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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1)สร้างและพัฒนาพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

ภายในและ 2) เพือประเมินพฒันารูปแบบการนิเทศภายในเพือการจดัการเรียนการสอน

ทีเป็นเลศิ ของสถานศกึษาในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี

ส่วนร่วม มีขันตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขันตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและปัจจยัความสาํเร็จในการนิเทศภายใน 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายใน 3) การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน และ 4) การประเมินความเป็นไปได้

ของรูปแบบการนิเทศภายใน ประชากรทีใช้ในศึกษาวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน 

ครูพีเลยีง 18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน 

รวมทงัสนิ จํานวน 61 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม  แบบบันทึกผล

การพฒันา แบบประเมินผลการพฒันา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการหาค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ โดยใช้โปรแกรม SPSS 

for the Windows วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Content 

analysis) ผลการวิจยัปรากฏดงัน ี

 1.  การดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

 2.  ปัญหาของการนิเทศภายในของสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

1
 งานวจิยัเพือพฒันาทางวชิาการทีได้รับทนุจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2
 อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

3
 ศึกษานเิทศก์ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพทัลงุ เขต 1 (ผู้ ร่วมวจิยั) 
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 3.  ปัจจัยในการนิเทศภายในของสถานศึกษาทีส่งผลให้เกิดความสําเร็จ 

ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการและกระบวนการนิเทศ การวัด

และประเมินผลการนิเทศ 

 4.  องค์ประกอบ ขนัตอน และวิธีการของรูปแบบการนิเทศภายใน มีความเชือมโยง

สมัพนัธ์ 

 5.  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสดุ 

 6.  คณุภาพการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

 7.  ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก 

 8.  ความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก   

คําสําคัญ :  รูปแบบการนิเทศภายใน การจดัการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ  

 

ABSTRACT  

 The aims of this research were: 1) to study and develop the Internal 

Supervision Model, and 2) to evaluate the Internal Supervision Model for Excellent 

Instruction of Schools in Nakhon Si Thammarat. This research was Research 

and Development by applying the Participatory Action Research. The study 

design included four continuing steps : step 1 Investigate the state, problems 

and the success factor of Internal supervision management ; step 2 construct 

and develop the Internal Supervision Model ; step 3 the Internal Supervision 

Model was tried out ; step 4 evaluate the possibility of Internal Supervision 

Model for Excellent Instruction of Schools in Nakhon Si Thammarat. The 

populations of this study were 6 principles, 18 school supervisors, 9 University 

supervisors, 31 student teachers and 61 total. There were 3 kinds of 

instruments using in this study : 2 questionnaires, the developing result 
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Record, and 3 evaluation form.  The statistic using SPSS for the windows for 

data analysis consisted of Mean, and Standard Deviation, Median, and Inter-

quartile range. The analyzing of qualitative data used content analysis. The 

research results  revealed that :  

1.  The states of the internal supervision in the school were the high level. 

2.  The overall of internal supervision problems of school was the high 

level. 

3. The factors to effective success of internal supervision were supervisor, 

administrator, methods and supervision process, measurement and evaluation 

of supervision. 

4.  The options, the methods, steps and process of internal supervision 

were affected and related. 

5.   The overall of possibility of internal supervision was the most level. 

6.   The instructional quality of student teaches were the high level. 

7.   The suitability of internal supervision model for Excellent Instruction 

was the high level.  

8.   The overall satisfaction the internal supervision model was the high 

level. 

Keywords : Internal Supervision Excellent Instruction 

 

บทนํา 

การศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ การสืบสานทางวัฒนธรรม และการจัดการศึกษาต้องยึดหลกั

ว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคัญ

ทีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศกัยภาพ โดยคํานงึถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ, 2546 : 52) ทังนีกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกระบวน การติดตามนิเทศการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ ดังนันผู้บริหารควรมีพฤติกรรมส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน และ

ความเป็นผู้นําทางวิชาการทําให้ครูปรับวิธีเรียนเปลยีนวิธีสอน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 

2548 : 13; วิเชียร ขระณีย์, 2547 : 113  และ กมล โกมทุธพงษ์, 2547 : 207)  

เนืองจากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบันประสบ

ปัญหามาก เช่น ขาดแคลนอาจารย์นิเทศก์ การนิเทศมีหลายมิติ และการนิเทศมีหลาย

ฝ่าย เช่น การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์

วิชาเอกของมหาวิทยาลยั การนิเทศจากสถานศึกษา และการนิเทศจากศึกษานิเทศก์

ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึงแต่ละภาคส่วนมีประเด็น ข้อรายละเอียดวามแตกต่างกัน

หลายประการตลอดจน ความรู้ คว 

ามเข้าใจและทกัษะการนิเทศของผู้นิเทศก็แตกต่างกนั (ประทุม ศรีวะโร, 2548 : 

95) และ การนิเทศภายในโรงเรียนหลายแห่งยงัดําเนินการไม่เป็นระบบ และนิเทศอย่าง

ทัวถึงต่อเนือง การนิเทศภายในโรงเรียนโดยผู้ บริหารโรงเรียนในภาพรวมและ

รายละเอียดยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ บุคลากรมีเวลาน้อยทําให้การนิเทศไม่ครบ

ตามแผนทีกําหนด การนิเทศเป็นทีมมีน้อย การบันทึกและรายงานการนิเทศไม่

ต่อเนือง ขาดแคลนบุคลากร ขาดความเป็นระบบ และขาดการต่อเนือง (สุรศักดิ  

จําปาหอม, 2550 : 167) การแก้ปัญหาควรให้มีการประชมุอบรมเรืองการนิเทศภายในเพือ

หารูปแบบการนิเทศ ระบบกลุ่มครูแกนนําช่วยในการนิเทศภายใน (เอืออารี ท้วมเสม, 

2549 : 271-272; วิโชติ ชยัชนะ, 2544 : 66- 68;  นฤมล สภุโตษะ, 2550 :10)  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ซงึเป็นการจดัการเรียนการสอนทีต้องมีความรับผิดชอบ

ทังระบบ ทังนีเพราะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ดังกล่าวเป็นบุคลากรคนหนึงของ

สถานศึกษานันๆ ดังนันการนิเทศภายในของสถานศึกษาจึงครอบคลมุนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ด้วย เช่นกัน ขณะทีอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลยั ก็มีการนิเทศตาม

หลักสูตรวิชาชีพครูด้วย ซึงอาจก่อให้เกิดความซําซ้อน และเกิดความสับสนในทาง



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

55 

ปฏิบติั ทงัทีการนิเทศสาํหรับนกัศกึษา ควรมีระบบและมีเอกภาพ หรือรูปแบบทีชัดเจน

เป็นหนงึเดียว ดงันนั ผู้ วิจยัจงึมุ่งทีศกึษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับครู

พีเลยีงและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือเพิมประสิทธิภาพในการนิเทศและ

การจดัการเรียน ของสถานศกึษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้

ต่อไป  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสําหรับครูพีเลียงและนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ ของสถานศึกษาใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2. เพือประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน สําหรับครูพีเลียง และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ ของสถานศึกษาใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการร่วมกันทางการศึกษาของผู้บริหาร

สถานศกึษา ครูพีเลยีงและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีคณุภาพ และเกิดผลสมัฤทธิ สงูสดุแก่ผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตาม

ศกัยภาพ 

   รูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง วิธีการ ขันตอนและแนวปฏิบัติทีเป็น

กระบวนการในการร่วมกนัทางการศกึษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรของ

สถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ สูงสดุต่อ

ผู้ เรียนทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

 การจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ  หมายถึง การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ในการจัดการเรียนรู้ในชันเรียน ในรายวิชาทีรับผิดชอบ ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
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2555 โดยพิจารณาจากตัวชีวัดต่อไปนี คือ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

ความพงึพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพือการจดัการเรียนการสอน 

 คุณภาพการจดัการเรียนการสอน หมายถงึ คณุภาพการสอนของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยการประเมินของครูพีเลียง และอาจารย์

นิเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช จากเครืองมือทีผู้ วิจยัได้พฒันาขนึ 

           ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกียวข้อง หมายถงึ ความพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ

ภายในเพือการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาทีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ใน

สถานศกึษาโดยการสาํรวจจากผู้บริหารสถานศกึษา ครูพีเลยีง และอาจารย์นิเทศก์  

  ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง ความสอดคล้อง

โครงสร้างและขันตอน ตลอดจนรายละเอียดของกิจกรรมในรูปแบบนิเทศภายใน

ของสถานศึกษา ระดับความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญทีได้จากตอบแบบสอบถามที

