 

ประโยชน์ของการวจัิย   
 ผลการวิจยัครั* งนี* เป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูที้'เกี'ยวขอ้งนาํไปใช้ใน          
การวางแผนพฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการดาํเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ' งจะส่งผล
ใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ'งขึ*น 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที'ใชใ้นการวิจยัครั* งนี*  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด  
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5,090 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที'ใชใ้นการวิจยัในครั* งนี*  ไดแ้ก่  ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด ปีการศึกษา 2557 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตวัอย่างของเครจซี' และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610)  และการสุ่มแบบแบ่งชั*นตามสัดส่วน  (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นชั*นในการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
358 คน 
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 
  2.1 ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 
   2.1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จาํแนกเป็น 
    1) ประสบการณ์นอ้ย 
    2) ประสบการณ์มาก 
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   2.1.2 ขนาดของสถานศึกษา จาํแนกเป็น 
    1) ขนาดเล็ก  
    2) ขนาดกลาง  
    3) ขนาดใหญ่  
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ประกอบดว้ย 
   2.2.1 การใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง 
   2.2.2 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
   2.2.3 การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
   2.2.4 การพฒันาหลกัสูตร 
   2.2.5 การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั*นเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั* งนี*  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที'เกี'ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี*  
 บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบติัที'ไดแ้สดงออกตามตาํแหน่งหนา้ที'ของแต่ละ
บุคคล ซึ' งจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไป 

 การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร
และครูในสถานศึกษาในการให้คาํแนะนาํช่วยเหลือให้คาํปรึกษาเสนอแนะแก่ผูร่้วมงานเกี'ยวกบั
กระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความร่วมมือเพื'อปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันา
คุณภาพการศึกษาของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคก์าํหนด 
 1. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง หมายถึง การสนบัสนุนให้ครูผูส้อน มีความรู้ในการ
ทาํงานที'หลากหลาย ให้คาํปรึกษาแนะนาํการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การให้คาํแนะนาํวิธีการ
และจดัรายละเอียดเกี'ยวกบัการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ การให้มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 
มีการแนะนําการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที'เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรม 
การจดัการเรียนการสอน การจดัตาํรา เอกสาร หนงัสือต่าง ๆ มาให้ครูศึกษาคน้ควา้ จดัหาวิทยากร
จากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูผูส้อน จดัประชุม อบรม ให้ความรู้แก่ครูผูส้อนเกี'ยวกบัการจดัการ
เรียนการสอน 
 2. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพdหมายถึง การดาํเนินการอบรมให้ความรู้เพิ'มเติม
ในสาขาที'เกี'ยวกบัการสอน การให้คาํปรึกษาแนะนาํเทคนิควิธีการสอนการสนับสนุนกิจกรรม 
เสริมหลกัสูตร การส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเกี'ยวกบัการพฒันา
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ทางวชิาชีพ ส่งเสริมให้ครูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลพฒันาการจดัทาํแฟ้มพฒันางานของครู สนบัสนุน
ให้ครูมีการพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวิชาการเพื'อเลื'อน
วทิยฐานะ 
 3. การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม หมายถึง การวางแผนการดาํเนินงานและการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั ให้ครูทุกคนไดสื้'อสารกนัอยา่งเปิดเผย มีการยอมรับซึ' งกนัและกนั ไดมี้บทบาทหนา้ที'
รับผิดชอบในกลุ่ม เปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดแ้สดงความสามารถอยา่งเต็มที'มีการประเมินผลงานของ
ตนเองเมื'ออยูร่่วมกบัผูอื้'น และการสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
 4. การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ให้มีการเรียน
การสอนที'เหมาะสม มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัเกี'ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร การให้เอกสาร หนงัสือ
เพื'อศึกษาคน้ควา้ การให้มีคณะทาํงานในการพฒันาหลกัสูตร ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการหลกัสูตร ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร มีการนาํหลกัสูตร
สู่การปฏิบติั มีการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตร มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 5. การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั*นเรียน หมายถึง การสนบัสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เกี'ยวกบัการวิจยัในชั*นเรียน จดัเอกสารเกี'ยวกบัการวิจยัในชั*นเรียน การให้จดัหาวสัดุ อุปกรณ์การทาํ
วิจยัในชั*นเรียน การส่งเสริมและจดัหางบประมาณสนบัสนุนการทาํวิจยัในชั*นเรียน การคาํแนะนาํ
และมีส่วนร่วมในการวจิยั การสนบัสนุนส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื'อง 
 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั*นพื*นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 

 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อน เริ'ม

ปฏิบติัราชการ โดยนบัเวลาตั*งแต่วนับรรจุแต่งตั*งจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
 1. ประสบการณ์นอ้ย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนนอ้ยกวา่ค่าเฉลี'ย 

ซึ' งไดจ้ากการหาค่าเฉลี'ยของประสบการณ์ในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ประสบการณ์มาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนที'มากกว่าหรือ

เท่ากบัค่าเฉลี'ย ซึ' งไดจ้ากการหาค่าเฉลี'ยของประสบการณ์ ในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การกาํหนดขนาดตามจาํนวนนกัเรียนซึ' งแบ่งตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน เป็น 3 ขนาด คือ 

 1. ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที'มีนกัเรียนตั*งแต่ 120 คนลงมา 
 2. ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที'มีนกัเรียนตั*งแต่ 121- 300 คน 

 3. ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที'มีนกัเรียนตั*งแต่ 301 คนขึ*นไป 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาครั* งนี* ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาที'เกี'ยวกบับทบาทการนิเทศภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ตามแนวคิดของกลิคแมน 
(Glickman. 2004 : 321) ใน 5 ดา้น ดงัภาพประกอบ 1  
 
               ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 

  

  
            
 
 
 
   
 
 
 

ภาพประกอบที� 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
สมมติฐานในการวจัิย  

 1. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
 2. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกนั 

1. ประสบการณ์การปฏิบติังาน 
      1.1 ประสบการณ์นอ้ย 
      1.2 ประสบการณ์มาก 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
      2.1 ขนาดเล็ก 
      2.2 ขนาดกลาง 
      2.3 ขนาดใหญ่ 
 

  บทบาทการนิเทศภายในของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด ใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
1. การใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง 
2. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
3. การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
4. การพฒันาหลกัสูตร 
5. การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั*นเรียน 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที เกี ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ 
ดงัต่อไปนี�  
 1. การนิเทศการศึกษา 
  1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา  
  1.3 หลกัการนิเทศการศึกษา 
  1.4 ความจาํเป็นในการนิเทศการศึกษา 
  1.5 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 2. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.1 ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.3 ความจาํเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.4 หลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.5 ขั�นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.6 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.7 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2.8 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 3. การดาํเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  3.1 การใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง 
  3.2 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
  3.3 การพฒันาทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม 
  3.4 การพฒันาหลกัสูตร 
  3.5 การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน 
 4. การบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 5. งานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 
  5.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  5.2 งานวจิยัในประเทศ 
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การนิเทศการศึกษา 
 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาไวด้งันี�  
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547 : 1) ไดก้ล่าววา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที สําคญั
ในการส่งเสริมการเรียนการสอนที มีประสิทธิผลในสถานศึกษา วตัถุประสงคเ์บื�องตน้ คือ การปรับปรุง
การเรียนการสอนโดยพฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเนื อง 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547 : 179) ไดใ้ห้ความหมายการนิเทศ
การศึกษาวา่ หมายถึง กระบวนการที ผูนิ้เทศในสถานศึกษาประกอบดว้ยผูบ้ริหารผูช่้วยผูบ้ริหารครู
วิชาการและครูอาจารยที์ ผูบ้ริหารมอบหมายดาํเนินการโดยใชภ้าวะผูน้าํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ประสานงานและใชศ้กัยภาพการทาํงานอยา่งเต็มที ซึ งจะส่งผลต่อการพฒันางานของสถานศึกษานั�น ๆ 
โดยส่วนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรมาตรฐานการศึกษา 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 15) ไดก้ล่าววา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
บริหารจดัการศึกษาเพื อชี� แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกบัครูและบุคคลที เกี ยวขอ้งกบั
การจดัการศึกษาเพื อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ มคุณภาพของนกัเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของการศึกษา    
 สุทธนู  ศรีไสย ์(2549 : 3) ไดก้ล่าววา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความช่วยเหลือโดยตรง
แก่ครูหรือผูส้อน เพื อให้เป็นครูที มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั�งการพฒันาสิ งแวดลอ้มต่าง ๆ 
ทางกายภาพที จะช่วยให้ครูไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในสิ งนั�นมากขึ�น ซึ งผลดงักล่าว จะทาํให้นกัเรียน
ที เป็นเป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับผลประโยชน์อนัยิ งใหญ่จากการสอนของครู
รวมทั�งการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาที ตั�งไว ้ 
 สดใส  ศรีสวสัดิF  (2549 : 7) ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ งที บุคลากร 
ในสถานศึกษา กระทาํ ต่อบุคคลหรือสิ งหนึ งสิ งใดโดยมีวตัถุประสงค์เพื อจะคงไวห้รือเปลี ยนแปลง
ปรับปรุงการดาํเนินการเรียนการสอนในสถานศึกษามุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอน
เป็นสาํคญั 
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 7) ไดก้ล่าววา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง หนา้ที ที เกี ยวขอ้ง
กบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ งเป็นการสอนในเรื องหลกัสูตร การจดัครูเขา้สอน การจดั
สื อการสอน สิ งอาํนวยความสะดวก  การเตรียมและพฒันาครู รวมทั�งการประเมินผลการเรียนการสอน 

 สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทาํงานร่วมกนัระหว่างครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันากระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื อเพิ มประสิทธิภาพของครูอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดในดา้นการพฒันา 
การเรียนรู้ของนกัเรียนใหดี้ยิ งขึ�น 
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  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
   นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ไวด้งันี�  

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 20) กล่าววา่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาเป็นการมุ่ง 
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดงันี�  
 1. เพื อการพฒันาวชิาชีพครู 
  1.1 การนิเทศการสอนให้ขอ้มูลแก่ครูในดา้นการสอน เพื อครูจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงการสอนของตน 
  1.2 การนิเทศการสอน ช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการสอน 
  1.3 การนิเทศการสอน ช่วยส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพการสอนของครู 
 2. เพื อพฒันาคุณภาพของนกัเรียน 
  2.1 เพื อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื อคุณภาพของนกัเรียน 
  2.2 เพื อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวชิาการในสถานศึกษา 
 3. เพื อสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรที เกี ยวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 
 4. เพื อสร้างความสัมพนัธ์ที ดีระหวา่งบุคคลที เกี ยวขอ้งในการทาํงานร่วมกนั 
 สดใส  ศรีสวสัดิF  (2549 : 8) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื อพฒันาคนพฒันา
ครูช่วยเหลือครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนหรือพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 33) ไดใ้หค้วามหมายจุดมุ่งหมายของการนิเทศไวว้า่ 
 1. เพื อช่วยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพยิ งขึ�น 
 2. เพื อพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน สังคม ทนัต่อการเปลี ยนแปลงทุกดา้น 
 3. เพื อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและ
ชื นชมในผลงาน 
 4. เพื อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหว่าง  
ผูที้ เกี ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ชุมชน สังคม 
 บีช และไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz. 2000 : 4) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศ 
การศึกษาวา่เป็นการดาํเนินเพื อสนบัสนุนส่งเสริมครูให้มีเป้าหมายเพื อการพฒันาและความงอกงาม
ในวชิาชีพในระยะยาว ซึ งจะส่งผลสูงสุดต่อคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพฒันา 
ขึ�นอยูก่บัระบบที มีพื�นฐานความไวว้างใจและการให้การสนบัสนุนความพยายามของครูในการพฒันา
ประสิทธิภาพการสอนในชั�นเรียน 
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 สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการดาํเนินการร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาในการให้คาํแนะนาํช่วยเหลือให้คาํปรึกษาเสนอแนะแก่ผูร่้วมงาน
เกี ยวกบักระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความร่วมมือเพื อปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้
พฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
ที ตั�งไว ้
 หลกัการนิเทศการศึกษา 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศการศึกษา ไวด้งันี�  
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547 : 56 - 65) กล่าวถึง หลกัการนิเทศการศึกษา ไวว้า่  
 1. การนิเทศการศึกษาตอ้งสัมพนัธ์กบัการบริหาร เป็นงานที&อยูใ่ตข้อบข่ายของการบริหาร 
 2. การนิเทศการศึกษา ควรตั+งอยู่บนพื+นฐานของปรัชญาและให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต    
ในชุมชน 
 3. การนิเทศการศึกษา ควรเป็นวิทยาศาสตร์ เนน้การทดลอง การสังเกต การวินิจฉยัและ
ความเชื&อถือได ้ควรใชก้ารคน้พบทางวจิยั ขอ้ทดสอบมาตรฐานและการวเิคราะห์สถิติ 
 4. การนิเทศการศึกษา ควรเป็นประชาธิปไตย เน้นเรื& องความร่วมมือ ซึ& งทุกคนมีสิทธิ4  
ที&จะทาํประโยชน์ใหไ้ดสิ้ทธิในการร่วมมือ ในการเลือกอุปกรณ์และวธีิสอนเป็นสิทธิของทุกคน 
 5. การนิเทศการศึกษา ควรเป็นการสร้างสรรค ์ควรส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกไดอ้ยา่ง
เสรี โดยการเขา้มามีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื&อแกไ้ขปัญหา 
 6. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิชาชีพ คือเป็นบริการอย่างหนึ& ง ก็เหมือนกบัวิชาอื&นๆ     
ซึ& งจะตอ้งประเมินตนเองอยูเ่สมอ ในดา้นเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 21-24) ไดใ้ห้หลกัการพื+นฐานเกี&ยวกบัการนิเทศการศึกษา 
ดงันี+  
 1. การนิเทศเป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม 
  1.1 การจดัให้มีการฝึกอบรมดา้นการเรียนการสอน เพื&อให้ครูไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
ในหลกัวธีิการสอนต่าง ๆ 
  1.2 ช่วยพฒันาความรู้ทางวิชาการเฉพาะ ใช้เทคนิควิธีการสอนอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

  1.3 พฒันาใหมี้ความเชื&อมั&นในการสอน และมีประสบการณ์ในการใชสื้&อการสอน 
  1.4 พฒันาทศันคติและอุดมการณ์ในการทาํงาน ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
  1.5 พฒันาประมวลรายวิชาโครงการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื&อเสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่ผูเ้รียน 
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  1.6 ร่วมมือจดัทาํสื&อการสอนชนิดต่าง ๆ ที&จาํเป็น และหารายได้ในสถานศึกษาและ
ทอ้งถิ&น 
  1.7 ช่วยพฒันาประสบการณ์การประเมินผล และเทคนิคการใช้และเตรียมเครื&องมือ
ประเมินผล 
  1.8 ช่วยวางแผนและพฒันาผูเ้รียนที&มีปัญหาการเรียนและปัญหาอื&น  
 2. การนิเทศมีความเป็นประชาธิปไตย 
  2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํของการศึกษามากกวา่ที&จะเป็นโดยตาํแหน่ง 
  2.2 ตอ้งยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ครูมีอิสระใช้ความสามารถของตนเอง 
พฒันาการเรียนการสอนของนกัเรียนใหดี้ขึ+น 
  2.3 เปิดโอกาสให้ครูมีความคล่องตวัในการดาํเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ&ม มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการทาํงาน 
  2.4 การใชอ้าํนาจหนา้ที& ควรเป็นที&ยอมรับจากกลุ่มและหมู่คณะ 
  2.5 ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  2.6 อาํนาจยอ่มเปลี&ยนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสที&จะแสดงความ 
สามารถและความเป็นผูน้าํ 
  2.7 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู จะตอ้งร่วมมือกนัเพื&อช่วยแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน 
 3. การนิเทศเป็นกระบวนการสร้างสรรค ์
  3.1  ผูนิ้เทศและครูร่วมกนัสร้างบรรยากาศในการนิเทศดว้ยการประชุมปรึกษาร่วมกนั 
  3.2 ผูนิ้เทศใหอิ้สระแก่ครูไดมี้ความคิดสร้างสรรคต์ามความสามารถของแต่ละคน 
 4. การนิเทศยดึหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
  4.1 ใหก้ารยอมรับนบัถือบุคคลอื&นเป็นพื+นฐานในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
  4.2 ใหค้วามเห็นอกเห็นใจผูอื้&นอยา่งบริสุทธิ4 ใจ 
  4.3 สร้างความเชื&อถือและศรัทธาให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือเพื&อสร้างมิตรภาพกบั
บุคคลอื&น ๆ 

 5. การนิเทศเพื&อสร้างเสริมขวญัและกาํลงัใจ 
  5.1 ขวญัและกาํลงัใจครูดียอ่มส่งผลใหก้ารทาํงานดีตามไปดว้ย 
  5.2 ผลสัมฤทธิ4 ของนกัเรียนขึ+นอยูก่บัขวญัของครูที&ใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้รียน 
  5.3 ครูเองก็ตอ้งการขวญัและกาํลงัใจ 
  5.4 การดาํเนินงานควรเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
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 6. การนิเทศเกี&ยวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน 
  6.1 งานนิเทศเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  6.2 งานนิเทศเป็นการปรับปรุงการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  6.3 งานนิเทศเป็นการพฒันาหลกัสูตร 
  6.4 การประเมินผลการสอนมีความจาํเป็นในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 7. การนิเทศเป็นการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งงานนิเทศกบังานอื&นๆ 
  7.1 การใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ ระหวา่งงานนิเทศกบังานอื&นๆ  
  7.2 การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัหน่วยงานอื&น 
 สรุปไดว้า่ หลกัการนิเทศการศึกษา เป็นแนวทางให้ผูนิ้เทศปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยไดรั้บความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาดาํเนินการอยา่งเป็นประชาธิปไตยมีแบบแผน
ตามลาํดบัขั�นตอนโดยมีการกาํหนดเป้าหมายที ชดัเจนตลอดจนมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่
ผูป้ฏิบติังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
 ความจําเป็นในการนิเทศการศึกษา 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นในการนิเทศการศึกษา ไวด้งันี�  
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร  (2547 : 23) ไดก้ล่าวถึง ความจาํเป็นของการนิเทศการศึกษา ไวด้งันี�  
 1. การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นในการให้บริการทางวิชาการ การศึกษากิจกรรม 
ที เกี ยวขอ้งกบับุคคล การนิเทศการศึกษาเป็นการใหบ้ริการกบัครูจาํนวนมากที มีความสามารถต่าง ๆ 
กนั และการศึกษาไดข้ยายตวัอยา่งมาก ดงันั�นจึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือกนัมากขึ�น 
 2. การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับ     
การฝึกฝนแลว้อยา่งดี แต่ครูจะตอ้งปรับปรุงการฝึกฝนอยูเ่สมอในขณะทาํงานในสถานการณ์จริง 
 3. การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการสอน เนื องจาก
ครูตอ้งปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ กนัและตอ้งเผชิญกบัภาระที ขอ้งขา้งหนกั ครูจึงไม่สามารถ สละ
เวลาไดเ้พียงพอต่อการเตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครูได ้
 4. การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นต่อการทาํให้ครูเป็นบุคคลที ทนัสมยัอยูเ่สมอจากการ
เปลี ยนแปลงทางสังคมที มีอยู่เสมอ ทาํให้เกิดพฒันาการทางการศึกษาทั�งทางทฤษฏีและทางปฏิบติั 
ดงันั�นการนิเทศการศึกษาสามารถใหบ้ริการได ้
 5. การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นต่อภาวะผูน้าํทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย การนิเทศ
การศึกษาสามารถใชป้ระโยชน์ในทางสร้างสรรค ์นอกจากนี� ยงัสามารถรวมพลงัของทุกคนที อยูใ่น
กระบวนการทางการศึกษาดว้ย 



