
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 
 