ผู้ วิจัยสร้างขึนชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1 

ค่ามัธยฐาน (Mdn.) มากกว่า 3.00 ขึนไป และมีค่าพิสยัระหว่าง ควอไทล์ (IR) ไม่เกิน 

1.00 ถือว่าแนวทางนัน ประเด็นนัน มีความเหมาะสม และสามารถนํามาเป็นแนวทาง 

การนิเทศภายในของสถานศกึษาได้  

  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง คะแนนทีได้จาก

แบบสอบถามทีมีความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ ในขันตอนการนิเทศภายใน ของ

ผู้บริหารสถานศกึษา ครูพีเลยีง อาจารย์นิเทศและนักศึกษาฝึกประสบ การณ์วิชาชีพครู

ทีได้จากตอบแบบสอบถาม ทีผู้ วิจยัสร้างขึนชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1 ค่าเฉลียตังแต่ 3.50 ขึนไป ส่วนเบียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 

1.00 จงึถือว่าแนวทางนนั ประเด็นนันมีความเป็นไปได้และสามารถนํามาเป็นแนวทาง 

การนิเทศภายในของสถานศกึษา  

              อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครศรีธรรมราชทีสง่นิสติออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและได้รับแต่งตังให้ทํา

หน้าทีนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ 
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 ครูพีเลียง หมายถึงครูประจําการของโรงเรียนทีผู้ บริหารโรงเรียนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูมอบให้ทําหน้าทีแนะนํา ดูแล ช่วยเหลือและประเมินการสอน

นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นรายบคุคลและได้รับการแต่งตังจากคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใช้ในการวิจัยในครังนี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง 

อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนบ้านคลองดิน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โรงเรียนบ้าน

ท่าเรือมิตรภาพ 30 สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียน

ช้างกลางประชานุกูล สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รวม

จํานวน 61 คน ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดกลุ่มประชากรใน

แต่ละขนัตอน ดงันี 

 1.  ประชากรในการศึกษาสภ าพการดําเนิน การ  ปัญหา และปัจจัย

ความสาํเร็จในการนิเทศภายใน ของสถานศกึษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา 6 คน ครูพีเลียง 

18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน รวม

ทงัสนิจํานวน 61 คน  

  2.  ประชากรในการศึกษารูปแบบและวิธีการนิเทศภายในของสถานศึกษา

ได้แก่ ผู้บริหารสถาน ศกึษา 6 คน ครูพีเลยีง 18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน และนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน รวมทงัสนิจํานวน 61 คน   

 3.   ประชากรในการประเมินความเหมาะ สมของรูปแบบนิเทศภายในของ

สถานศกึษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ครูพีเลียง 18 คน อาจารย์นิเทศก์ 9 คน 

และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน รวมทงัสนิจํานวน 61 คน  

 4.   ประชากรในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ครูพีเลยีง 18 คน นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

31 คน รวมทงัสนิจํานวน 49 คน  
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 5.  ประชากรในการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในของของ

สถานศกึษา ได้แก่ ครูพีเลียง 18 คน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 31 คน 

รวมทงัสนิจํานวน 49 คน  

 6.  ประชากรในการประเมินความเป็นไปได้รูปแบบ การนิเทศภายในของ 

สถานศกึษาเพือการจดัการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ ได้แก่ ผู้ เชียวชาญ จํานวน 7 คน 

 เครืองมือและการพัฒนาเครืองมือวิจยั 

 1.  แบบสอบถาม เพือศกึษา สภาพดําเนินการ ปัญหา และปัจจัยความสําเร็จ

ในการดําเนินการนิเทศ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับครูและ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา โดยผู้ วิจัยได้นําแบบสอบถามทีผู้ วิจัยได้

พัฒนาขึนเองและมีผู้ เชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงทาง ด้านเนือหา 5 คน คือ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา ประธานกรรมการหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) ดร.สําเริง จันชุม  

ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3)ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ 

ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพังยอม สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

4) ดร.อารี สาริปา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครศรีธรรมราช และ 5) ดร.สรุพงศ์ เอือศิริพรฤทธิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา เขต 4 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อคําถาม (IOC : Index of item – objective congruence) พิจารณาข้อทีมีค่า  

IOC ≥ .05 นอกจากนี ผู้ วิจยันําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น การใช้