 

14 
 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 224) กล่าวถึง ความจาํเป็นในการนิเทศการศึกษาไวว้า่
การจดัการศึกษาในปัจจุบนัมีการเปลี ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มของสังคมความกา้วหน้าทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีลอดจนระบบการจดัการศึกษาการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา
จึงตอ้งแปรเปลี ยนไปตามระบบการศึกษา เช่น หลกัสูตรการจดัและดาํเนินการสอนผูบ้ริหารและครู
อาจารยใ์นสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งไดรั้บความรู้เพิ มเติมและพฒันาให้มีความรู้ความสามารถเพื อรับ
การเปลี ยนแปลงและกา้วทนัความเปลี ยนแปลงที กาํลงัเป็นอยูสิ่ งหนึ งที จะช่วยพฒันาครูอาจารยใ์นดา้น
วชิาการและช่วยใหง้านวชิาการกา้วหนา้มีประสิทธิภาพยิ งขึ�นก็คือการนิเทศการศึกษาเพื อแกปั้ญหา
ในเรื องเหล่านี� จึงจาเป็นตอ้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาดงันั�นผูที้ มีหนา้ที รับผิดชอบดา้นงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาจึงตอ้งสนบัสนุนปัจจยัในการปฏิบติังานนิเทศอย่างมากเพื อให้งานวิชาการภายใน
สถานศึกษาไดผ้ลนั นคือตอ้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ งจะสามารถพฒันางานดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลได ้
 สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นในการแกปั้ญหาและพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  กระตุน้แนวความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ�นกบัครู และพฒันาการจดักิจกรรมการสอนให้
มีคุณภาพ ทนัต่อการเปลี ยนแปลงดา้นต่างๆ และเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้ครูไดมุ้่งมั นในการ
ตั�งใจทาํงาน เพื อใหน้กัเรียนมีคุณภาพยิ งขึ�น 
 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงกระบวนการนิเทศการศึกษา ไวด้งันี�  
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 41-43) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาไว ้ 6 ขั+น
ดงันี+  
 1. การประเมินสภาพการทาํงานเป็นการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ เพื&อให้ไดข้อ้มูลเพื&อเป็น 
ตวักาํหนดการเปลี&ยนแปลง ซึ& งมีขั+นตอนยอ่ย ดงันี+  
  1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื&อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพนัธ์ของเรื&องต่างๆ  
  1.2 การสังเกตเป็นการมองสิ&งรอบตวัดว้ยความละเอียดถี&ถว้น 
  1.3 การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิ&งรอบตวัอยา่งตั+งใจ 
  1.4 การวดัพฤติกรรมการทาํงาน 
  1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงาน 
 2. การจดัลาํดบัความสําคญัของงานเป็นกระบวนการกาํหนดความสําคญัของงานตาม
เป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมตามลาํดบัความสาํคญั ซึ& งประกอบดว้ยงานต่อไปนี+  
  2.1 การกาํหนดเป้าหมาย 
  2.2 การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
  2.3 การกาํหนดทางเลือก 
  2.4 การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 
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 3. การออกแบบวธีิการทาํงานเป็นกระบวนการวางแผนหรือกาํหนดโครงการต่าง ๆ เพื&อ
ก่อใหเ้กิดการเปลี&ยนแปลง โดยประกอบดว้ยงานต่อไปนี+  
  3.1 การจดัสายงานเป็นการจดัส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานใหส้ัมพนัธ์กนั 
  3.2 การหาวธีิการนาํเอาทฤษฎี หรือหลกัการไปสู่การปฏิบติั 
  3.3 การเตรียมการต่าง ๆ ใหพ้ร้อมที&จะทาํงาน 
  3.4 การจดัระบบการทาํงาน 
  3.5 การกาํหนดแผนในการทาํงาน 
 4. การจดัสรรทรัพยากรเป็นกระบวนการกาํหนดทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการทาํงาน ซึ& งประกอบดว้ย 
  4.1 การกาํหนดทรัพยากรที&ตอ้งใชค้วามตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ  
  4.2 การจดัสรรทรัพยากรไปใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
  4.3 การกาํหนดทรัพยากรที&จาํเป็นจะตอ้งใชส้าํหรับความมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง 
  4.4 การมอบหมายบุคลากรใหท้าํงานในแต่ละโครงการหรือแต่ละเป้าหมาย 
 5. การประสานงานเป็นกระบวนการที&เกี&ยวขอ้งกบังาน เวลา วสัดุอุปกรณ์ และสิ&งอาํนวย
ความสะดวกทุก ๆ อยา่ง เพื&อใหก้ารเปลี&ยนแปลงบรรลุผล ซึ& งประกอบดว้ย 
  5.1 การประสานการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ ใหด้าํเนินการไปดว้ยความราบรื&น 
  5.2 การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกนั 
  5.3 การปรับการทาํงานในส่วนต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพใหม้ากที&สุด 
  5.4 การกาํหนดเวลาในการทาํงานในแต่ละช่วง 
  5.5 การสร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดขึ+น 
 6. การอาํนวยการเป็นกระบวนการที&มีอิทธิพลต่อการปฏิบติั เพื&อให้เกิดสภาพที&เหมาะสม 
ที&จะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี&ยนแปลงใหม้ากที&สุด ไดแ้ก่งานต่อไปนี+  
  6.1 การแต่งตั+งบุคลากร 
  6.2 การกาํหนดแนวทางหรือกฎเกณฑใ์นการทาํงาน 
  6.3 การกาํหนดระเบียบแบบแผนเกี&ยวกบัเวลา ปริมาณหรืออตัราเร่งในการทาํงาน 
  6.4 การแนะนาํการปฏิบติังาน 
 ชดั  บุญญา (2550 : 20) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาไว ้8 ขั+น ดงันี+  
 1. การกาํหนดปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น   
 2. การกาํหนดจุดประสงคที์ วดัได ้  
 3. กาํหนดอุปสรรคและขอ้จาํกดัต่าง ๆ   
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 4. การกาํหนดวธีิการที เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหา   
 5. การเลือกทางเลือกในขั�นที  4 มาปฏิบติัเพื อแกปั้ญหา ทั�งหมดเป็นขั�นวางแผน (Plan, P)  
 6. การนาํทางเลือกที เลือกไวไ้ปทดลองใช ้(Implementation) เป็นขั�นดาํเนินการ (Doing, D)  
 7. การประเมินผลการทดลอง เพื อพิจารณาดูว่าไดผ้ลตามวตัถุประสงคห์รือไม่ เป็นขั�นตอน
การตรวจสอบ (Check, C)  
 8. การปรับปรุงแกไ้ขส่วนที บกพร่องหลงัจากทดลองดูแลว้ กระบวนการของเดมิ ง เป็นขั�น
พฒันา (Action, A)  
 สรุปไดว้า่ กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นการทาํงานอย่างมีระบบ แบบแผนและต่อเนื อง
เป็นขั�นตอน การเรียนรู้งานซึ งกนัและกนัของบุคลากร การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน โดยเริ มจาก
การวิเคราะห์งาน การจดัระเบียบงาน การวางแผนการทาํงาน การกาํหนดทรัพยากร การประสานงาน 
การอาํนวยการ การกระตุน้และให้กาํลงัใจในการทาํงาน การประเมินผล เนน้หลกัการพฒันาทั�งระบบ 
และดาํเนินการแบบกลัยาณมิตร เพื อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

 
การนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2547 : 22) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการสร้างสรรคที์ ไม่หยุดนิ งในการให้คาํแนะนาํและการชี� ช่องทางในลกัษณะที เป็นกนัเอง
แก่ครูและนกัเรียนเพื อการปรับปรุงตวัของเขาตลอดจนสภาพการเรียนการสอน เพื อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางการศึกษาที พึงประสงค ์

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั+นพื+นฐาน (2547 : 179) ไดใ้ห้ความหมายการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาวา่ หมายถึง กระบวนการที&ผูนิ้เทศในสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูช่้วย
ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ และครูอาจารยที์&ผูบ้ริหารมอบหมายดาํเนินการ โดยใชภ้าวะผูน้าํให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใชศ้กัยภาพการทาํงานอยา่งเตม็ที& ซึ& งจะส่งผลต่อการพฒันางานของ
สถานศึกษานั+นๆ โดยส่วนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการศึกษา  

 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : 4) กล่าววา่ การนิเทศภายในสถานศึกษา  หมายถึง การส่งเสริม
สนบัสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบติังานตาม
ภารกิจหลกั คือ การสอนหรือการสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นทั�งทางร่างกายสติปัญญา
จิตใจอารมณ์และสังคมใหเ้ตม็ตามวยัและตามศกัยภาพโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา  
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 สรุปไดว้า่ การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่ง
ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาในการให้คาํแนะนาํช่วยเหลือให้คาํปรึกษาเสนอแนะแก่ผูร่้วมงาน
เกี ยวกบักระบวนการส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความร่วมมือเพื อปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้
พฒันาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษาที ตั�งไว ้

 จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  
 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : 4) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาไว ้

ดงันี�  
 1. เพื อปรับปรุงคุณภาพของการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานใกลเ้คียงกนั 
 2. เพื อใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถมีความคุน้เคยและใกลชิ้ดปัญหา
มากที สุด 
 3. เพื อใหบ้รรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกนัเองและสามารถปฏิบติังานนิเทศไดอ้ยา่ง
ต่อเนื อง 
 ธีระศกัดิF   เลื อยไธสง (2550 : 2) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาไว ้       
4 ประการ ดงันี�  
 1. พฒันาคนคือเนน้ความรู้ทกัษะเจตคติคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที ดี 
 2. พฒันางานคือเนน้ภารกิจหลกัไดแ้ก่การสอนเทคนิควธีิการสอน 
 3. ประสานสัมพนัธ์คือเนน้ความร่วมมือความเขา้ใจความเป็นนํ�าหนึ งใจเดียวกนั 
 4. สร้างขวญัและกาํลงัใจคือเนน้การส่งเสริมสนบัสนุนช่วยเหลือเกื�อกูลกนัให้เกิดความ
มั นใจในการทาํงาน 
 อารมณ์  ฉนวนจิตร (2551 : 16 - 28) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายการนิเทศภายในสถานศึกษาไว ้
ดงันี�   
 1. เพื อช่วยเหลือครูใหเ้ขา้ใจเด็กดีขึ�น  
 2. เพื อช่วยพฒันาครูให้เกิดความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหนึ งของหมู่คณะ เป็นที ยอมรับของ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื อนร่วมงาน  
 3. เพื อช่วยครูในการจดัหาและเลือกสื อวสัดุอุปกรณ์ที จะนามาใช้ประกอบการเรียน 
การสอนเพื อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการสอน  
 4. เพื อช่วยครูปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึ�น  
 5. เพื อสร้างลกัษณะการเป็นผูน้าให้แก่ครู โดยการนาํเอาความรู้ความสามารถพิเศษและ
ประสบการณ์ของเขามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ สามารถแนะนาใหค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารได ้ 
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 6. เพื อช่วยใหค้รูรู้จกัการประเมินผลการเรียนของเด็กอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 7. เพื อกระตุน้ใหค้รูรู้จกัการประเมินผลงานของตนเอง  
 8. เพื อช่วยใหค้รูมีความรู้สึกวา่ไดรั้บผลสาํเร็จ มีความอบอุ่นใจ ปลอดภยั และมีความเชื อมั น 
ในตนเอง  
 9. เพื อกระตุน้ใหค้รูร่วมมือกนัพฒันาหลกัสูตรหรือเพื อปรับปรุงเนื�อหาของหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัทอ้งถิ น  
 10. ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนช่วยให้
ชุมชนเขา้ถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน ปัญหาของโรงเรียนและนกัเรียน 
 กู๊ด (Good. 1973 : 572) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
ไวว้า่เพื อช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ งเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความเจริญงอกงาม
ในวิชาชีพและการพฒันาตนเองทั�งในดา้นการปรับปรุงวตัถุประสงค์การสอนสื อนวตักรรรมและ
เทคนิควธีิสอนและการประเมินผลการเรียน 
 สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 
พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถในงานพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ช่วยประสานงาน
และความร่วมมือใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งงานทุกงานที เกี ยวขอ้ง อีกทั�งยงัสร้างความมั นคงใน
อาชีพครู สร้างสรรคก์าํลงัใจแก่บุคลากรเพื อการพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามความมุ่งหมายของ
การจดัการศึกษา 
 ความจําเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547 : 112) ไดก้ล่าวถึง ความจาํเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไวว้า่ในกระบวนการปรับปรุงความสามารถในการสอนของครู นกัการศึกษาหลายคนไดต้ระหนกั
วา่ คุณภาพของการเรียนการสอนไม่ไดขึ้+นอยูก่บัครูเพียงฝ่ายเดียวเท่านั+นแต่ยงัขึ+นอยูก่บัคณะผูนิ้เทศ
อีกดว้ย ผูนิ้เทศและบุคลากรบริหารระดบักลางมีความสําคญัเป็นอย่างยิ&ง โดยมีหน้าที&รับผิดชอบ
สาํหรับการช่วยเหลือครูในการตดัสินใจเกี&ยวกบัคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน แต่ผูนิ้เทศนั+น
มกัจะขาดทกัษะที&จาํเป็นในการช่วยเหลือครู ต่อความตอ้งการของครูให้สามารถพฒันาการสอน
ของเขา บางครั+ งการพยากรณ์และประเมินความสามารถของการสอนมกัจะใชเ้ป็นรูปแบบส่วนตวั
โดยอาศยัประสบการณ์และการแปลความของอดีต แทนที&จะใช้รูปแบบการนิเทศ ที&ให้คาํจาํกดั
ความอยา่งชดัเจน 
 สุทธนู  ศรีไสย ์(2549 : 8) กล่าวถึง ความจาํเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดงันี�  

1. การนิเทศช่วยใหค้รูมีความเชื อมั นในตนเอง 
2. การนิเทศสนบัสนุนใหค้รูสามารถประเมินผลการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
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3. การนิเทศช่วยใหค้รูไดแ้ลกเปลี ยนประสบการณ์ซึ งกนัและกนั 
 4. การนิเทศช่วยกระตุน้ครูใหมี้การวางแผนจดัทาํจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบติัไปพร้อมกนั  
 สดใส  ศรีสวสัดิF  (2549 : 20) กล่าวถึง ความจาํเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษาวา่การ
นิเทศภายในสถานศึกษามีความสําคญัจาํเป็นอย่างยิ งผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งจดัการนิเทศ
ภายในดว้ยความร่วมมือกนัเองของบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื อปรับปรุงพฒันางานดา้นต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ในสถานศึกษาไดต้รงสภาพปัญหาความตอ้งการ 
 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดก้ล่าวถึง ความจาํเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษาไว ้
ดงันี�  
 1. เพื อปรับปรุงคุณภาพของการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานใกลเ้คียงกนั 
 2. ปริมาณศึกษานิเทศกไ์ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของครูและสถานศึกษา 
 3. บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถมีความคุน้เคยและใกลชิ้ดปัญหามาก
ที สุด 
 4. บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกนัเองและสามารถปฏิบติังานนิเทศไดอ้ยา่งต่อเนื อง 
 สรุปไดว้า่ การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจาํเป็นในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพราะการนิเทศจากบุคคลภายนอกไม่สามารถทาํการนิเทศไดอ้ย่างทั วถึงทั�งนี� เพราะ
จาํนวนศึกษานิเทศก์มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั�นการนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความ
จาํเป็นต่อการปฏิบติัโดยความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาจะสามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง
รวดเร็วตรงต่อปัญหาและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

หลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  

ธีระศกัดิF   เลื อยไธสง (2550 : 2) ไดน้าํเสนอหลกัการของการนิเทศภายใน ดงันี�  
 1. ดาํเนินการตามกระบวนการอยา่งเป็นระบบและต่อเนื อง 
 2. ส่งเสริมใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมและรับผดิชอบ 
 3. กิจกรรมการนิเทศตรงกบัความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาครู 
 4. จดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งวทิยาการใหเ้อื�อต่อการดาํเนินงาน 
 5. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ที ดีและเสริมสร้างขวญักาลงัใจแก่ครู 
 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : 5) กล่าววา่ หลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดงันี�  
 1. การดาํเนินการนิเทศจะตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื องตามขั�นตอน
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2. บุคลากรที เป็นหลกัสําคญัในการดาํเนินการพฒันาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 



 

20 
 

 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ/จาํเป็นในการพฒันา
ครูและนกัเรียน 
 ชาญชยั  อาจิณสมาจาร (2547 : 58) กล่าววา่  หลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดงันี�  
 1. การนิเทศควรมีการบริหารเป็นระบบและมีการวางแผนการดาํเนินงานเป็นโครงการ 
 2. การนิเทศตอ้งถือหลกัการมีส่วนร่วมในการทาํงาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย 
เคารพในความคิดเห็นของผูอื้ นเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นความร่วมมือร่วมใจกนัในการ 
ดาํเนินงานเพื อใหง้านนั�นไปสู่เป้าหมายที ตอ้งการ  
 3. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล 
ใหแ้ต่ละบุคคลไดแ้สดงออกและพฒันาความสามารถเหล่านั�นไดอ้ยา่งเตม็ที   
 4. การนิเทศเป็นการแกปั้ญหาที เกิดขึ�นจากการเรียนการสอนโดยให้อาจารยไ์ดเ้รียนรู้ว่า
ปัญหาของตนเองเป็นอยา่งไรจะหาวธีิแกไ้ขปัญหานั�นไดอ้ยา่งไร  
 5. การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดลใ้นการทาํงานให้ดีขึ�นสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนั
สร้างมนุษยสัมพนัธ์มีวธีิการทาํงานที ดีและความสามารถที จะอยูร่่วมกนัได ้ 
 6. การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพนัและความมั นคงต่องานอาชีพ รวมทั�งความ เชื อมั น 
ในความสามารถของตนเองเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน  
 7. การนิเทศเป็นการพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจอาจารย ์เป็น
อาชีพที ตอ้งใชว้ชิาความรู้และความสามารถและสามารถที จะพฒันาได ้
 สรุปได้ว่า หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการดาํเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื องตรงกบัความตอ้งการของครูเพื อปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและสร้าง
บรรยากาศอย่างเป็นกันเองตามหลักประชาธิปไตยสร้างสรรค์สร้างสรรค์ยืดหยุ่นและเชื อใน
ความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 ขั(นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงขั�นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  
 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2547 : 60) กาํหนดขั�นตอนการดาํเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ซึ งเป็นกระบวนการต่อเนื อง มี 5 ขั�นตอน  
 1. ขั�นเตรียมการนิเทศ 
 2. ขั�นวางแผนการนิเทศ 
 3. ขั�นปฏิบติัตามแผนการนิเทศ 
 4. ขั�นประเมินผลการนิเทศ 
 5. ขั�นปรับปรุงแกไ้ขวธีิการนิเทศ  
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 สดใส  ศรีสวสัดิF  (ออนไลน์.  2549) กล่าวถึงขั�นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษาไว ้ดงันี�  
 1.  เนน้ทางดา้นวธีิการนิเทศ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 
  1.1 การนิเทศทางตรง คือ ผูนิ้เทศทาการนิเทศต่อครูหรือผูรั้บการนิเทศโดยตรงไม่ตอ้ง
ผา่นสื อชนิดอื นเช่นการปรึกษาหารือการสังเกตการสอนการประชุม เป็นตน้ 
  1.2 การนิเทศทางออ้มคือการนิเทศโดยใช้สื อเป็นตวักลางในการนิเทศเช่นนิเทศทาง
วทิยสุถานศึกษาโทรทศัน์หรือส่งเอกสารใหศึ้กษาคน้ควา้ เป็นตน้ 
 2. เน้นทางดา้นผูรั้บการนิเทศเมื อพิจารณาทางดา้นผูรั้บการนิเทศสามารถแบ่งรูปแบบ
การนิเทศภายในออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี�  
  2.1 การนิเทศเป็นรายบุคคล หมายถึง การได้รับการนิเทศครั� งละคนเพื อแนะนํา
ช่วยเหลือโดยตรงต่อผูรั้บการนิเทศ เช่น ให้คาํปรึกษาแนะนาํส่งงานให้ทาํและมอบหมายงานให้
คน้ควา้เป็นตน้ 
  2.2 การนิเทศเป็นกลุ่ม หมายถึง การให้การนิเทศครั� งละหลาย ๆ คน เช่น สนทนา
วิชาการ ประชุมปฏิบติัการ คน้ควา้วิจยั การสร้างสื อ การอบรมสัมมนา เป็นตน้ การจดัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นภาระสําคญัที ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ซึ งเมื อพิจารณาตามขนาดและ
สภาพของสถานศึกษาประถมศึกษาโดยทั วไปแลว้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัให้มีการนิเทศ
ภายในโดยกาํหนดตวัผูรั้บผดิชอบการนิเทศได ้3 รูปแบบคือ 
   2.2.1 การนิเทศโดยผูบ้ริหารเองซึ งเหมาะสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที มีครู  
ไม่ครบชั�นหรือพอดีกับชั�นเรียนการนิเทศแบบนี� มีข้อจากัดค่อนข้างมากเนื องจากบุคลากรมีน้อย
ผลสาํเร็จของการนิเทศจึงขึ�นอยูก่บัความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 
   2.2.2 การนิเทศโดยผูบ้ริหารและผูที้ ผูบ้ริหารมอบหมายวิธีนี� ผูบ้ริหารจะมอบหมาย
ให้ครูที เห็นว่ามีความรู้ความสามารถร่วมเป็นผูนิ้เทศการศึกษาภายในสถานศึกษาการจดับุคลากร
การนิเทศตามวธีิการนี� เหมาะสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางที มีครูเกินชั�นเรียน 
   2.2.3 การนิเทศโดยผูบ้ริหารและกลุ่มครูการจดับุคลากรการนิเทศแบบนี� เหมาะ
สําหรับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ งมีครูเป็นจาํนวนมากลกัษณะการนิเทศเป็นการ
สนับสนุนให้กลุ่มครูซึ งเป็นกลุ่มย่อยได้ร่วมมือช่วยเหลือซึ งกันและกันในการพฒันาการเรียน 
การสอนลกัษณะของการจดักลุ่มจะทาํได ้2 ลกัษณะ ดงันี�  
    1) กลุ่มแนวนอนคือกลุ่มชั�นที มีไดค้รบ 6 กลุ่ม คือ ชั�นประถมศึกษาปีที  1 - 6 
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือ3กลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางโดยแบ่งเป็นกลุ่มชั�น
ประถมศึกษาปีที  1 - 2, กลุ่มชั�นประถมศึกษาปีที  3 - 4, กลุ่มชั�นประถมศึกษาปีที  5 – 6 
    2) กลุ่มแนวตั�งเป็นการจดักลุ่มตามลกัษณะของการสอนซึ งจะแบ่งตามกลุ่ม
ประสบการณ์ในลกัษณะนี�จะมีสมาชิกในกลุ่มประมาณกลุ่มละ 6 คน  
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 พะนอม  แกว้กาํเนิด (ม.ป.ป. : 39) กล่าววา่ การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการดาํเนินการ
อยา่งมีขั�นตอนเป็นระบบและต่อเนื องมี 4 ขั�นตอน คือ 
 ขั�นที  1  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ (เปิดใจ) 
 ขั�นที  2  การวางแผนการนิเทศ (ร่วมใจ) 
 ขั�นที  3  การปฏิบติัการนิเทศ (ตั�งใจ เตม็ใจ)) 
 ขั�นที  4  การประเมินผลการนิเทศ (ชื นใจ ) 
 สรุปไดว้า่ ขั�นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษานั�นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามขั�นเตรียมการนิเทศ ขั�นวางแผนการนิเทศ ขั�นปฏิบติัตามแผนการ
นิเทศ ขั�นประเมินผลการนิเทศ ขั�นปรับปรุงแกไ้ขวิธีการนิเทศ  โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 
ตลอดจนผูบ้ริหารควรมีขั�นตอนการดาํเนินงานการนิเทศภายในที เป็นระบบและต่อเนื อง  
 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 42-43) ไดเ้สนอรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
เป็น 6 ขั�นตอน ดงันี�  
 1. การประเมินสภาพการทาํงานเป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่างเพื อให้ไดข้อ้มูลเพื อ
เป็นตวักาํหนดการเปลี ยนแปลงซึ งประกอบดว้ยงาน ต่อไปนี�   
  1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพนัธ์ของเรื องต่าง ๆ 
  1.2 การสังเกตเป็นการมองสิ งรอบตวัดว้ยความละเอียดถี ถว้น 
  1.3 การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิ งรอบตวัอยา่งตั�งใจ 
  1.4 การวดัพฤติกรรมการทาํงาน 
  1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงาน 
 2. การจดัลาํดบัความสําคญัของงานเป็นกระบวนการกาํหนดความสําคญัของงานตามเป้าหมาย
วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมตามลาํดบัความสาํคญัซึ งประกอบดว้ยงาน ต่อไปนี�  
  2.1 การกาํหนดเป้าหมาย 
  2.2 การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
  2.3 การกาํหนดทางเลือก 
  2.4 การจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 
 3. การออกแบบวธีิการทาํงานเป็นกระบวนการวางแผนหรือกาํหนดโครงการต่าง ๆ เพื อ
ก่อใหเ้กิดการเปลี ยนแปลงซึ งประกอบดว้ยงาน ต่อไปนี�  
  3.1 การจดัสายงานเป็นการจดัส่วนประกอบต่างๆของงานใหส้ัมพนัธ์กนั 
  3.2 การหาวธีิการนาํเอาทฤษฎีหรือหลกัการไปสู่การปฏิบติั 



 

23 
 

  3.3 การเตรียมการต่าง ๆใหพ้ร้อมที จะทาํงาน 
  3.4 การจดัระบบการทาํงาน 
  3.5 การกาํหนดแผนในการทาํงาน 
 4. การจดัสรรทรัพยากรเป็นกระบวนการกาํหนดทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการทาํงานซึ งประกอบดว้ยงาน ต่อไปนี�  
  4.1 การกาํหนดทรัพยากรที ตอ้งใชค้วามตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ 
  4.2 การจดัสรรทรัพยากรไปใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
  4.3 การกาํหนดทรัพยากรที จาํเป็นจะตอ้งใชส้าํหรับความมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง 
  4.4 การมอบหมายบุคลากรใหท้าํงานในแต่ละโครงการหรือแต่ละเป้าหมาย 
 5. การประสานงานเป็นกระบวนการที เกี ยวขอ้งกบังานเวลาวสัดุอุปกรณ์และสิ งอาํนวย
ความสะดวกทุก ๆ อยา่ง เพื อใหก้ารเปลี ยนแปลงบรรลุผล ซึ งประกอบดว้ยงานต่อไปนี�  
  5.1 การประสานการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ ใหด้าํเนินการไปดว้ยความราบรื น 
  5.2 การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกนั 
  5.3 การปรับการทาํงานในส่วนต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพใหม้ากที สุด 
  5.4 การกาํหนดเวลาในการทาํงานในแต่ละช่วง 
  5.5 การสร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดขึ�น 
 6. การอาํนวยการเป็นกระบวนการที มีอิทธิพลต่อการปฏิบติั เพื อให้เกิดสภาพที เหมาะสม
ที จะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี ยนแปลงใหม้ากที สุดดงันี�  
  6.1 การแต่งตั�งบุคลากร 
  6.2 การกาํหนดแนวทางหรือกฎเกณฑใ์นการทาํงาน 
  6.3 การกาํหนดระเบียบแบบแผนเกี ยวกบัเวลาปริมาณหรืออตัราเร่งในการทาํงาน 
  6.4 การแนะนาํการปฏิบติังาน 
 ธีระศกัดิF   เลื อยไธสง (2550 : 15) ไดเ้สนอรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการนิเทศ จดัทาํ
แผนการนิเทศภายใน แต่งตั�งคณะกรรมการนิเทศภายใน ปฏิบติัตามแผน ติดตามและประเมินผล
การนิเทศภายใน แต่งตั�งคณะกรรมการนิเทศภายใน ปฏิบติัการตามแผน ติดตามและประเมินผลการ
นิเทศภายใน สรุปรายงานผลการวเิคราะห์ผลการประเมิน กาํหนดแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 
 สรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษามีหลายรูปแบบ ซึ งแต่ละรูปแบบก็มีคุณสมบติั
แตกต่างกนัไปและกระบวนการที จะเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่างกนั ขึ�นอยูก่บัการเลือกแต่ละรูปแบบ
นาํไปใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและปัจจยัหลาย ๆ อย่าง สถานศึกษาสามารถนาํ
รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบต่าง ๆ นาํมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัปัจจยัต่าง ๆ และสถานการณ์
ปัจจุบนั 
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 กจิกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2548 : 48-50) กล่าววา่ กิจกรรมต่าง ๆ ที ใชใ้นการนิเทศการศึกษา 
เป็นเครื องมือสําคญัเพื อส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติังานของครู ซึ งจะช่วยให้การดาํเนินการนิเทศ
บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ งผูนิ้เทศสามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของ
การนิเทศแต่ละครั� ง เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและนักเรียน ดงันั�นผูนิ้เทศจึงตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกี ยวกบักิจกรรมการนิเทศ โดยกิจกรรมการนิเทศที สาํคญัมี 23 กิจกรรม ดงันี�  
 1. การบรรยาย เป็นกิจกรรมที เน้นการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจของผูนิ้เทศไปสู่รับ
การนิเทศ ใชเ้พียงการพดูและการฟังเท่านั�น 
 2. การบรรยายโดยใชสื้ อประกอบ เป็นการบรรยายที ใช้สื อเขา้มาช่วย เช่น สไลด์ แผนภูมิ 
แผนภาพ ฯลฯ ซึ งจะช่วยใหผู้ฟั้งมีความสนใจมากยิ งขึ�น 
 3. การบรรยายเป็นกลุ่ม เป็นกิจกรรมการใหข้อ้มูลเป็นกลุ่มที มีจุดเนน้ที การให้ขอ้มูลตาม
แนวความคิดหรือแลกเปลี ยนความคิดเห็นซึ งกนัและกนั 
 4. การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ เป็นการใชเ้ครื องมือที สื อทางสายตา ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ 
โทรทศัน์ วดีิโอเทป เพื อทาํใหผู้รั้บการนิเทศไดรั้บความรู้และเกิดความสนใจมากขึ�น 
 5. การฟังคาํบรรยายจากเทป วิทยุ และเครื องบนัทึกเสียง กิจกรรมนี� เป็นการใช้เครื อง
บนัทึกเพื อนาํเสนอแนวความคิดของบุคคลหนึ งไปสู่ผูฟั้งคนอื น 
 6. การจดันิทรรศการเกี ยวกบัวสัดุและเครื องมือต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที ช่วยในการฝึกอบรม
หรือเป็นกิจกรรมสาํหรับงานพฒันาสื อต่าง ๆ  
 7. การสังเกตในชั�นเรียน เป็นกิจกรรมที ทาํการสังเกตการปฏิบติังานในสถานการณ์จริง
ของบุคลากร เพื อวเิคราะห์สภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ซึ งจะช่วยให้ทราบจุดหรือจุดบกพร่อง
ของบุคลากร เพื อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานและใชใ้นการพฒันาบุคลากร 
 8. การสาธิต เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที มุ่งให้ผูอื้ นเห็นกระบวนการและวิธีการ
ดาํเนินการ 
 9. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์ที กาํหนดจุดประสงค์ชัดเจน
เพื อใหไ้ดข้อ้มูลต่าง ๆ ตามตอ้งการ 
 10.  การสัมภาษณ์เฉพาะเรื อง เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบกึ งโครงสร้าง โดยจะทาํการ
สัมภาษณ์เฉพาะสถานศึกษาที ผูต้อบมีความสามารถจะตอบไดเ้ท่านั�น 
 11.  การสัมภาษณ์แบบไม่ชี�นาํ เป็นการพูดคุยและอภิปราย หรือการแสดงแนวความคิดของ
บุคคลที สนทนาดว้ย ลกัษณะการของการสัมภาษณ์จะสนใจกบัปัญหาและความสนใจของผูรั้บการ
สัมภาษณ์ 
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 12.  การอภิปราย เป็นกิจกรรมที ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศปฏิบติัร่วมกนั ซึ งเหมาะสมกับ
กลุ่มขนาดเล็ก มกัใชร่้วมกบักิจกรรมอื น ๆ  
 13. การอ่าน เป็นกิจกรรมที ใชม้ากกิจกรรมหนึ ง สามารถใชไ้ดก้บัคนจาํนวนมาก เช่น การอ่าน
ขอ้ความจากวารสาร มกัใชร่้วมกบักิจกรรมอื น 
 14.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการคิดคาํนวณ เป็นกิจกรรมที ใช้ในการติดตามประเมินผล 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 
 15. การระดมสมอง เป็นกิจกรรรมที เกี ยวขอ้งกบัการเสนอแนว ความคิดวิธีการแกปั้ญหา
หรือใช้ข้อแนะนาํต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดโดยเสรี ไม่มีการวิเคราะห์หรือ
วพิากษว์จิารณ์แต่อยา่งใด 
 16. การบนัทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ วิดีโอเทปเป็นเครื องมือที แสดงให้เห็นรายละเอียด
ทั�งภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์มากในการจดันิทรรศการ กิจกรรมนี� มีประโยชน์ใน
การประเมินผลงานและการประชาสัมพนัธ์ 
 17.  การจดัทาํเครื องมือและแบบทดสอบ กิจกรรมนี� เกี ยวขอ้งกบัการใชแ้บบทดสอบและ
แบบประเมินต่าง ๆ 
 18.  การประชุมกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่มเพื ออภิปรายในหัวข้อเรื องที 
เฉพาะเจาะจง มุ่งเนน้การปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มมากที สุด 
 19. การจดัทศันศึกษา กิจกรรมนี� เป็นการเดินทางไปสถานที แห่งอื น เพื อศึกษาดูงานที 
สัมพนัธ์กบังานที ตนปฏิบติั 
 20. การเยี ยมเยยีน เป็นกิจกรรมที บุคคลหนึ งไปเยี ยมและสังเกตการทาํงานของอีกบุคคลหนึ ง 
 21.  การแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล 
กาํหนด สถานการณ์ขึ�นแลว้ใหผู้ท้าํกิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบติัตนเองไปตามธรรมชาติที ควรจะเป็น 
 22.  การเขียน เป็นกิจกรรมที ใช้เป็นสื อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่น การเขียน
โครงการนิเทศ การบนัทึกขอ้มูล การเขียนรายงาน การเขียนบนัทึก ฯลฯ 
 23.  การปฏิบติัตามคาํแนะนาํ เป็นกิจกรรมที เน้นการปฏิบติัในขณะที ปฏิบติัมีการคอย
ดูแลช่วยเหลือ มกัใชก้บัรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก 
 กรองทอง  จิรเดชากุล (2550 : 11) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้
ดงันี�  

1. การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 
2. การปฐมนิเทศ  
3. การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  
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4. การประชุมปฏิบติัการ 
5. การอบรม 
6. การสัมมนา 
7. การระดมความคิด 
8. การสาธิตการสอน 
9. การศึกษาเอกสารวชิาการ 
10.  การสนทนาวชิาการ 
11.  การเยี ยมนิเทศชั�นเรียน 
12.  การศึกษาดูงาน 
13.  การสังเกตการณ์สอน 
14.  การวจิยัเชิงปฏิบติั 
15.  การเขียนเอกสารหรือทดสอบทางวชิาการ 
16.  การจดันิทรรศการ 

 ชาญชยั  อาจิณสมาจาร (2547 : 69) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้
ดงันี�  

1. การจดัตารางสอน 
2. การวางแผนการสอน กาํหนดการสอน 
3. การแบ่งชั�น แบ่งกลุ่มนกัเรียน 
4. การนิเทศการสอนในชั�นเรียน 

 สรุปไดว้า่กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษามีหลากหลายวิธี ดงันั�นในการเลือกกิจกรรม
การนิเทศภายในควรเลือกใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาลกัษณะของงานในสถานศึกษาเพื อ
ประโยชน์โดยตรงที ผูรั้บการนิเทศจะไดรั้บและเพื อใหก้ารใชกิ้จกรรมนั�นไดรั้บประสิทธิภาพสูงสุด 
 กระบวนการในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งันี�  
 วชัรา  เล่าเรียนดี (2548 : 27 - 28) กล่าวถึงกระบวนการนิเทศภายในที เป็นการปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนการสอนในชั�นเรียนโดยตรงดงันี�  