ภาษา คําถกูคําผิด การเว้นวรรคตอน เป็นต้น มาปรับปรุงแก้ไข และนําแบบสอบถาม ที

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ 

คณะครูในสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ชุด หาความเชือมันโดย

วิธีสมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ซึงแบบสอบถามสภาพดําเนินการนิเทศ

ภายใน  แบบสอบถามปัญหาการนิเทศภายใน และปัจจยัความสาํเร็จในการนิเทศได้ค่า

ความเชือมนัเท่ากบั .90, .96 และ .96 ตามลําดับ  มีค่าความอํานาจจําแนกรายข้อทุกข้อ 

อยู่ระหว่าง .20 - .80 ซงึแบบสอบถามในการวิจยัดงักลา่วเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 4 

ระดบั คือ 4, 3 , 2 และ 1 (4 = มากทีสดุ  3= มาก  2=น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ) 
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 2.  แบบสอบถามปลายเปิด สาํหรับผู้ เชียวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง 

และอาจารย์นิเทศก์ เกียวกบัรูปแบบและวิธีการในการนิเทศภายในของโรงเรียนทีส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโดยผู้ วิจัยพัฒนาขึนเองและมี

ผู้ เชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงทางด้านเนือหา 5 คน ตามข้อ 1 โดยการพิจารณา

ประเด็นในการสนทนา ใช้ประเด็นทีผู้ เชียวชาญอย่างน้อย 3 คน มีความเห็นตรงกันคือ 

1) ผู้นิเทศก์ 2) เครืองมือนิเทศ 3) โครงสร้างและรูปแบบ และ4) ขันตอนและกระบวนการ

ดําเนินงานนิเทศภายใน 

 3.  แบบสอบถามเพือประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในทีจะ

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ สําหรับผู้ บริหารสถานศึกษา  

ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีกระบวนการและขันตอนใน

การสร้างคือ 1) คัดเลือกข้อความจาก ข้อที 3 ทีมีค่าระดับความเหมาะสมตังแต่ระดับ

มากขนึไป นํามาแก้ไขปรับปรุง และพฒันารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลจาก

การตรวจสอบ ทังนีผู้ วิจัยนําแบบประเมินความเหมะสมดังกล่าวไปตรวจสอบกับ

ผู้ เชียวชาญตามข้อ 1 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC : Index of 

item–objective congruence) พิจารณาข้อทีมีค่า  IOC  ≥ .05 และนําแบบสอบถามที

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากรทีไม่ใช่กลุม่เป้าหมายทีใช้ในการศึกษา 

คือ คณะครูในสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ชุด หาความเชือมัน

โดยวิธีสมัประสทิธิ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสภาพ

ดําเนินการปัญหาและปัจจัยความสําเร็จในการนิเทศ ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ .96 

และมีค่าความอํานาจจําแนกรายข้อทุกข้ออยู่ระหว่าง .20 - .80 ซึงแบบสอบถามเป็น

แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที 1 เป็นข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที 2 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ส่วน คือ 1) แนวคิด

และหลกัการในรูปแบบการนิเทศภายใน 2)โครงสร้างและรูปแบบการนิเทศภายใน และ 

3) ขนัตอนของกระบวนการดําเนินงานนิเทศ ซึงแบบสอบถามดังกล่าวเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่าความเป็นไปได้ 4 ระดบั คือ 4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2 = น้อย และ 1= น้อยทีสดุ 
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 3.  แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

โดยครูพีเลยีง และอาจารย์นิเทศก์ ซงึเป็นลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่ามี 4 ระดับ 

โดยมีผลระดบัคะแนน คือ คือ 4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2= น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ 

 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ บริหารโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ 

ครูพีเลยีง และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์ต่อรูปแบบการนิเทศภายในทีผู้ วิจัยพัฒนาขึน 

ทังนีแบบสอบถามดังกล่าวผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนเองและมีผู้ เ ชียวชาญตรวจสอบ

ความเทียงตรงทางด้านเนือหา 5 คน พร้อมทังนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทีไม่ใช่

โรงเรียนทีใช้ทดลอง ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม (IOC : Index of 

item – objective congruence) พิจารณาข้อทีมีค่า IOC ≥ .50 จากนนันําแบบสอบถาม 

ทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรทีไม่ใช่ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษา คือ คณะครูในสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ชุด หา

ความเชือมันโดยวิธีสมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha – coefficient) ได้ค่าความเชือมัน

เท่ากับ .96 และมีค่าความอํานาจจําแนกรายข้อทุกข้ออยู่ ระหว่าง .20- .80 ซึง

แบบสอบถามดังกล่าวเป็นมาตราส่วนประมาณค่าความพึงพอใจ มี 4 ระดับ คือ 

4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ 

 5.  แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในไปใช้

พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนทีเป็นเลศิของผู้ เชียวชาญ ซงึเป็นแบบสอบถามทีผู้ วิจัย

ปรับปรุงและพฒันาจากงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวข้องในการประเมินรูปแบบ ทังนีผู้ วิจัยนํา

แบบประเมินความเหมาะสมได้ดังกล่าวไปตรวจสอบโดยผู้ เ ชียวชาญตามข้อ 1  

แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ ตอนที 1 เป็นข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที 2 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ส่วน คือ 1) แนวคิด

และหลกัการในรูปแบบ 2) โครงสร้างและรูปแบบ และ 3) ขันตอนและกระบวนการ

ดําเนินงานนิเทศภายใน  โดยนําแบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ทีได้จากการปรับปรุง

ในข้อ 3 ให้ผู้ เชียวชาญพิจารณาความเหมาะสม ซึงแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 

ประมาณค่า 4 ระดบั คือ 4 = มากทีสดุ 3 = มาก 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีสดุ 
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 การดําเนินการวิจยั  

1. การเก็บรวบรวมข้อม ูลการศ ึกษา สภาพปัจจุบ ัน ปัญหาและปัจจ ัย

ความสาํเร็จ ในการดําเนินการนิเทศภายใน ด้วยการลงพืนทีเป้าหมายเพือเก็บรวบรวม

ข้อมลูด้วยตนเอง  

2. เก็บข้อมลูด้านข้อ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้บริหารสถาน ศึกษา 

ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกียวกับการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด   

3. สนทนากลุ่มกับผู้ บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศ และ

นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือสรุปรูปแบบการนิเทศภายในสู่การจัดการเรียน

การสอนทีเป็นเลศิกบัผู้บริหาร   

4. เก็บรวบรวมผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบนิเทศภาย เพือ

พฒันารูปแบบการนิเทศภายใน สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศ 

และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้แบบ สอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดบั  

5. เก็บรวบรวมข้อมลูผลการประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์หลังมีการนิเทศภายในจากผู้ บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง และ

อาจารย์นิเทศ โดยใช้แบบประเมินคณุภาพการเรียนทีทางมหาวิทยาลยัได้พฒันาขนึ 

6. เก็บรวบรวมข้อมลูผลการประเมินความพงึพอใจ ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูพีเลยีง อาจารย์นิเทศ และนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต่อรูปแบบการนิเทศ

ภายในของสถานศกึษา และ  

7. เก็บรวมผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบนิเทศภายใน จากการใช้

แบบสอบถามมาตรสว่นประมาณค่า เพือการยืนยนัความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ

ภายในทีผู้ วิจยัได้ปรับปรุงและพฒันาขนึ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 ขันตอนที 1 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน ปัญหา และ

ปัจจัยความสําเ ร็จในการดําเนินการนิเทศภายใน ของ สถานศึกษาในจังหวัด
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นครศรีธรรมราชโดยครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพือหาค่าเฉลยี () และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ()    

 ขนัตอนที 2 วิเคราะห์ข้อมลูเพือพฒันาเป็นรูปแบบการนิเทศภายใน ดงันี 

 1.  วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปัญหา และปัจจัยความสําเร็จในการนิเทศ

ภายในของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือพิจารณาประเด็นต่างๆ 

มากําหนดเป็นประเด็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในนําเสนอในรูปแบบของ

การพรรณนาวิเคราะห์  

    2.  วิเคราะห์ข้อมลูจากการสอบถามรูปแบบและวิธีการนิเทศภายใน วิเคราะห์

ข้อมูลจาการสนทนากลุ่มการนิเทศภายในของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ครูพีเลยีง  และอาจารย์นิเทศ ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ และ 

    3.  วิเคราะห์แบบสอบถามเพือประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ

ภายใน โดยผู้บริหาร ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู รวมจํานวน 55 คน จากการใช้แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมต่อ