1. วางแผนร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 
2. เลือกประเด็นหรือเรื องที สนใจจะปรับปรุงและพฒันา 

 3. นาํเสนอโครงการที จะพฒันาและขั�นตอนการปฏิบติัให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รับ
ทราบเพื ออนุมติัการดาํเนินการ 
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 4. ใหค้วามรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เกี ยวกบัเทคนิคการสังเกตการสอนในชั�นเรียนและความรู้เกี ยวกบัวิธีการสอนและนวตักรรมใหม่ ๆ
ที น่าสนใจ 
 5. จดัทาํแผนการนิเทศกาํหนดวนัเวลาที จะสังเกตการสอนประชุมปรึกษาหารือเพื อและ
เปลี ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
 6. ดาํเนินการตามแผนการนิเทศที ไดว้างไวโ้ดยครูและผูนิ้เทศ 
 7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพฒันารายงานผลสาํเร็จ 
 อญัชลี  ธรรมะวธีิกุล (ออนไลน์.  2552) กล่าวไวว้า่ กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
เริ มขึ�นจากตอ้งการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดาํเนินการอยา่งเป็นขั�นตอน ดงันี�  
 1.  การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาเป็นการสํารวจสภาพปัจจุบนัปัญหาของสถานศึกษา        
โดย มีวตัถุประสงคที์ สําคญัเพื อให้สถานศึกษาทราบจุดที สถานศึกษามีปัญหาหรือจุดที สถานศึกษา
จะพฒันาโดยมีตวับ่งชี�สภาพความสาํเร็จและเกณฑม์าตรฐานขั�นตํ าทางดา้นวิชาการของสถานศึกษา
เป็นตวักาํหนดสถานศึกษานาํมาเปรียบเทียบกบัระดบัคุณภาพจากการปฏิบติัในปีที ผา่นมาวา่สามารถ
ดาํเนินการไดต้ามตวับ่งชี�หรือเกณฑ์ที กาํหนดไวห้รือไม่ หรือกรณีที ดาํเนินการไดต้ามมาตรฐานขั�นตํ า
แลว้ควรจะหาแนวทางพฒันาใหต่้อเนื องไดใ้นทิศทางใด 
 2. แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพฒันาเป็นการแสวงหาแนวทางหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษาที จะพฒันางานวิชาการโดยพิจารณาศกัยภาพของสถานศึกษาทั�งด้านบุคลากรและ
งบประมาณที จะสามารถพฒันาดว้ยกิจกรรมอย่างหลากหลายทั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
โดยมุ่งเน้นที การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลักและปรับกิจกรรมที เป็น
โครงการพิเศษบูรณาการเขา้สู่การจดักิจกรรมในหอ้งเรียนโดยใชร้ะบบนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
กิจกรรมการประสานสู่การปฏิบติัจริงในชั�นเรียนกิจกรรมที สถานศึกษาแสวงหาหรือคิดขึ�นมานั�น
ตอ้งให้เหมาะสมและสามารถปฏิบติัได้ และนําไปสู่จุดมุ่งหมายคือการพฒันาวิชาการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
 3. การดาํเนินการแกปั้ญหาและพฒันาการดาํเนินงานตามกิจกรรมที กาํหนดไวน้ั�น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรดาํเนินการหรือกาํหนดผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจนโดยคาํนึงถึงศกัยภาพของบุคลากร 
ที รับผิดชอบและกิจกรรมที สามารถปฏิบติัไดจ้ริงในสถานศึกษาจนบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางคือ
การพฒันางานวชิาการของสถานศึกษาเป็นสาํคญั 
 4. การนิเทศติดตามผลการแกปั้ญหาและพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาการดาํเนินงาน
นิเทศติดตามผลเป็นวิธีการสําคญัในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูผูส้อน
ในสถานศึกษาดงันั�นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูที้ ได้รับมอบหมายควรมีวิธีการนิเทศติดตามผล
อย่างหลากหลายมีสื อเครื องมือที เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน แต่ละขั�นตอน ทั�งนี�  
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ในการนิเทศติดตามผลต้องสามารถระบุคุณภาพจากการนิเทศว่าอยู่ในระดับใดมีข้อที ควรแก้ไข
ปรับปรุงเช่นไร การดาํเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษานั�นควรประสานสัมพนัธ์กับนิเทศ
ภายนอกสถานศึกษา 
 5.  การประเมินและรายงานผลการแกปั้ญหาและพฒันาการประเมินการแกปั้ญหาหรือ
การพฒันาและรายงานเป็นวิธีที ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาสรุปผลการดาํเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาวา่บรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งชี�สภาพความสําเร็จหรือไม่เพียงใดมี
ส่วนใดที จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขมีส่วนใดที จะตอ้งพฒันาให้ดียิ งขึ�นทั�งนี�สถานศึกษาควรดาํเนินการ
ประสานกบันิเทศภายนอกสถานศึกษาในการช่วยเหลือแนะนาํ 
 สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2554 : 3) ไดก้าํหนด กระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรคและความตอ้งการ การวางแผน 
ดาํเนินการตามแผน การสร้างสื อเครื องมือและพฒันาวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลรายงาน
ตามลาํดบั ตามลาํดบัดงันี�  

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
2. การวางแผนและกาํหนดทางเลือก 
3. การสร้างสื อ นวตักรรมและเครื องมือ 
4. การปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 5. การประเมินผลและรายงานผล 
 สรุปไดว้า่ กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
บุคลากรในสถานศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายที จะพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้มีคุณลกัษณะ 
ที พึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรซึ งการพฒันาดงักล่าวจะประสบผลสําเร็จบรรลุวตัถุประสงค์
หรือไม่นั�นผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูที้ มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในการปฏิบติัเกี ยวกบัการ
นิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามขั�นตอนของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื อแกปั้ญหา
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 
การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การดาํเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการปฏิบติังานที เกี ยวขอ้งกบัการพฒันาการเรียน
การสอนในดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน สื อการสอน การวดัและประเมินผล การจดัครูเขา้สอน 
สิ งอาํนวยความสะดวกและการพฒันาครู ในการดาํเนินงานดงักล่าวประกอบดว้ย  
 การให้ความช่วยเหลอืครูโดยตรง 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547 : 18) ไดก้าํหนดขั�นตอนการดาํเนินงาน
การนิเทศภายในสถานศึกษา ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน ดงันี�   
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 1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการดา้นการช่วยเหลือครูโดยตรง เป็นการ
ดาํเนินงานแต่งตั�งคณะกรรมการการดาํเนินงาน ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการช่วยเหลือ
ครูโดยตรง ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลของสถานศึกษาที เป็นอยูใ่นสภาพ
ปัจจุบนั ที ยงัเป็นปัญหา โดยการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาการหาทางแกไ้ขปัญหา เพื อกาํหนด
จุดหมายของการดาํเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2. การวางแผนดา้นการช่วยเหลือครูโดยตรง เป็นกาํหนดทางเลือกเพื อใชใ้นการดาํเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการการช่วยเหลือครู
โดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของครูในการใช้ขอ้มูลเพื อการนิเทศอย่างเป็นระบบ โดยการจดัทาํ
โครงการและปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 3. การปฏิบติัการนิเทศดา้นการช่วยเหลือครูโดยตรง เป็นการดาํเนินงานโดยการลงมือ
ปฏิบติัตามแผนงาน โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาในการช่วยเหลือครูโดยตรง ในการช่วยครูให้
ปรับปรุงการสอนรวมทั�งการให้ความห่วงใยและช่วยเหลือในเรื องอื น ๆ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม
และความสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการที เป็นอยูต่ามระยะเวลาที กาํหนด 
 4. การประเมินผลดา้นการช่วยเหลือครูโดยตรง เป็นการตรวจสอบหรือประเมินผลการนิเทศ
ดา้นการช่วยเหลือครูโดยตรง โดยการประเมินตามเกณฑ์ที กาํหนดในชั�นการวางแผน การให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัเกี ยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และมีการนาํผลการนิเทศมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา 
การนิเทศภายในสถานศึกษาต่อไป 
 สุทธนู  ศรีไสย ์(2549 : 85) กล่าววา่ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง เป็นการช่วยให้
ครูช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชค้วามสัมพนัธ์อนัดีกบัครูผูส้อน ในการช่วยครูให้
ปรับปรุงการสอนรวมทั�งการให้ความห่วงในช่วยเหลือในเรื องอื นๆ นอกเหนือจากเรื องการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงเพื อให้ครูไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั เกี ยวกบั
การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีินิเทศแบบต่าง ๆ  
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 322-333) ไดก้ล่าววา่การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรงเป็นการ
ช่วยเหลือครูผูส้อนใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย  

1. การนิเทศแบบคลินิค มีลกัษณะ ดงันี�  
  1.1 เป็นเทคโนโลยสีาํหรับปรับปรุงการเรียนการสอน 
  1.2 เป็นการดาํเนินงานที มีการวางแผน และจดัให้มีขึ�นโดยมีวตัถุประสงคที์ จะเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
  1.3 เป็นการนิเทศที ยึดจุดประสงคเ์ป็นสําคญั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการให้การ
พฒันาของครูปละผูเ้รียน 
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  1.4 ยดึสัมพนัธภาพในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ 
  1.5 ตอ้งการความเชื อมั นและจริงใจต่อกนัซึ งจะแสดงออกในการเขา้ใจซึ งกนัและกนั 
การใหก้ารสนบัสนุนและการอุทิศตนเองในการพฒันาความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
  1.6 เป็นการดาํเนินอย่างเป็นระบบ แต่ในบางสถานการณ์ก็สามารถยืดหยุ่นได ้และมี
การเปลี ยนแปลงตามสถานการณ์อยา่งต่อเนื อง 
  1.7 เป็นการสร้างหรือแสวงหาแนวทางในการประสานระหว่างการวางแผนการสอน
ในอุดมคติกบัพฤติกรรมการสอนจริง 
  1.8 ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้เกี ยวกบักระบวนการสอนมากกวา่ครูผูส้อน 
  1.9 ผูนิ้เทศตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี 
 2. การนิเทศแบบเพื อนช่วยเพื อน ในการนิเทศการสอนนั�นถา้ผูนิ้เทศไม่สามารถดาํเนินการ
เองได ้จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะการวางแผนการจดัการ ซึ งตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา 
จาํนวนครูที ตอ้งการรับการนิเทศ การนิเทศควรใชรู้ปแบบใด รวมไปถึงผูที้ จะมีส่วนร่วมในการให้
ความช่วยเหลือแก่ครู การที ครูช่วยเหลือครูดว้ยกนัเอง เป็นการนิเทศที มีประสิทธิภาพ ถา้ครูผูส้อน  
มีทกัษะในการสังเกต และเขา้ใจรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกเป็นอยา่งดี ส่วนบทบาทของผูนิ้เทศ
เป็นเพียงผูฝึ้ก โดยการเตรียมครูใหเ้หมาะสมกบังานในหนา้ที ผูค้วบคุมกาํหนดการ เป็น ผูจ้ดัตั�งกลุ่ม
หรือตวัแทนครูที จะรับผิดชอบในการจดัการประชุมก่อนการสังเกต การสังเกต และจดัประชุมหลงั
การสังเกต และผูก้าํหนดปัญหาที สําคญัให้เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํหรือเป็นที ปรึกษาให้กบัครูที มีปัญหา
หรือที มีความตอ้งการพิเศษในการใชก้ลุ่มเพื อทาํหนา้ที แทนผูนิ้เทศนั�น ผูนิ้เทศไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ไป
ในชั�นเรียนตลอดเวลา ผูนิ้เทศอาจตรวจสอบขอ้มูลต่างๆจากกลุ่มครูที ทาํหนา้ที นิเทศทุก 2 - 3 สัปดาห์ 
ซึ งในการประชุมนิเทศนี� ให้ผูท้าํหน้าที นิเทศกลุ่มเพื อนรายงานความก้าวหน้าให้ทราบ และการ
ดาํเนินการที มีประสิทธิภาพนั�นผูนิ้เทศตอ้งฝึกให้ครูที ทาํหน้าที นิเทศมีทกัษะในการสังเกตการ
กาํหนดเวลาที แน่นอน การกาํหนดปัญหาที สําคญัที ชดัเจน และควรจดัให้กบัครู  ทุกคนประมาณปีละ 
2 - 3 ครั� ง  
 3. การสาธิตการสอน เป็นการให้ครูไดดู้เทคนิควิธีการสอนที สามารถพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ดาํเนินการได้ทั�งในและนอกสถานศึกษาซึ งขั�นตอนการสาธิตการสอนประกอบด้วย       
การเตรียมการ การสาธิตและหลงัการสาธิตนั�นตอ้งมีการวิเคราะห์และการอภิปรายผลถึงการนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
 4. การช่วยเหลือดา้นการสอน เป็นการวางแผนและการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศในการให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ซึ งในการดาํเนินงาน
นั�นตอ้งมีความไวว้างใจ การยอมรับนบัถือ จะทาํใหก้ารสอนพฒันาขึ�น 



 

31 
 

 5. การช่วยเหลือด้านวิธีการและเครื องมือ เป็นการช่วยเหลือในกรณีที ครูผูส้อนขาด
ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ที ไดรั้บ จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนในเฉพาะ
ดา้นใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
 6. การช่วยเหลือด้านการประเมนผล เป็นการให้ความรู้ในด้านการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริงใหค้รูนาํมาใชใ้นการตดัสินผลการเรียนตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
 7. การใหค้าํปรึกษา เป็นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํในการจดัการเรียนการสอนผูนิ้เทศควร
ใชเ้ทคนิค วธีิการที หลากหลายตามความเหมาะสม ทาํใหผู้ก้ารรับการนิเทศมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถนาํไปใชก้ารจดัการเรียนการสอนได ้
 สรุปไดว้า่ การใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรงเป็นการสนบัสนุนให้ครูผูส้อน มีความรู้ในการทาํงาน
ที หลากหลาย ให้คาํปรึกษาแนะนาํการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การให้คาํแนะนาํวิธีการและจดั
รายละเอียดเกี ยวกบัการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ การให้มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ มีการ
แนะนาํการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั การส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมการจดัการ
เรียนการสอน การจดัตาํรา เอกสาร หนงัสือมาใหค้รูศึกษาคน้ควา้ จดัหาวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
แก่ครูผูส้อน จดัประชุม อบรม ใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อนเกี ยวกบัการจดัการเรียนการสอน 
 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547 : 84) ไดก้าํหนดแนวทางการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพว่า ครูตอ้งมีคุณสมบติัทางวิชาชีพคุณสมบติัส่วนตวั และมีความรู้ในงาน
ของครูประกอบดว้ยความรู้ในสาขาวิชาที สอน ความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน ความรู้ความเขา้ใจในเทคนิค 
วิธีการสอน มีทศันคติที ดีต่ออาชีพครู มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื องจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545 
มีสาระสาํคญั ที มุ่งเนน้การจดัการศึกษา เป็นไปเพื อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์ สมบูรณ์ทั�งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้ นไดอ้ย่างมี
ความสุข การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่
ผูเ้รียนสําคญัที สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ  
 สุทธนู  ศรีไสย ์(2549 : 86) กล่าววา่ การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพเป็นการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัครูผูส้อนหรือผูที้ เกี ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการวางแผน 
การดาํเนินการก่อนที จะจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้ครูผูส้อน การจดักิจกรรมดงักล่าวตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายจุดหมายปลายทางที สําคญัที สุดคือ เป็นการส่งเสริมเพื อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ของครูซึ งจะส่งผลไปสู่ผูเ้รียนการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ครูแต่ละคนมีวิธีการ 
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เทคนิคหลากหลายที สามารถนาํมาใช้พิจารณาจดัลาํดบัความสําคญัของประเด็นต่าง ๆ ที จะให้บริการ
แก่ครู ไดแ้ก่ การสังเกตและการฟัง การใช้ขอ้มูลที ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างเป็นทางการ การใช้ดุลยพินิจ
จากบุคคล ที เป็นกลาง การใชแ้บบสํารวจปลายเปิด การใชแ้บบตรวจสอบและจดัลาํดบัรายการที ให้ไว ้
และการใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการใชว้ิธีการเทคนิคดงักล่าวนั�น เมื อได ้ มีการ
ตรวจสอบและจดัลาํดบัความสําคญัแลว้ควรมีการคน้หาปัญหาอย่างจริงจงั ทั�งนี� เพื อให้ไดข้อ้มูลที 
ถูกตอ้งและชดัเจนก่อนปฏิบติัการจะทาํใหส้ามารถวางแผนการดาํเนินงานไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ  
 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2552 : 86) ได้กาํหนดการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพวา่ การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพของครูนั�นเป็นหนา้ที ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาครูดา้นการกิจกรรมการเรียน
การสอน พฒันาความสามารถในการสอนให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
วิธีการจดัการเรียนรู้ที ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั การจดักิจกรรมสัมมนาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจดัทาํแฟ้มสะสมงาน รวมทั�งส่งเสริมให้ครู
ไดร่้วมงานกบัผูป้กครองและชุมชน  
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 342) ไดเ้สนอแนวความคิดเกี ยวกบัการเสริมสร้างประสบการณ์ 
ทางวชิาชีพวา่ สิ งที ควรพิจารณาในการจดักิจกรรมเพื อพฒันาครู มีดงันี�   

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการนาํไปใชป้ระโยชน์จริง 
2. มีการวางแผนระยะยาวไวห้รือไม่เกี ยวกบัการประชุมเพื อแกไ้ขปัญหา 
3. หลอมรวมเป้าหมายส่วนตวักบัเป้าหมายของหน่วยงาน 
4. การฝึกแนวคิดเชิงรูปธรรม 
5. การปฏิบติัร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย 
6. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัโดยกลุ่มเพื อน 
7. การฝึกทกัษะใหมี้ลกัษณะที คงทนและเป็นทกัษะเฉพาะ 
8. ฝึกทกัษะใหมี้ลกัษณะที คงทนและเป็นทกัษะเฉพาะ 
9. การทดลอง กระตุน้ ใหแ้รงเสริม 
10.  การมีส่วนร่วมของผูน้าํในการทาํกิจกรรมต่างๆ 
11.  เป็นส่วนหนึ งของวฒันธรรมองคก์ร 

 สรุปไดว้า่ การสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นการดาํเนินการอบรมให้ความรู้เพิ มเติม
ในสาขาที เกี ยวกบัการสอน การใหค้าํปรึกษาแนะนาํเทคนิควธีิการสอนการสนบัสนุนกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร การส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเกี ยวกบัการพฒันาทาง
วชิาชีพ ส่งเสริมใหค้รูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลพฒันาการจดัทาํแฟ้มพฒันางานของครู สนบัสนุน
ให้ครูมีการพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีการส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวิชาการเพื อเลื อน
วทิยฐานะ 
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 การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 85) ไดก้าํหนดวา่ การทาํงานกลุ่มนั�นผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาส
ใหค้รูทุกคนในสถานศึกษาไดแ้สดงความสามารถ ของตนเองอยา่งเตม็ที และอยา่งต่อเนื อง เพื อร่วมกนั
สร้างผลลพัธ์ที องคก์ารตอ้งการโดยสนบัสนุนให้สมาชิกทุกคนในองคก์ารไดคิ้ดใหม่ ไดท้าํงานร่วมกนั
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีกระบวนการที สําคญัคือ ครูทุกคนในสถานศึกษาจะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาให้มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนรู้ภาระงานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง รวมทั�งเรียนรู้ความเปลี ยนแปลงทางสังคม 
สภาพแวดล้อม พฒันาศกัยภาพตนเองให้สามารถปฏิบติังานตามเป้าหมายของสถานศึกษาและ
เป้าหมายชีวิตของตนครูทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีวิธีการคิดอย่างไตร่ตรอง การพฒันาวิธีคิด 
ทาํใหค้รูสามารถสร้างวสิัยทศัน์ของการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการเปลี ยนแปลง รวมทั�ง
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงที มีต่อการทาํงานของครูในสถานศึกษาร่วมแลกเปลี ยนวิสัยทศัน์  
ซึ งกนัและกนั ร่วมกนักาํหนดวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา รวมทั�งร่วมกนัหาหลกัการและทฤษฎีมาใช้
ในการปฏิบติัการ เพื อใหส้ามารถบรรลุวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาที สําคญัคือครูทุกคนตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุน ใหถ่้ายโยงและแลกเปลี ยนความรู้ ความคิด ทั�งในดา้นวิชาการและประสบการณ์ระหวา่ง
เพื อครูดว้ยกนั ซึ งทาํให้เกิดการพฒันาความคิดความกลมเกลียว ความฉลาดเกิดเป็นศกัยภาพของ
กลุ่มครู ประสิทธิผลที เกิดคือ ทาํให้สมาชิกทุกคนมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ มีวิธีการถ่ายทอดที เป็น
ระบบ วิธีคิดและวิธีถ่ายทอดนี� เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการทาํงานตามระบบยอ่ยของสถานศึกษา 
ลกัษณะการคิดอยา่งเป็นระบบของสมาชิกช่วยให้สถานศึกษาเปลี ยนแปลงไปสู่ความมีประสิทธิผล 
สามารถปรับตวัไดก้บัสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจของโลกที เปลี ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2552 : 88) ไดก้าํหนดการพฒันาทกัษะ
การทาํงานกลุ่มว่าเป็นการทาํงานกลุ่มเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันา การที จะประสบความสําเร็จ
หรือไม่ขึ�นอยูก่บัผูบ้ริหารเป็นสําคญั การที จะสร้างหรือพฒันากลุ่ม โดยการเพิ มพูนความรู้ ทกัษะ
ใหก้บัสมาชิก จะตอ้งตั�งวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่ม ทั�งในลกัษณะของบุคคลและของกลุ่ม
ทุกคนในกลุ่มตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ มสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาของ
กลุ่ม ดงันี�  
 1. การจดัการให้ครูในสถานศึกษามีเป้าหมายและมองเห็นปัญหาร่วมกนั เพื อการมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกนั 
 2. การจดัการเพื อให้มีการวางแผนในการดาํเนินงานแกปั้ญหาร่วมกนั เนื องจากการมี 
ส่วนร่วมในการวางแผนจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน ในการใชว้ิธี
ระดมสมองโดยการใชค้าํถาม และการให้ขอ้มูลเกี ยวกบัรูปแบบแนวทางต่าง ๆ ในการจดัการเรียน
การสอนเพื อประกอบการพิจารณา และเป็นการกระตุน้ใหค้รูเกิดความคิดในการที จะปฏิบติังานต่อไป 
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 3. การบริหารจดัการเพื อให้ทาํงานอย่างมีความสุข การทาํงานเป็นกลุ่มจะประสบ
ความสําเร็จไดเ้มื อทุกฝ่ายมีความเต็มใจ และพอใจที จะปฏิบติังานร่วมกนั ควรมีการแบ่งงานให้ชดัเจน 
เหมาะสมกบัวยั ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน ในขณะเดียวกนัก็ให้มีการ
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งงานต่าง ๆ ทั�งในรูปแบบที เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ งจะเป็นผลดี
ต่อการปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพื อให้งานดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ในการทาํงานควรให้เกียรติซึ งกนั
และกนัในการร่วมคิดร่วมทาํ โดยเฉพาะผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นของครูผูส้อน ไม่ควรใช้
ความคิดเห็นของตนเองเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ ซึ งเป็นการสกดักั�นความคิดเห็นของคนอื น จะทาํให้
ผูที้ ทาํงานเป็นทีมหมดขวญักาํลงัใจ 
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 343) กล่าววา่ การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่มเป็นการเรียนรู้ 
การทาํงานกลุ่มเพื อแกปั้ญหาพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน เป็นวิธีการสําคญัอยา่งหนึ งของการ
นิเทศการศึกษาบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มตอ้งพิจารณาวา่พฤติกรรมใดบา้งที จะเป็นตวับ่งชี�  
ให้เห็นถึงบทบาทและความพร้อมของสมาชิกแต่ละคน สมาชิกแต่ละคนไดแ้สดงบทบาทที เน้น
บุคคลและเนน้งานมากนอ้ยเพียงใด บทบาทใดที เกิดขึ�นแลว้และบทบาทใดยงัขาดอยู ่โดยผูน้าํกลุ่ม
ตอ้งตระหนกัถึงบทบาทที เน้นทั�งงานและเน้นทั�งบุคคลเป็นหน้าที ที สมาชิกทุกคนตอ้งปฏิบติั กลุ่มที 
สมาชิกประสบความสําเร็จนั�นผูน้าํจะตอ้งให้สมาชิกภายในกลุ่มเขา้ใจหน้าที หรือบทบาทของตน
ภายในกลุ่มให้สมาชิกทุกไดท้ราบว่ามีบทบาทใด ซึ งผูน้าํกลุ่มควรจะตอ้งมอบหมายให้กบัสมาชิก
ในกลุ่มดาํเนินงาน โดยไดรั้บความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกกบัผูน้าํ 
 สรุปไดว้า่ การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม เป็นการวางแผนการดาํเนินงานและการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั ให้ครูทุกคนได้สื อสารกนัอย่างเปิดเผย มีการยอมรับซึ งกนัและกัน ได้มีบทบาท
หนา้ที รับผดิชอบในกลุ่ม เปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดแ้สดงความสามารถอยา่งเต็มที มีการประเมินผลงาน
ของตนเองเมื ออยูร่่วมกบัผูอื้ น และการสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
 การพฒันาหลกัสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 20-22) ไดก้าํหนดกระบวนการในการบริหารจดัการหลกัสูตร
การศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานศึกษาประกอบดว้ยขั�นตอนการดาํเนินงาน 3 ขั�นตอน รวม 7 ภารกิจ 
ดงันี�  

 ขั�นตอนที  1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
 1. สร้างความตระหนกัให้แกบุ้คลากร ซึ งประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษาผูบ้ริหาร 

ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน ผูเ้รียน เพื อใหเ้ห็นความสาํคญั ความจาํเป็นที เป็นตอ้งร่วมมือกนับริหาร
จดัการหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานของสถานศึกษา 
 2. พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกี ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
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 3. ดาํเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ งประกอบดว้ยคณะกรรมการตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
พ.ศ. 2551 คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั�งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และคณะกรรมการ
อื น ๆ ตามความจาํเป็น 
 4. จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเ้ป็นระบบ 
 5. จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยกาํหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง ชุมชน และสนองนโยบาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื อใช้เป็นแผนแม่บทการดาํเนินการ 
จดัการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที กาํหนด โดยกาํหนดเป็นแผนพฒันางานอย่าง
ต่อเนื อง 
 6. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้กบัผูเ้รียน ผูป้กครองชุมชน หน่วยงาน/องคก์รใน
ทุกฝ่ายไดรั้บทราบดว้ยวธีิการที หลากหลาย และขอความร่วมมือในการบริหารจดัการหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 

 ขั�นตอนที  2 การดาํเนินการจดัทาํและใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
  ภารกิจที  2 การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2.1 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลที เกี ยวขอ้ง 
  2.2 กาํหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3 กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  2.4 กาํหนดโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั�น และสัดส่วนเวลาเรียน 
  2.5 กาํหนดเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
  2.6 จดัทาํคาํอธิบายรายวชิา 
  2.7 จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  
  2.8 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.9 กาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  2.10 กาํหนดสื อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  2.11 กาํหนดการวดัผลและประเมินผล 
  2.12 บริหารจดัการงบประมาฯ อาคารสถานที  วสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้สอดคลอ้ง 
กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
  ภารกิจที  3 การวางแผนการดาํเนินการใชห้ลกัสูตร 
  3.1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
  3.2 จดัหา เลือก ใช ้ทาํและพฒันาสื อ 
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  3.3 จดักระบวนการเรียนรู้ 
  3.4 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ภารกิจที  4 การดาํเนินการบริหารหลกัสูตร 
 ขั�นตอนที  3 การกาํกบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  ภารกิจที  5 การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผล 
  5.1 การนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ
ภายในสถานศึกษา 
  5.2 การนิเทศ กาํกบั ติดตามและประเมินผลการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการจาก
ภายนอกสถานศึกษา 
  ภารกิจที  6 การสรุปผลการดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษาสถานศึกษา
สรุปผลการดาํเนินงานและเขียนรายงาน 
  ภารกิจที  7 การปรับปรุง พฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร 
  7.1 สถานศึกษานาํผลการดาํเนินการ รวมทั�งปัญหาขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาใชเ้ป็นขอ้มูล
พื�นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตร 
  7.2 สถานศึกษาดาํเนินการปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรและ
ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิ งขึ�น 
 ในการใชห้ลกัสูตรใหป้ระสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มขึ�นอยูก่บัการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและการปรับปรุงองคป์ระกอบบางอยา่งในชั�นเรียนไดอ้ยา่งมีอิสระ สามารถพิจารณาไดจ้าก  
3 องคป์ระกอบคือ 1) รูปแบบ (Format) ของหลกัสูตรวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral -only) 
2) แหล่งการพฒันาที เกี ยวขอ้งระหว่างครูกบับุคคลอื น ๆ ในระดบัเขตการศึกษาผูเ้ชี ยวชาญระดบั
จงัหวดัและรัฐบาล รวมทั�งสํานกัพิมพที์ พิมพห์นงัสือแบบเรียนออกมา 3) ระดบัการมีส่วนร่วมของครู
กบัหลกัสูตรในแต่ละประเภท  
 สุทธนู  ศรีไสย ์(2549 : 88) กล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตร เป็นการมีส่วนร่วมของผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศ ในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การนาํหลกัสูตรไปใช้ และการประเมินผล 
การใชห้ลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถิ น ชุมชน และสถานการณ์ในปัจจุบนั 
รวมถึงการพฒันาและการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2552 : 89) ไดก้าํหนดการพฒันาหลกัสูตร
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการพฒันาครูอย่างเหมาะสม ก่อนเริ มดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร ผูนิ้เทศตอ้ง
พิจารณาวา่หลกัสูตรที ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์และประสบการณ์การสอน
ของครูผูส้อนแต่ละคนมากน้อยเพียงใด ถา้ไม่เหมาะสมก็ควรปรับปรุงใหม่ กล่าวคือ ครูผูส้อนที มี
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ประสบการณ์การสอนไม่มากนกัจะเหมาะสมกบัการพฒันาหลกัสูตรแบบลอกเลียนแบบ ซึ งครูเหล่านี�
จะมีการปรับปรุงหลกัสูตรเพียงเล็กนอ้ย แต่ครูผูส้อนที มีประสบการณ์การสอนปานกลาง ครูกลุ่มนี�
จะขาดความเชี ยวชาญในการเขียนหลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูเ้ชี ยวชาญดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรจากภายนอก และสําหรับครูผูส้อนที มีประสบการณ์การสอนสูงจะมีส่วนร่วมในการ
แสดงการพฒันาหลกัสูตรแบบลอกเลียนแบบ พร้อมทั�งสามารถให้ขอ้เสนอแนะแนวทางที ควรจะ
พฒันาหลกัสูตร รวมทั�งสร้างสรรคห์ลกัสูตรให้มีความเหมาะสมกบัหลกัสูตรภายในและหลกัสูตร
ทอ้งถิ นได ้ 
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 343) กล่าววา่  รูปแบบของหลกัสูตร มี 3 รูปแบบ ดงันี�  
 1. รูปแบบวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เป็นหลกัสูตรที จดัแบ่งเนื�อหาสาระของการเรียน
ออกเป็นหน่วยยอ่ยตามขอ้เทจ็จริง 
 2. รูปแบบการเชื อมโยงความคิดรวบยอด เป็นหลักสูตรที กําหนดเนื�อหาหลักและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที มีความสําคญักบัเนื�อหาหลกัให้ผูเ้รียนปฏิบติัเป็นการบูรณาการความรู้ ทกัษะต่าง ๆ 
ของผูเ้รียน 
 3. รูปแบบการเน้นผลที จะได้รับ เป็นหลักสูตรที กาํหนดเป้าหมายของการเรียนและ
อาจจะกาํหนดวธีิการประเมินผลการเรียนรู้เพื อเป็นแนวทางสําหรับผูส้อนจดักระบวนการเรียนรู้แก่
ผูเ้รียน 
 สรุปไดว้่าการพฒันาหลกัสูตรเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ให้มีการเรียน
การสอนที เหมาะสม มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัเกี ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร การให้เอกสาร หนงัสือ
เพื อศึกษาคน้ควา้ การให้มีคณะทาํงานในการพฒันาหลกัสูตร ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการหลกัสูตร ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร มีการนาํหลกัสูตร
สู่การปฏิบติั มีการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตร มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 การวจัิยเชิงปฏิบัติการในชั(นเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 23) ไดก้าํหนดแนวคิดในการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน 
เป็นการศึกษาเพื อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีระบบเชื อถือได ้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตามปกติของครู 
และเขียนรายงานสั�น ๆ มีความสมบูรณ์ในตวัเองประโยชน์ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน เป็น
การวจิยัเล็ก ๆ ใชร้ะยะเวลาสั�น ๆ ไม่เพิ มภาระใหแ้ก่ครูมาก สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545 ซึ งเป็นประโยชน์ของการวิจยั 
ดงันี�   
 1. ผูเ้รียนและการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีระบบเชื อถือได ้
 2. ส่งเสริมใหค้รูส่วนใหญ่พฒันาทกัษะการทาํวจิยั และเป็นฐานสู่การทาํวจิยัขั�นสูงหรือ 
เป็นครูนกัวจิยัต่อไป 
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 3. ครูมีผลงานวชิาการที ชดัเจน ต่อเนื อง เพื อพฒันางาน และพฒันาวชิาชีพ 
 4. ครูมีระบบ และวธีิการทาํงานอยา่งครูมืออาชีพ เหมาะสมกบัความเป็นวชิาชีพชั�นสูง 
 5. ส่งเสริมใหมี้ประกนัคุณภาพการศึกษาที มีความเชื อมั นไดสู้ง 

 สุทธนู  ศรีไสย ์(2549 : 89) กล่าววา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน เป็นรูปแบบการวิจยั
ชนิดหนึ งที เนน้กระบวนการให้ไดข้อ้มูลเพื อนาํผลวิจยัไปปรับปรุงการสอนของครูให้ประสบผลสําเร็จ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกี ยวขอ้งกบักิจกรรมหลายประเภท คน้หาปัญหาเกี ยวกบัการเรียนการสอน 
วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกาํหนดชนิดของขอ้มูลที ตอ้งการ วิธีการรวบรวมขอ้มูล และแหล่ง
หรือทรัพยากรที จาํเป็นในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลประเมินผล วิเคราะห์ 
แปลผล เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย จุดประสงค ์และสรุปอภิปราย 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2552 : 90 - 101) ไดก้าํหนดขั�นตอนการทาํ
วจิยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน ไวด้งันี�  
 ขั�นตอนที  1 การกาํหนดปัญหา หรือเป้าหมายการวจิยั 
 ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจยั เป็นประเด็นที กาํหนดแสดงความต้องการคาํตอบหรือ
คาํอธิบาย หรือหาขอ้สรุป โดยใชก้ระบวนการวิจยั ทั�งนี� ปัญหาหรือเป้าหมายการวิจยัจะกาํหนดจาก
ปัญหาที พบจากการปฏิบติังาน หรือกาํหนดจากความตอ้งการพฒันางานได้ ซึ งถ้าเป็นขอ้ความ 
ที เขียนในลกัษณะคาํถามอาจเรียกว่า คาํถามวิจยั เช่น มีแนวทางใดที จะช่วยแกไ้ขให้ผูเ้รียนเขียน
ตวัหนงัสือไดถู้กตอ้งลายมือสวยงาม ถา้ขอ้ความที เขียนมีลกัษณะเป็นประโยคบอกเล่าก็คือขอ้ความ
ของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์การวิจยั เช่น เพื อศึกษาแนวทางแก้ไขให้ผูเ้รียนเขียนหนังสือได้
ถูกตอ้งและมีลายมือสวยงาม 
 การเลือกปัญหาและการกาํหนดเป้าหมายการวิจยั เป็นสิ งที จะตอ้งพิจารณาและเลือกให้
เหมาะสม โดยเริ มจากการเลือกปัญหาที น่าสนใจ สําคญั และเกิดประโยชน์จริง สําหรับการวิจยั
แบบง่ายจะเหมาะสมกบัปัญหาและเป้าหมายการวิจยัที เล็กที ไม่ถึงกบัเล็กน้อยมากหรือง่ายมาก ๆ 
และไม่ใช่ปัญหาใหญ่เกินที ตอ้งใชก้ารวิจยัที ซบัซ้อนจึงจะตอ้งตอบคาํถามได ้ซึ งในการจดัการเรียน
การสอนปกติของครูปัญหาการวจิยัที เหมาะกบัการใชก้ารวจิยัแบบง่ายจะมีอยูม่าก 
 แนวคิดในการทาํวจิยัแบบง่ายครูอาจจะเริ มจากปัญหาที เกิดขึ�นในชั�นเรียนหรือประเด็นที 
ครูตอ้งการพฒันาเพื อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน ประเด็นปัญหาที ครูบนัทึกหลงัสอน
อาจเป็นปัญหาที สาํคญั ซึ งครูสามารถหาคาํตอบเพื อแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการวจิยัได ้
 ขั�นตอนที  2 การกาํหนดวธีิการวจิยั หรือวธีิหาคาํตอบ หรือวธีิการแกปั้ญหา 

 พฒันางานการกาํหนดวิธีการวิจยั เป็นขั�นของของการวางแผนดาํเนินการวิจยั ถา้กาํหนด
วิธีการได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย  ครอบคลุมและชัดเจนจะช่วยให้การดํา เนินงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพบรรลุผลได้ง่ายและการวางแผนที ดีจะทาํให้กระบวนการวิจัยน่าเชื อถือได้มาก
ประกอบดว้ย 
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 1. วิธีการ จะดาํเนินการกบัใคร ที ไหน อย่างไรบา้ง เก็บรวบรวมขอ้มูลอะไร อย่างไร
ดว้ยเครื องมืออะไร (ถา้มี) เพื อที จะไดข้อ้มูลครบถว้น และตรงตามความตอ้งการ 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูล จะทาํอย่างไรจึงจะไดข้อ้สรุปเพื อเขียนคาํตอบได้ (หัวขอ้นี� อาจ
เขียนรวมกบัวธีิการวจิยั) 
 3. แผนเวลาการดาํเนินการ วา่จะทาํอะไร เมื อไร เป็นตน้ 
 ขั�นที  3 รวบรวมขอ้มูลตามวิธีการที กาํหนด 
 เป็นขั�นปฏิบติัการตามแผนที กาํหนดไว ้ถา้วางแผนไวดี้ขั�นนี�ก็ดาํเนินการไดส้ะดวกการ
ดาํเนินการวจิยัแบบง่าย ขั�นตอนการรวบรวมขอ้มูลจะดาํเนินการร่วมกบัขั�นการจดัการเรียนรู้และวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ เพราะขอ้มูลที รวบรวมไดจ้ะไดจ้ากสิ งที เกิดขึ�นระหวา่งจดัการเรียนรู้ โดยครู
บนัทึกไวท้ั�งระหวา่งเรียนและบนัทึกหลงัเรียน และจากการวดัประเมินผลที ไดก้าํหนดไว ้ขั�นตอนนี�
อาจเทียบไดก้บัขั�นสังเกตผลที เกิดขึ�นในการดาํเนินการแกปั้ญหา หรือพฒันางานจากการใชน้วตักรรม 
 สาํหรับครูขอ้มูลสาํคญัที ใชคื้อ ขอ้มูลจากบนัทึกหลงัสอน ถา้ครูมีระบบการบนัทึกขอ้มูล
หลงัสอนที ดีจะทาํใหมี้ขอ้มูลที มีคุณภาพที จะใชใ้นการวเิคราะห์ สรุปต่อไปไดดี้ 
 ขั�นที  4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 เมื อรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการและเครื องมือต่าง ๆ ที เหมาะสมกบัปัญหาหรือเป้าหมาย
ของการวจิยัอยา่งมีระบบและรอบคอบจะช่วยใหข้อ้มูลที รวบรวมมาครบถว้นสมบูรณ์และนาํขอ้มูล
ทั�งหมดมาวเิคราะห์ หรือจดักระทาํใหไ้ดค้วามหมายที จะนาํไปสู่การตอบคาํถามการวิจยัหรืออธิบาย
ผลตามเป้าหมายของการวจิยัที อยากทราบ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะดาํเนินการมีหลายลกัษณะขึ�นอยู่กบัการกาํหนดวิธีการวิจยัในขั�นที  2 
ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาหรือเป้าหมายของการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1. การวจิยับางเรื องอาจใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะการสรุป ตีความ (เชิงคุณภาพ) 
โดยไม่ตอ้งใชก้ารวเิคราะห์เชิงสถิติ (ประมาณ) 
 2. การวิจยับางเรื องอาจใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล              
เชิงปริมาณประกอบบา้งแต่ไม่ซบัซอ้น เช่น ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี ยแระกอบการตอบคาํถามการวจิยั 
 3. การวิจยับางเรื องอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที ใช้การคาํนวณทางสถิติ                 
ทั�งซบัซอ้นหรือไม่ซบัซอ้นก็แลว้แต่ความเหมาะสมในการตอบคาํถามการวจิยัเรื องนั�น ๆ 
 สําหรับการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียนส่วนใหญ่จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
ร่วมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณที ไดจ้ากการสังเกต การสอบถามหรือการตรวจสอบผลงาน
โดยครูไดบ้นัทึกไวใ้นบนัทึกหลงัสอนเป็นหลกัในการวเิคราะห์ โดยมีการใชค้่าสถิติขั�นพื�นฐาน เช่น 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ยประกอบการวเิคราะห์สรุป 
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 ขั�นที  5 การสรุปและเขียนรายงานการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน 
 เมื อดาํเนินการตามกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ไดข้อ้มูล
หรือขอ้คน้พบตามที ครูคาดหวงัไวห้รือไม่ก็ตาม ควรเขียนสรุปผลการวิจยัที คน้พบเก็บไวใ้ชใ้นการ
พฒันางานต่อไปหรือให้ผูอื้ นได้รับทราบ การเขียนรายงานผลการวิจยัจะเป็นเอกสารหลกัฐานที 
ชดัเจนวา่การศึกษาวจิยันั�น ๆ ไดท้าํอะไร แลว้เกิดผลงานหรือคน้พบอะไร ประกอบดว้ย 
 1. ปัญหาหรือเป้าหมายการวจิยั 
 2. วิธีการวิจยัหรือวิธีการแกปั้ญหา หรือวิธีการพฒันา ซึ งครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้มูล
หรืออาจะเขียนวเิคราะห์ขอ้มูลแยกออกมาเป็นอีกหวัขอ้หนึ งต่างหาก 
 3. ผลการวจิยั หรือผลการแกปั้ญหา หรือผลการพฒันา (อาจมีขอ้เสนอแนะเพิ มเติมไดท้ั�ง
ขอ้เสนอแนะการนาํผลวจิยัไปใช ้หรือการศึกษาวจิยัต่อเนื องเป็นตน้) 
 กลิคแมน (Glickman. 2004 : 344)  กล่าววา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน หมายถึง การส่งเสริม  
สนบัสนุนใหผู้รั้บการนิเทศสามารถจดัจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชว้ิธีการกระบวนการวิจยั
ที เหมาะสม เพื อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ งของการแกปั้ญหาและ
การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมอื น ๆ  
 สรุปได้ว่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียนเป็นการสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้เกี ยวกบัการวิจยัในชั�นเรียน จดัเอกสารเกี ยวกบัการวิจยัในชั�นเรียน การให้จดัหาวสัดุ อุปกรณ์
การทําวิจัยในชั� นเรียน การส่งเสริมและจัดหางบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั� นเรียน                   
การคาํแนะนาํและมีส่วนร่วมในการวจิยั การสนบัสนุนส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื อง 
 
การบริหารสถานศึกษาขั(นพื(นฐาน ในจังหวดัระยอง จันทบุรี และตราด 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 10) ไดก้าํหนดไวว้่าการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ให้สํานกังานเขตพื�นที การศึกษาที รับผิดชอบจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยั และการศึกษาขั�นพื�นฐาน ซึ งมีภารกิจสําคญัในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545 มีการบริหารงาน ตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั วไป ซึ งมีนโยบายเกี ยวกบัการศึกษา 3 ดา้น ดงันี�  
ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นคุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน และดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน
สถานศึกษา ซึ งมีภารกิจ ดงันี�  1)จดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาก่อนภาคบงัคบั ให้กบัเด็ก
กลุ่มอาย ุ4-5 ปี 2) จดัการศึกษาภาคบงัคบั เป็นการจดัการศึกษาภาคบงัคบั 9 (ป.1-ม.3) ให้กบัเด็กที มี
อายใุนเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั  คือ มีอายุยา่งเขา้ปีที  7 เขา้เรียนในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จนอายุ
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ยา่งเขา้ปีที  16 หรือจบหลกัสูตร 3) จดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานไม่นอ้ย
กวา่ 12 ปี (ป.1-ม.6) ใหก้บัเด็กในวยัเรียนในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานจนจบหลกัสูตร การจดัการนิเทศ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ได้กาํหนดโครงสร้างและวิธีการ
ดาํเนินการโดยผูท้าํการนิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร หัวหน้าสาระกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และบุคลากรที มีความรู้เรื องการนิเทศที ผูบ้ริหารแต่งตั�งหรือมอบหมาย ส่วนกลุ่ม
ผูรั้บการนิเทศการจาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะการรวมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที 
รับผิดชอบภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม ซึ งมีหัวหน้ากลุ่มและข้าราชการครูในกลุ่ม              
2) ขา้ราชการครูเป็นรายบุคคล การนิเทศลกัษณะนี� เป็นการนิเทศที เน้นให้ความช่วยเหลือเกี ยวกบั
การเรียนการสอนภายในชั�นเรียนเพื อให้ครูสามารถแกปั้ญหาได ้สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขต
พื�นที การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยเนน้ความสําคญัของการนิเทศ
การศึกษาภายในของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหารทุกสถานศึกษาในสังกดั ดาํเนิน
โครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื อปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานในหนา้ที ของครู
ใหมี้ประสิทธิภาพ ซึ งจะส่งผลใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 มาโลน (Malone. 1994 : 356) ไดว้ิจยัเรื องการปฏิบติังานนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐมิสซิลซิปปี�  ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารเยี ยมชั�นเรียนน้อย 
ประชุมครูผูส้อนเพื อเป็นสื อในการนิเทศน้อย ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
การอบรมครูประจาํการและการปฏิบติัหนา้ที ทั วไปเป็นวธีิที ดีที สุดในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ไทลาฮนั (Tilahun. 1998 : 216) ได้ศึกษาการจดักิจกรรมการนิเทศภายในที พึงประสงค์
ของประเทศเอธิโอเปีย ผลการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ยคือการฝึกอบรมแนะนาํ การฝึกปฏิบติั การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก์ การประชุม
กลุ่มย่อยของครู การเยี ยมชั�นเรียน การสังเกตการสอนครู ศึกษานิเทศก์นักวิชาการมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่การจดักิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ลี (Lee. 1999 : 288) ไดศึ้กษาเกี ยวกบัคู่มือนิเทศการสอนในชั�นเรียนของครูใหญ่  ผลการวิจยั 
พบว่า ครูใหญ่หรือผูบ้ริหารควรนิเทศการสอน และควรเพิ มทกัษะเกี ยวกบัการใช้หลกัสูตรให้กบั
ครูผูส้อน รวมใชก้ลยทุธ์ในการร่วมมือกนัในการนิเทศการสอน 
 งานวจัิยในประเทศ 
 นิตย ์ ประจงแต่ง (2548 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื อง บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า บทบาทการนิเทศภายใน
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สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาลพบุรี เขต 2  ใน 7 ดา้น คือ 
ดา้นกระบวนการนิเทศภายใน ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นกระบวนการสอน 
ดา้นสื อการเรียนรู้ ดา้นการวิจยัในชั�นเรียน และดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาลพบุรี 
เขต 2 ระหวา่งผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้นสถานศึกษาคือ ดา้นกระบวนการสอน
และดา้นสื อการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 ส่วนบทบาทการนิเทศภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาลพบุรี เขต 2 ในสถานศึกษาแต่ละขนาด
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 สิริศกัย ์ คูณภาค (2548 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื อง บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนแกนนาํ สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ 1) ขา้ราชการ
ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํในสังกดัสํานกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ขา้ราชการครูที มีตาํแหน่งต่างกนั
และประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
โรงเรียนแกนนาํในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
3) ขา้ราชการครูที ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนัแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํในสังกดัสํานกังาน การประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 พนัธ์ุศกัดิF   เนื อง ณ สุวรรณ (2549 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื อง การเปรียบเทียบสภาพการ
ปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษา
กาฬสินธ์ุเขต 2 ผลการนิเทศภายในพบว่า สภาพการปฏิบติังานการนิเทศภายใน 5 ด้าน คือ ดา้น
กระบวนการนิเทศภายใน ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นกระบวนการสอน 
และดา้นสื อการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีการปฏิบติังานตามกระบวนการ
นิเทศภายใน โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที ระดบั .01 
 บุญศรี  ใสลาํเพาะ (2551 : 75) ไดว้ิจยัเรื อง สภาพการปฏิบติัตามกระบวนการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการนิเทศภายในพบว่า 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติัตามกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการ
พฒันา ดา้นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย และดา้นการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข เมื อพิจารณา
ตามสถานภาพของบุคลากร พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูผูส้อน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนครูที ประสบการณ์สอนน้อยและครูที มีประสบการณ์
สอนมากมีสภาพการนิเทศภายในแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 รังสรรค ์ คุม้ตระกูล (2551 : 60) ไดว้ิจยัเรื อง ความตอ้งการนิเทศภายในของครูผูส้อน อาํเภอ
แก่งหางแมว สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการ
การนิเทศภายในของครูผูส้อนอาํเภอแก่งหางแมว ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ดา้นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
และดา้นการวิจยัในชั�นเรียนโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ความตอ้งการนิเทศภายในของ
ครูผูส้อนอาํเภอแก่งหางแมว สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตามประสบการณ์
การทาํงาน เพศ วฒิุการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 สุณียรั์ตน์  วรีะสุนทร (2553 : 94) ไดว้จิยัเรื อง การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการ 
นิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาตราด 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ที ระดบั .05 
 โสภณ  ทองจิตร (2553 : บทคดัย่อ)ไดว้ิจยัเรื องการปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศ
การศึกษาภายในของผูนิ้เทศในสถานศึกษาในเครือข่ายบางกุง้ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบว่า 
การปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผูนิ้เทศในสถานศึกษา ในเครือข่ายบางกุง้ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมปฏิบติัในระดบัปานกลาง เมื อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การประเมินผล
การนิเทศ มีค่าเฉลี ยสูงที สุด ไดแ้ก่ การดาํเนินการนิเทศการวางแผนการนิเทศ การปรับปรุงแกไ้ข และการ
สํารวจความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษาตามลาํดบั จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 ส่วนรายดา้นพบวา่ ดา้นการดาํเนินการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 ส่วนดา้นอื น ๆ  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง ไม่มีนยัทางสถิติ จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

วิฑูรย ์ หสัรินทร์ (2554 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า 
บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประสบการณ์ทาํงาน 
และขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 

หะมะสูติง มามะ (2556 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื อง บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ ระดบับทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนผลการ
เปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบวา่ ขนาด
โรงเรียนต่างกนัโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนที มีประสบการณ์ต่างกนัโดยภาพรวม 
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 
 จากเอกสารและงานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัที กล่าวมา พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการที สําคญัอยา่งหนึ งในการบริหารงานของสถานศึกษาที มีผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียน
ทั�งนี� เพราะเป็นกิจกรรมที ช่วยใหค้รูผูส้อนภายในสถานศึกษาสามารถปฏิบติังานที ตนเองรับผิดชอบและ
ประสบผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินงานที กาํหนดไวจึ้งจาํเป็นที ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
อาศยักระบวนการขั�นตอนของการนิเทศในการดาํเนินงานที ดีเพื อให้การนิเทศภายในบรรลุวตัถุประสงค์
และตรงกบัเป้าหมายที กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ขั�นพื�นฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เพื อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
พฒันาบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกษาให้การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการวางแผนในการ
ขบัเคลื อนการบริหารจดัการศึกษาการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูอนัจะส่งผลให้ครูผูส้อน
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี มีขันตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที$ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที$ใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ ครูผูส้อน ในจังหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด            
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5,090 คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวิจยัในครั งนี  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และ
ตราด ปีการศึกษา 2557 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของเครจซี$ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุ่มแบบแบ่งชันตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นชันในการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
358 คน แสดงในตาราง 1  
 

ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดเล็ก 1,704 120 
ขนาดกลาง 1,812 133 
ขนาดใหญ่ 1,366 105 

รวม 5,090 358 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื$ องมือที$ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครั งนี  เป็นแบบสอบถามมีจาํนวน          
1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน คือ   
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 ตอนที$ 1 เป็นแบบสอบถามเกี$ยวกบัขอ้มูลทั$วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
 ตอนที$ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ$ งกาํหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบของ
เบสท ์และคาห์น (Best and Kahn) ดงันี  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2550 : 55) 
  5   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัมากที$สุด 
  4   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัมาก 
  3   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบันอ้ยที$สุด 
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการตาม 
ลาํดบัขั(นตอนโดยศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถาม ดงันี  
 1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
และปรึกษาอาจารยที์�ปรึกษาเพื�อดาํเนินการ 
 2. สร้างแบบสอบถามตามที$ได้ศึกษาแล้วนําเสนอประธานและกรรมการที$ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื$อตรวจสอบและแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ$งขึน 
 3. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อขอความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื(อหา (Content Validity)โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item Objective Congruence : IOC) ซึ$ งไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80 – 1.00 
 4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามที�ผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการ 
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จากนั(นนาํไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มทดลอง ที�เป็นครูผูส้อน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ โดยใชค่้าสัมประสิทธิ8 สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ไดค้่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม 
เท่ากบั 0.21 - 0.83 
 5. นาํแบบสอบถามที�หาค่าอาํนาจจาํแนกแลว้มาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
ทั(งฉบบั โดยการหาค่าสัมประสิทธิ8 แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ. 2550 : 55) ไดค้่าความเชื$อมั$น เท่ากบั 0.88 
 6. นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างที�กาํหนด
เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวจิยัต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขันตอนดงัต่อไปนี  
 1.   ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เพื$อแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื$อการวจิยั 
 2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามให้
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด และกาํหนดวนัรับคืนแบบสอบถาม  
 3. นาํขอ้มูลที$ไดจ้ากแบบสอบถามที$สมบูรณ์ มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในการคาํนวณหาค่าทางสถิติดงักล่าว โดยอาศยัการ
คาํนวณจากโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงันี  
 1.   ขอ้มูลเกี$ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
 2. ขอ้มูลเกี$ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด วเิคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี$ยและค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ
ค่าเฉลี$ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2550 : 55) 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัมากที$สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบันอ้ยที$สุด 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 4. วเิคราะห์ขอ้มลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way.ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จะตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
 5. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํในรูปตารางประกอบบรรยาย 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. คํานวณค่าสถิติพื�นฐาน  

  1.1 ค่าร้อยละ (%) 
  1.2 ค่าเฉลี�ย ( X ) 
  1.3 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Index of item Objective 
Congruence : IOC) 
  2.2 ค่าสัมประสิทธิ8 สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  

  2.3 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ8 แอลฟา (α- Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 3. สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 การทดสอบค่าที (t-test) 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื$อพบความแตกต่างใช้
วธีิการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe')  



บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี"    

 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 Χ   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 

 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

   n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

   t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าที 

   F  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าเอฟ 

   p  แทน   ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 

 SS  แทน ค่า Sum of Squares 

 MS  แทน ค่า Mean of Square 

 df  แทน ค่า Degree of Freedom 

   *       แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั" งนี"  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี"  

 ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของ

สถานศึกษา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 2 จาํนวนและร้อยละของครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์

และขนาดของสถานศึกษา 
                                

รายการ 
จาํนวน 

(n = 358) ร้อยละ 
1.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน    
     ประสบการณ์นอ้ย  126   35.20 
     ประสบการณ์มาก  232   64.80 

รวม 358 100.00 
2.  ขนาดของสถานศึกษา   
     ขนาดเล็ก (สถานศึกษาที�มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน) 120   33.50 
     ขนาดกลาง (สถานศึกษาที�มีนกัเรียนตั"งแต่ 121-300 คน) 133   37.20 
     ขนาดใหญ่ (สถานศึกษาที�มีนกัเรียนตั"งแต่ 301 คนขึ"นไป) 105   29.30 

รวม  100.00 
     

 จากตาราง 2 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก จาํนวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.20 และครูผูส้อนส่วนใหญ่ ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.20 ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จาํนวน 105 คิดเป็นร้อยละ 29.30 
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 ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน      
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดงัตาราง 3 – 7  
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมและรายดา้น 

  
 

บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
n = 358 

Χ  
S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง 4.40 .64 1 มาก 
2. ดา้นการสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 4.25 .51 2 มาก 
3. ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 3.71 .64 3 มาก 
4. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 3.51 .49 5 มาก 
5. การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน 3.66 .61 4 มาก 

รวม 3.90 .37  มาก 

 
  จากตาราง 3 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ =3.90) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการให้
ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ดา้นการสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน และดา้นการพฒันาหลกัสูตร อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย คือ ดา้นให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Χ =4.40) ดา้นการสร้างประสบการณ์ทาง
วชิาชีพ (Χ = 4.25) และดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม  (Χ = 3.71) ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั"น
เรียน (Χ = 3.66)  และดา้นการพฒันาหลกัสูตร (Χ = 4.51) 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดา้นการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง โดยรวมและจาํแนก 
เป็นรายขอ้ 

    

ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือครูโดยตรง 
n = 358 

Χ  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. กาํหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4.44 
 

  .67 
 

4 
 

มาก 
2. สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนดูงานทั"งในและ           

นอกสถานที� 
 

4.56 
  

  .63 
 

2 
 

มากที�สุด 
3. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน 
 

4.44 
  

  .66 
 

5 
 

มาก 
4. ใหค้าํแนะนาํวธีิการและจดัรายละเอียดเกี�ยวกบั

การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

4.58 
  

  .68 
 

1 
 

มากที�สุด 
5. มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 4.56    .66 3 มากที�สุด 
6. แนะนาํการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 
 

4.23 
  

 1.02 
 

7 
 

มาก 
7. ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมการจดัการเรียน

การสอน 
 

4.33 
  

   .88 
 

6 
 

มาก 
8. จดัตาํรา เอกสาร หนงัสือต่าง ๆ มาใหค้รูศึกษา

คน้ควา้ 
 

4.07 
  

 1.30 
 

8 
 

มาก 
รวม 4.40    .64  มาก  

 

  จากตาราง 4 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด ดา้นการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง โดยรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 4.40) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัคือ 
ให้คาํแนะนาํวิธีการและจดัรายละเอียดเกี�ยวกบัการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ (Χ = 4.58) สนบัสนุน
ใหค้รูผูส้อนดูงานทั"งในและนอกสถานที�  (Χ = 4.56) และมีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ (Χ = 4.56)  
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ตาราง 5 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยรวมและ
จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
 

ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
n = 358 

Χ   S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. จดัใหมี้การอบรมความรู้เพิ�มเติมในสาขาอื�นที�

เกี�ยวกบัการสอน 
 

4.31 
   

    .93 
 

5 
 

มาก 
2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเทคนิควิธีการสอน 4.19   1.01 6 มาก 
3. สนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 4.31     .65 4 มาก 
4. ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง 4.39     .64 1 มาก 
5. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัการพฒันา           

ทางวชิาชีพ 
 

4.17 
  

    .63 
 

7 
 

มาก 
6. ส่งเสริมใหค้รูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

พฒันาการจดัทาํแฟ้มพฒันางานของครู 
 

4.34 
  

    .76 
 

3 
 

มาก 
7. สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาประสบการณ์              

ทางวชิาชีพ 
 

4.37 
   

    .71 
 

2 
 

มาก 
8. ส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวชิาการเพื�อเลื�อน 

วทิยฐานะ 
 

3.94 
   

  1.08 
 

8 
 

มาก 
รวม 4.25     .51  มาก  

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ = 4.25) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั 
คือ ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง (Χ = 4.39) สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ (Χ = 4.37) และส่งเสริมให้ครูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลพฒันาการจดัทาํแฟ้มพฒันางาน
ของครู (Χ = 4.34) 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม โดยรวมและจาํแนก
เป็นรายขอ้ 

 

 

ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
n = 358 

Χ  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. จดัใหมี้การวางแผนการดาํเนินงานและการ

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
 

4.08 
 

 .85 
 

1 
 

มาก 
2. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดสื้�อสารกนัอยา่งเปิดเผย 3.68 1.42 4 มาก 
3. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการยอมรับซึ�งกนัและกนั 4.04 1.00 2 มาก 
4. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีบทบาทหนา้ที�รับผิดชอบ

ในกลุ่ม 
 

3.88 
 

1.07 
 

3 
 

มาก 
5. ใหโ้อกาสในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที� 3.62   .98 6 มาก 
6. จดัใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตร

ของตนเอง 
 

3.37 
 

  .89 
 

7 
 

ปานกลาง 
7. ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนประเมินผลงานของตนเอง

เมื�ออยูร่่วมกบัผูอื้�น 
 

3.31 
 

  .90 
 

8 
 

ปานกลาง 
8. ส่งเสริมใหมี้การทาํงานเป็นทีม 3.68   .88 5 มาก 
 รวม 3.71   .64  มาก 

 

 จากตาราง 6 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.71) เมื�อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั 
คือ จดัให้มีการวางแผนการดาํเนินงานและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั (Χ = 4.08) ส่งเสริมให้ครูผูส้อน     
มีการยอมรับซึ�งกนัและกนั (Χ = 4.04) และส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีบทบาทหนา้ที�รับผิดชอบในกลุ่ม 
(Χ = 3.88) 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
n = 358 

Χ  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. จดัสื�อการเรียนการสอนที�เพียงพอและเหมาะสม 3.43   .67 4 มาก 
2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบติัเกี�ยวกบัการพฒันา

หลกัสูตร 
 

3.26 
 

  .73 
 

8 
 

ปานกลาง 
3. ใหเ้อกสาร หนงัสือเพื�อศึกษาคน้ควา้ 3.42 1.05 5 ปานกลาง 
4. จดัใหมี้คณะทาํงานในการพฒันาหลกัสูตร 3.49   .92 3 ปานกลาง 
5. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร

จดัการหลกัสูตร 
 

3.32 
 

  .64 
 

7 
 

ปานกลาง 
6. มีการประเมินผลใชห้ลกัสูตร 3.38   .60 6 ปานกลาง 
7. ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีความรู้ในการพฒันา

หลกัสูตร 
 

4.06 
 

  .81 
 

1 
 

มาก 
8. มีการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั 3.68   .87 2 มาก 
 รวม 3.51   .49  มาก 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด ดา้นการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.51) เมื�อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบั คือ 
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร (Χ = 4.06) มีการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั 
(Χ = 3.68) และจดัใหมี้คณะทาํงานในการพฒันาหลกัสูตร (Χ = 3.49) 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน โดยรวมและจาํแนก
เป็นรายขอ้ 

 
 

ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน 
n = 358 

Χ  S.D. อนัดบัที� ระดบั 
1. สนบัสนุนในการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการใน

ชั"นเรียน 
 

3.62 
 

 .88 
 

5 
 

มาก 
2. จดัวทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้เกี�ยวกบั 

การวจิยัในชั"นเรียน 
 

3.93 
 

 .87 
 

1 
 

มาก 
3. จดัหาเอกสารเกี�ยวกบัการวิจยัในชั"นเรียน 3.66   .71 3 มาก 
4. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์การทาํวจิยัในชั"นเรียน 3.48   .82 8 มาก 
5. ส่งเสริมและจดัหางบประมาณสนบัสนุน 

การทาํวจิยัในชั"นเรียน 
 

3.65 
 

1.09 
 

4 
 

มาก 
6. ใหค้าํแนะนาํและมีส่วนร่วมในการวจิยั 3.73   .94 2 มาก 
7. ส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื�อง 3.61    .75 6 มาก 
8. จดัใหมี้การจดัทาํแผนงานโครงการวิจยั         

เชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน 
 

3.57 
 

  .72 
 

7 
 

มาก 
 รวม 3.66   .61  มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด ดา้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก (Χ = 3.66) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั คือ 
จดัวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี�ยวกบัการวิจยัในชั"นเรียน (Χ = 3.93) ให้คาํ แนะนาํและ มีส่วนร่วม
ในการวจิยั (Χ = 3.73) และจดัหาเอกสารเกี�ยวกบัการวจิยัในชั"นเรียน (Χ = 3.66) 
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 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา ดงัตาราง 8-11 
 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมและรายดา้น จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  

 

บทบาทการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

t p 
ประสบการณ์
นอ้ย (n = 126) 

ประสบการณ์
มาก (n = 232) 

Χ  S.D. 
Χ  S.D. 

1. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง 

4.50 .55 4.34 .68 2.247 .017* 

2. ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์        
ทางวชิาชีพ 

4.33 .40 4.21 .56 2.216 .015* 

3. ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 3.75 .64 3.68 .64 .696 .370 
4. ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 3.56 .43 3.48 .51 1.630 .104 
5. ดา้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน 3.70 .59 3.63 .62 1.065 .288 

รวม 3.97 .31 3.87 .39 2.496 .013* 

 

*p ≤ .05 
 

 จากตาราง 9 แสดงว่า บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน           
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่
ครูโดยตรง ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 ส่วนดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และดา้นการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชั"นเรียน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

บทบาทการบริหารงานของผูบ้ริหาสถานศึกษา  SS df MS F p 
1. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง      
           ระหวา่งกลุ่ม 13.219 2 6.610 17.338 .000* 
           ภายในกลุ่ม 135.336 355 .381 - - 

รวม 148.556 357 - - - 
2.  ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ      
           ระหวา่งกลุ่ม 7.958 2 3.979 16.332 .000* 
           ภายในกลุ่ม 86.493 355 .244 - - 

รวม 94.451 357 - - - 
3. ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม      
           ระหวา่งกลุ่ม .4591 2 2.295 5.715 .004* 
           ภายในกลุ่ม 142.569 355 .402 - - 

รวม 147.159 357 - - - 
4.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร      
           ระหวา่งกลุ่ม 4.456 2 2.295 9.686 .000* 
           ภายในกลุ่ม 81.655 355 .230 - - 

รวม 86.112 357 - - - 
5. ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั"นเรียน      

ระหวา่งกลุ่ม 3.769 2 1.884 5.084 .007* 
ภายในกลุ่ม 131.572 355 .371   

รวม 135.340 357 - - - 
ภาพรวม      
            ระหวา่งกลุ่ม 3.665 2 1.832 14.236 .000* 
             ภายในกลุ่ม 45.695 355    

รวม 49.360 357    

 
* p ≤  .05  
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 จากตาราง 10 แสดงว่า บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน    
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา เมื�อพิจารณาโดยรวมและ              
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 

ตาราง 11 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม 

   

ขนาดของสถานศึกษา 
Χ  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.03 3.90 3.77 

ขนาดเล็ก 4.03            -   0.13*   0.25* 
ขนาดกลาง 3.90 - -   0.12* 
ขนาดใหญ่ 3.77 - -  - 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 11 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐานในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม พบวา่ สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีการนิเทศภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และสถานศึกษาขนาดกลางมีการนิเทศ
ภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 

ตาราง 12 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง 

   

ขนาดของสถานศึกษา 
Χ  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.53 4.51 4.10 

ขนาดเล็ก 4.53                                                                                                                             - 0.02 0.43* 
ขนาดกลาง 4.51 - - 0.41* 
ขนาดใหญ่ 4.10 - -  - 

 
* p ≤ .05 
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 จากตาราง 12 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐานในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 
พบว่า  สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการนิเทศภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
ตาราง 13 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน

จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์
ทางวชิาชีพ 

   

ขนาดของสถานศึกษา 
Χ  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.36 4.34 4.02 

ขนาดเล็ก 4.36 - 0.02 0.34* 
ขนาดกลาง 4.34 - - 0.32* 
ขนาดใหญ่ 4.02 - -  - 

 
* p ≤ .05 

 
 จากตาราง 13 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
พบว่า  สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการนิเทศภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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ตาราง 14 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการพฒันาทกัษะการ
ทาํงานกลุ่ม 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
Χ  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.36 4.34 4.02 

ขนาดเล็ก 4.36 - 0.02* 0.34 
ขนาดกลาง 4.34 - -   0.32* 
ขนาดใหญ่ 4.02 - -  - 

 
* p ≤ .05 

 
 จากตาราง 14 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐานในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม พบวา่  
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดย
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการนิเทศภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
การนิเทศภายในมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง 
 
ตาราง 15 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
 

ขนาดของสถานศึกษา 
Χ  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.36 4.34 4.02 

ขนาดเล็ก 4.36 - 0.02   0.34* 
ขนาดกลาง 4.34 - - 0.32 
ขนาดใหญ่ 4.02 - -  - 

 
* p ≤ .05 
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 จากตาราง 15 แสดงวา่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตร พบวา่ สถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี
การนิเทศภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 
ตาราง 16 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการใน
ชั"นเรียน 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
Χ  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
4.36 4.34 4.02 

ขนาดเล็ก 4.36 - 0.02* 0.34* 
ขนาดกลาง 4.34 - - 0.32* 
ขนาดใหญ่ 4.02 - -  - 

 
* p ≤ .05 

 
 จากตาราง 16 แสดงวา่ บทบาทการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการพฒันาหลกัสูตร พบวา่ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีการนิเทศภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลางมีการนิเทศ
ภายในสูงกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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บทที� 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครั งนี เป็นการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
การศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ- งผูว้จิยัไดส้รุปผล อภิปรายผล และให้ขอ้เสนอแนะ
การวจิยั ดงันี  
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื-อศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด 
 2. เพื-อเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
  ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 5,090 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  
  กลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการวิจยัในครั งนี  ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และ
ตราด ปีการศึกษา 2557 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี- 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-610)  และการสุ่มแบบแบ่งชันตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นชันในการสุ่มไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
358 คน 
 3. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
  เครื-องมือที-ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน            
1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี  
     ตอนที- 1 เป็นแบบสอบถามเกี-ยวกบัขอ้มูลทั-วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
      ตอนที- 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ซึ- งกาํหนดคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบของ
เบสท ์และคาห์น (Best and Kahn)  
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 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขันตอนดงัต่อไปนี  
      1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เพื-อแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื-อการวจิยั 
  2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามให้
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด และกาํหนดวนัรับคืนแบบสอบถาม 
  3. นาํขอ้มูลที-ไดจ้ากแบบสอบถามที-สมบูรณ์ มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
     1. ขอ้มูลเกี-ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
  2. ขอ้มูลเกี-ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด วเิคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี-ยและค่าเบี-ยงเบนมาตรฐาน แลว้นาํ
ค่าเฉลี-ยไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดงันี  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2550 : 55) 
  3. วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
  4. วิเคราะห์ขอ้มลการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขันพืนฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื*อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
  5. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในรูปตารางประกอบบรรยาย 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา 
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด สรุปผลการวจิยัไดด้งันี  
 1. ขอ้มูลของครูผูส้อนพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก  
จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย จาํนวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.20 และครูผูส้อนส่วนใหญ่ ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.20 ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จาํนวน 105 คิดเป็นร้อยละ 29.30 
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 2. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
และตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื-อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง ดา้นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ดา้นการพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม การวิจยัเชิง
ปฏิบติัการในชันเรียน และด้านการพฒันาหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี-ยจากมาก 
ไปหาน้อย คือ ดา้นให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ดา้นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และดา้น
การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม  ดา้นการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชันเรียน และดา้นการพฒันาหลกัสูตร  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา  
มีดงันี  
  3.1 บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที-ระดบั .05 
  3.2 บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที-ระดบั .05  
 
อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจยัครั งนี  มีประเด็นสําคญัเกี-ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ดงัต่อไปนี   
 1. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง 
จนัทบุรี และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี เป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนมาก
ไดรั้บการศึกษาสูง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ประกอบกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ไดรั้บการอบรมในดา้นต่าง ๆ 
อยู่เป็นประจาํจึงมีส่วนทาํให้ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหาร ตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ ที-สามารถนาํมาใช้ในกระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น นอกจากนี
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที-แกไ้ขเพิ-มเติม (ฉบบัที- 2) พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญติั
ไวว้า่ การจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื-อพฒันาคนให้เป็นมนุษยที์-สมบูรณ์ทังร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้-นไดอ้ยา่งมี
ความสุข กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มศกัยภาพ การดาํเนินการดังกล่าวให้บรรลุผล จาํเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
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พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ การดาํเนินการดังกล่าวให้บรรลุผล จาํเป็นต้องมีการ
เปลี-ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆในการจดัการศึกษาที-มีเงื-อนไขปัญหา ทังในด้านปัจจยัและ
กระบวนการทาํงาน โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศภายใน นับว่าเป็นกระบวนการที-จะต้อง
ปฏิบติัอย่างเป็นระบบ เพราะการนิเทศภายในเป็นกระบวนการทาํงานร่วมกันของบุคลากร
ในสถานศึกษาที-จะส่งเสริม สนบัสนุน ปรับปรุงหรือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนโดยที-ผูบ้ริหารต้องจดัดาํเนินการเพื-อช่วยเหลือครู ให้ปฏิบติังานในหน้าที-ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวญัและกาํลงัใจดีพร้อมที-จะร่วมกนัทาํงานดว้ยความเต็มใจซึ- งการดาํเนินการดงักล่าว
จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารมีความสําคญัในการดาํเนินการด้านนี  
ผูบ้ริหารจึงมีความตระหนกัในความสําคญัของการนิเทศภายในเป็นอยา่งดี (ธีระศกัดิi   เลื-อยไธสง. 2550 
: 15) ทาํให้บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัในระดบัมาก ซึ- งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนิตย ์ ประจงแต่ง (2548 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า บทบาทการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษาลพบุรี เขต 2 อยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริศกัย ์ คูณภาค (2548 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง บทบาทการ
นิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนนาํ สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน
แกนนาํ สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเป็น 
เพราะวา่การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการปฏิบติังานกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
ที-เป็นระบบต่อเนื-อง โดยมีการปรับปรุง แกไ้ขกพฒันาการปฏิบติัการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ

และส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาทุกดา้น จึงทาํให้บทบาท
การนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 

ตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั 

.05 ทังนี เป็นเพราะวา่ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานที-ไม่เท่ากนั ก็อาจส่งผลทาํให้การนิเทศภายในมาก

หรือน้อยตามประสบการณ์ตามไปดว้ย ประกอบกบัการที-ผูบ้ริหารบางคนมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานมากมกัจะมีการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถมากขึน ทังนี เนื-องจากผูที้-มีประสบการณ์

มากมกัจะมีความรู้ความเขา้ใจสภาพปัญหาและความตอ้งการที-แทจ้ริงของสถานศึกษาดีกวา่ผูที้-มี

ประสบการณ์นอ้ย และก็จะทาํให้การพฒันาการนิเทศภายในเป็นไปไดร้วดเร็วยิ-งขึน เพราะในยุคสังคม

ข่าวสารโลกแคบลง ย่อโลกโดยเครื-องมือที-ทนัสมยัเช่นปัจจุบนัความเปลี-ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

การปรับตวั การพฒันาตนเอง พึ-งตนเองของสถานศึกษา ควรมีบุคคลในสถานศึกษาที-ตื-นตวัและปรับตวั
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ให้พฒันา ใช้หลกันิเทศพึ-งตนเอง โดยบุคลากรที-มีประสบการณ์มากเป็นหลกั  (กรองทอง  จิรเดชากุล. 

2550 : 5) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หะมะสูติง  มามะ (2556 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง บทบาทการนิเทศ

ภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา พบว่า บทบาทการนิเทศ

ภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา จาํแนกตามประสบการณ์

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วิฑูรย ์ หสัรินทร์ (2554 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื-อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายใน

ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม พบวา่ การศึกษา

บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอธาตุพนม จงัหวดั

นครพนม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั .05 

เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนมีการพฒันาความรู้และความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน ไม่เหมือนกนั จึงทาํใหบ้ทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 3. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี 
ตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที-ระดบั .05 ทังนี อาจเนื-องจากในการปฏิบติังานตามบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาที-มีขนาดใดก็ตาม มกัจะมีบทบาทการนิเทศภายใน มากหรือนอ้ยนัน
ขึนอยูก่บัสภาพของหน่วยงานและภารกิจหลกัที-ตอ้งปฏิบติั เพื-อจุดมุ่งหมายพฒันาคุณภาพการศึกษา
ยอ่มมีบทบาทการนิเทศภายในแตกต่างกนั ตามสภาพของสถานศึกษาที-มีความพร้อมและมีปัญหาที-
ไม่เหมือนกนั กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กไดด้าํเนินการการนิเทศภายในโดย ใชบุ้คลากรจากสถานศึกษา
อื-นมาช่วยในการดาํเนินนิเทศภายใน และมีการนิเทศโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเนื-อง เพื-อให้
ความพร้อมของสถานศึกษาเพิ-มประสิทธิภาพตลอดเพิ-มคุณภาพการศึกษาให้สูงขึน  อีกทังสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีการดาํเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในอย่างจริงจงัแลว้ แต่ยงัขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และขาดการสนบัสนุนส่งเสริมจากชุมชนที-ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่
อาจช่วยเหลือหรือส่งเสริมกระบวนการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดน้กั ทาํให้บทบาท
หนา้ที-การดาํเนินการของผูบ้ริหารสถานศึกษาที-ที-ปฏิบติัหน้าที-ในสถานศึกษาที-มีขนาดเล็กมีบทบาท
หน้าที-ที-แตกต่างจากสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ชาญชัย  อาจิณสมาจาร. 2547 : 10) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร (2553 : 94)ได้วิจยัเรื- อง การศึกษาสภาพการนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษาตราด  ผลการวิจยั
พบวา่  สภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที-
การศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที-ระดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของพนัธุ์ศกัดิi   เนื-อง ณ สุวรรณ (2549 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื- อง 
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การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดั
สาํนกังานเขตพืนที-การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 พบวา่ การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานตามกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที-การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัที-ระดบั .01 เป็นเพราะวา่
การจดัการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นภาระสําคญัที-ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั ซึ- งเมื-อพิจารณา
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยทั-วไปแลว้ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการนิเทศภายในแตกต่างกนั
ตามขนาดของสถานศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐานการศึกษา      
ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ควรมีบทบาท 
ในการพฒันาหลกัสูตร เกี-ยวกบัการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการเกี-ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร ความรู้
ความเขา้ใจใน การบริหารจดัการหลกัสูตร และการประเมินผลใชห้ลกัสูตร 
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ควรมีบทบาท 
ในการพฒันาวจิยัเชิงปฏิบติัการในชันเรียน เกี-ยวกบัจดัหาวสัดุอุปกรณ์ การทาํวิจยัในชันเรียน จดัให้
มีการจดัทาํแผนงานโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชันเรียน และส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื-อง 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั3งต่อไป  

 1. ศึกษาปัจจยัที-ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการนิเทศภายในสถานศึกษา   
ขันพืนฐานการศึกษา ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวิธีการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
กบัประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. รองศาสตราจารยว์รญา    ภูเสตวงษ ์  อาจารยภ์าควชิาทดสอบและวจิยัการศึกษา 
       มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
2. วา่ที- รท.กมัพล  ผลพฤกษา   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแกว้ 
3. นายสุทธิ  สุวรรณปาล    ศึกษานิเทศก ์ 
       สาํนกังานเขตพื9นที-การศึกษาประถมศึกษา 
       จนัทบุรี เขต 1  
4. นายวฒันะ  โพธิวาระ    ศึกษานิเทศก ์ 
       สาํนกังานเขตพื9นที-การศึกษาประถมศึกษา 
       จนัทบุรี เขต 2 
5. นางสาวอธัยา  บุณยรัตนเศรณี   ครูวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

        โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
 

 

 

 

 

 

 

 

[��������	
��	����ก�	ก��� ���	������

�	�������������� �������� �!�

"��#����ก$�	��
	�%��&�
��ก�����

�	ก��� ��
�'
#�(� '�����	���	ก$�	�

�
	�%��' ����	��$��*�#�$�ก��

�!��+�#���	�ก$�	��
	�%���	����

	
��	������,���] 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง  

การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ในจังหวดัระยอง จันทบุรี และตราด 

 

 

คําชี"แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. งานวิจยันี� มีจุดประสงคเ์พื�อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และขนาดของสถานศึกษา  
 2. แบบสอบถามฉบบันี�สําหรับสอบถามครูผูส้อนในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 ขอ้มูลทั�งหมดผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบั ไม่กระทบต่อตวัท่านแต่ประการใด และนาํไปใช้
เฉพาะการวจิยัในครั� งนี� เท่านั�น ขอขอบพระคุณอยา่งสูงที�ไดก้รุณาตอบแบบสอบถาม 
  
                          
                     นางสาวปนดัดา  ศิริพฒันกุล 
                   นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
คําชี"แจง โปรดเติมขอ้ความลงในช่องวา่งและทาํเครื�องหมาย � ลงใน (    ) ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
 1. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ……..  ปี 
 
 2. ขนาดของสถานศึกษา  
  (     )  ขนาดเล็ก ( นกัเรียนตั�งแต่ 120 คนลงมา ) 
  (     )  ขนาดกลาง ( นกัเรียนตั�งแต่ 121- 300 คน ) 
  (     )  ขนาดใหญ่ ( นกัเรียนตั�งแต่ 301 คนขึ�นไป )  
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ตอนที�  2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในจงัหวดั
ระยอง จนัทบุรี และตราด 

 
คําชี"แจง    แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 
 โปรดอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้ความ ต่อไปนี�แลว้พิจารณาวา่  ท่านมีความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี  

 และตราด ในระดบัใด  โดยทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องทางขวามือ ใหต้รงกบัระดบั              
    การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�ตามคะแนนซึ�งมีความหมาย   ดงันี�  

  5   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัมากที�สุด 
  4   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัมาก 
  3   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบันอ้ย 

 1   หมายถึง   มีบทบาทการนิเทศภายในระดบันอ้ยที�สุด 
 
ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

บทบาทการนิเทศภายใน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ระดับ 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

5 4 3 2 1 

0 กาํหนดนโยบายเป้าหมาย 
และทิศทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

  
� 

   

 
 จากตวัอยา่งขอ้  0  แสดงวา่ การกาํหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีระดบับทบาทการนิเทศภายในอยูใ่นระดบัมาก เป็นตน้ 
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บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ระดับ 

มาก

ที�สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที�สุด 

1 

 
1 

 การให้ความช่วยเหลอืแก่ครูโดยตรง 

กาํหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 

   

2 สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนดูงานทั�งในและ           
นอกสถานที� 

     

3 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน 

     

4 ใหค้าํแนะนาํวธีิการและจดัรายละเอียดเกี�ยวกบั
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

     

5 มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้      
6 แนะนาํการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน 

เป็นสาํคญั 
     

7 ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมการจดัการเรียน
การสอน 

     

8 จดัตาํรา เอกสาร หนงัสือต่าง ๆ มาใหค้รูศึกษา
คน้ควา้ 

     

 
9 

การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

จดัใหมี้การอบรมความรู้เพิ�มเติมในสาขาอื�นที�
เกี�ยวกบัการสอน 

     

10 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเทคนิควิธีการสอน      
11 สนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร      
12 ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง      
13 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัการพฒันา           

ทางวชิาชีพ 
     

14 ส่งเสริมใหค้รูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
พฒันาการจดัทาํแฟ้มพฒันางานของครู 
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บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ระดับบทบาท 

มาก

ที�สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที�สุด 

1 

15 สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาประสบการณ์              
ทางวชิาชีพ 

     

16 ส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวชิาการเพื�อเลื�อน
วทิยฐานะ 

     

 
17 

การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

จดัใหมี้การวางแผนการดาํเนินงานและการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั 

     

18 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดสื้�อสารกนัอยา่งเปิดเผย      

19 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการยอมรับซึ�งกนัและกนั      

20 ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีบทบาทหน้าที�รับผิดชอบ
ในกลุ่ม 

     

21 ใหโ้อกาสในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที�      

22 จดัให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร
ของตนเอง 

     

23 ส่งเสริมให้ครูผูส้อนประเมินผลงานของตนเอง
เมื�ออยูร่่วมกบัผูอื้�น 

     

24 ส่งเสริมใหมี้การทาํงานเป็นทีม      

 การพฒันาหลกัสูตร      

25 จดัสื�อการเรียนการสอนที�เพียงพอและเหมาะสม      

26 ประชุมอบรมเชิงปฏิบติัเกี�ยวกบัการพฒันา
หลกัสูตร 

     

27 ใหเ้อกสาร หนงัสือเพื�อศึกษาคน้ควา้      

28 จดัใหมี้คณะทาํงานในการพฒันาหลกัสูตร      

29 ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการหลกัสูตร 
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บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั"นพื"นฐาน 

ระดับบทบาท 

มาก

ที�สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที�สุด 

1 

30 มีการประเมินผลใชห้ลกัสูตร      

31 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีความรู้ในการพฒันา
หลกัสูตร 

     

32 มีการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั      

 
33 

การวจัิยเชิงปฏิบัติการในชั"นเรียน 

สนบัสนุนในการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
ในชั�นเรียน 

     

34 จดัวทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการวจิยั
ในชั�นเรียน 

     

35 จดัหาเอกสารเกี�ยวกบัการวจิยัในชั�นเรียน      

36 จดัหาวสัดุ อุปกรณ์การทาํวจิยัในชั�นเรียน      

37 ส่งเสริมและจดัหางบประมาณสนบัสนุน  
การทาํวจิยัในชั�นเรียน 

     

38 ใหค้าํแนะนาํและมีส่วนร่วมในการวจิยั      

39 ส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื�อง      

40 จดัใหมี้การจดัทาํแผนงานโครงการวิจยั          
เชิงปฏิบติัการในชั�นเรียน 
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ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  17  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามบทบาทการนิเทศภายในของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 

 

ขอ้ที. 
บทบาทการนิเทศภายใน 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ชี.ยวชาญ 

 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
 

1 
การให้ความช่วยเหลอืครูโดยตรง 

 กาํหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
+1 

 
 
0 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+4 

 
 
0.80 

 
 
ใชไ้ด ้

2 สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนดูงานทั&งในและ           
นอกสถานที. 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

3 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

4 ใหค้าํแนะนาํวธีิการและจดัรายละเอียด
เกี.ยวกบัการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

5 มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
6 แนะนาํการจดัทาํแผนการเรียนรู้ที.เนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั 
 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

7 ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมการจดัการ
เรียนการสอน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

8 จดัตาํรา เอกสาร หนงัสือต่าง ๆ มาใหค้รู
ศึกษาคน้ควา้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

 
9 

การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 
จดัใหมี้การอบรมความรู้เพิ.มเติมในสาขาอื.น
ที.เกี.ยวกบัการสอน 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+4 

 
 

0.80 

 
 

ใชไ้ด ้

10 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเทคนิควิธีการสอน +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
11 สนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
12 ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
13 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเกี.ยวกบัการพฒันา           

ทางวชิาชีพ 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้
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ตาราง  17 (ต่อ) 
 

ขอ้ที. 
บทบาทการนิเทศภายใน 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ชี.ยวชาญ 

 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 
14 ส่งเสริมใหค้รูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

พฒันาการจดัทาํแฟ้มพฒันางานของครู 
 

+1 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

15 สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาประสบการณ์              
ทางวชิาชีพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

16 ส่งเสริมการจดัทาํผลงานทางวชิาการเพื.อ
เลื.อนวทิยฐานะ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

 
17 

การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 

จดัใหมี้การวางแผนการดาํเนินงานและการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
18 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดสื้.อสารกนัอยา่ง

เปิดเผย 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

ใ 
ชไ้ด ้

19 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการยอมรับซึ.งกนัและ
กนั 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

20 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีบทบาทหนา้ที.
รับผดิชอบในกลุ่ม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

21 ใหโ้อกาสในการแสดงความสามารถอยา่ง
เตม็ที. 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

22 จดัใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมในการร่าง
หลกัสูตรของตนเอง 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

23 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนประเมินผลงานของ
ตนเองเมื.ออยูร่่วมกบัผูอื้.น 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+5 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

24 ส่งเสริมใหมี้การทาํงานเป็นทีม +1 0 +1 +1 +1 +3 0.80 ใชไ้ด ้
 

25 
การพฒันาหลกัสูตร 

จดัสื.อการเรียนการสอนที.เพียงพอและ
เหมาะสม 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
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ตาราง  17 (ต่อ) 
 

ขอ้ที. 
บทบาทการบริหารงานของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 
ของผูเ้ชี.ยวชาญ 

 
รวม 

ค่า 
IOC 

แปล 
ผล 

1 2 3 4 5 

26 ประชุมอบรมเชิงปฏิบติัเกี.ยวกบัการพฒันา
หลกัสูตร 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

27 ใหเ้อกสาร หนงัสือเพื.อศึกษาคน้ควา้ +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
28 จดัใหมี้คณะทาํงานในการพฒันาหลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
29 ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร

จดัการหลกัสูตร 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+4 

 
0.80 

 
ใชไ้ด ้

30 มีการประเมินผลใชห้ลกัสูตร +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
31 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีความรู้ในการ

พฒันาหลกัสูตร 
 

+1 
 

0 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+4 
 

0.80 
 

ใชไ้ด ้
32 มีการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้

 
33 

การวจัิยเชิงปฏิบัติการในชั0นเรียน 

สนบัสนุนในการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั&นเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+5 

 
 

1.00 

 
 

ใชไ้ด ้
34 จดัวทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้เกี.ยวกบั       

การวจิยัในชั&นเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+5 
 

1.00 
 

ใชไ้ด ้
35 จดัหาเอกสารเกี.ยวกบัการวจิยัในชั&นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
36 จดัหาวสัดุ อุปกรณ์การทาํวจิยัในชั&นเรียน +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
37 ส่งเสริมและจัดหางบประมาณสนับสนุน 

การทาํวจิยัในชั&นเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+5 
 

1.00 
 

ใชไ้ด ้
38 ใหค้าํแนะนาํและมีส่วนร่วมในการวจิยั +1 0 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
39 ส่งเสริมการวจิยัอยา่งต่อเนื.อง +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
40 จดัใหมี้การจดัทาํแผนงานโครงการวิจยั             

เชิงปฏิบติัการในชั&นเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+5 
 

1.00 
 

ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 18 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามบทบาทการนิเทศภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด 

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก 
1) การให้ความช่วยเหลอืแก่ครูโดยตรง 2) การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

1. 0.62 1. 0.43 
2. 0.70 2. 0.36 
3. 0.90 3. 0.53 
4. 0.60 4. 0.61 
5. 0.59 5. 0.78 
6. 
7. 
8. 

0.77 
0.83 
0.62 

6. 
7. 
8. 

0.53 
0.67 
0.22 

3) การพฒันาทกัษะการทาํงานกลุ่ม 4) การพฒันาหลกัสูตร 
1. 0.52 1. 0.38 
2. 0.49 2. 0.52 
3. 0.59 3. 0.72 
4. 0.50 4. 0.76 
5. 0.40 5. 0.74 
6. 
7. 
8. 

0.52 
0.52 
0.38 

6. 
7. 
8. 

0.42 
0.21 
0.25 

5) การวจัิยเชิงปฏิบัติการในชั6นเรียน  
1. 0.37   
2. 0.58   
3. 0.48   
4. 0.58   
5. 0.77   
6. 
7. 
8. 

0.78 
0.76 
0.60 
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 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถามบทบาทการนิเทศภายในของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั)นพื)นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด  อยู่ระหว่าง 0.21-0.83 
 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา              
ขั)นพื)นฐาน ในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด  เท่ากบั 0.88 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวปนดัดา  ศิริพฒันกุล 

วนั  เดือน  ปีเกดิ 26 มิถุนายน 2532 

สถานที�เกดิ ตาํบลนครเจดีย ์ อาํเภอป่าซาง  จงัหวดัลาํพนู 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที(  44/10  หมู่  2  ตาํบลวนัยาว 

  อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน ครูผูส้อน  

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  41  หมู่ 5  ตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง 

  จงัหวดัจนัทบุรี  22000 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2548                                มธัยมศึกษาตอนตน้   

  โรงเรียนวชิรป่าซาง  ตาํบลนครเจดีย ์อาํเภอป่าซาง 

  จงัหวดัลาํพนู 

 พ.ศ. 2551                                  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนบางกะจะ ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง  

  จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2556                                 ครุศาสตรบณัฑิต  ค.บ. (สาขาวทิยาศาสตร์ทั(วไป) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   

 พ.ศ. 2558 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

   

 