รูปแบบการนิเทศภายใน และพิจารณาจากคะแนนเฉลีย () และ ค่าส่วนเบียง

มาตรฐาน () ตามความคิดเห็นต่อรูปแบบการนิเทศภายใน นําเสนอในรูปแบบตาราง

วิเคราะห์ประกอบการบรรยายใต้ตาราง เพือประกอบการพิจารณากําหนดเป็นรูปแบบ

การนิเทศภายในทีเหมาะสมก่อนนําไปใช้  

  ขันตอนที 3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน ของ

สถานศกึษา ดงันี 

 1.  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 31 คน โดยครูพีเลียง จากการใช้แบบบันทึกผล

การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนทีพฒันาขนึ  

    2.  วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของ

ของสถานศึกษาโดยผู้ บริหารสถานศึกษา ครูพีเลียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของสถานศึกษาทีเป็นกลุ่มทดลองในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  และนําเสนอ

ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการบรรยายใต้ตาราง (Descriptive analysis) จากการใช้
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายใน และแปลผลการให้คะแนน 

จากคะแนนเฉลยี () และ ค่าสว่นเบียงมาตรฐาน ()  

  ขันตอนที 4 วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในต่อ

ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากผู้ เชียวชาญจํานวน 9 คน คือ 1)รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี จันทรา ประธาน

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ประธานหลกัสตูร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบ ริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 3)ดร.สําเริง  จันชุม ศึกษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 4) ดร.สภุาพ เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพงัยอม สงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 5) ดร.อารี สาริปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 6) ดร.ปรีดา เบ็ญคาร อาจารย์

ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 7) ดร.สุรพงศ์ เอือศิริพรฤทธิ  

ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา 

เขต 4 8) นายกรีฑา วีระพงศ์ ผู้อํานวยการเชียวชาญโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา 

และ 9) ดร.สาํเริง จนัชมุ ศกึษานิเทศก์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่าง ควอไทล์ (Inter quartile Rang) โดย

การพิจารณาจากข้อคําถามทีมีค่า 3.00 ขึนไป และค่าพิสยัเบนควอไทล์ 1.00 ลงมา 

เพือสรุปความเป็นไปได้ จากการใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า   

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวิจยั สรุปได้ ดงันี 

 1.  การดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่าสภาพการดําเนินงาน 

การนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.17) หากพิจารณา

รายด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างขวัญกําลังแก่
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ผู้ปฏิบติังาน และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ทุกด้านมีด้านการดําเนินงาน

อยู่ในระดบัมาก  

 2. ปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 2.51) หากพิจารณารายด้านพบว่า 

หลายด้านมีปัญหาการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการดําเนินการ

ปฏิบัติงานนิเทศภายใน ( = 2.64) และด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน ( = 

2.64) ส่วนด้านการวางแผนการนิเทศภายในและด้านการสร้างเสริมกําลังใจให้แก่

ผู้ ปฏิบัติงานนิเทศภายในมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ( = 2.31และ  = 2.49 

ตามลาํดบั) 

  3.  ปัจจัยในการดํา เนินการนิ เทศภ ายในของสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.40) หาก

พิจารณารายด้านพบว่า ทกุด้านเป็นปัจจยัความสาํเร็จการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก 

ส่วนด้านปัจจัยความสําเร็จมีค่าเฉลียสงูสดุ คือการวัดผลและประเมินผล ( = 3.47) 

รองลงมา คือด้านผู้นิเทศโดยผู้บริหารสถานศกึษา ( = 3.46)  

 4.  รูปแบบและวิธีการของการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่า ทุกองค์ประกอบ 

และทุกขันตอนมีความสําคัญและความจํา เ ป็น เ ชือมโยงส ัมพันธ์  ผู้ นิ เทศก์ 

อาจารย์นิเทศก์ เครืองมือนิเทศทีใช้ในการนิเทศ รูปแบบและวิธีการนิเทศภายใน 

กระบวนการนิเทศภายใน ซงึประกอบด้วย ขันวางแผนการนิเทศภายใน ขันการปฏิบัติการ

ดําเนินงานนิเทศ ขันตอนการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ ขันการประเมินผลการนิเทศ

ภายใน และขันการ สะท้อนผลการประเมินการนิเทศภายใน (Feedback) ซึงจาก

การวิเคราะห์แนวคิด หลกัการ รูปแบบวิธีการ ขันตอนการนิเทศภายในจากเอกสารที

เกียวข้องทังหมด รวมทังจากการศึกษาการดําเนินงานทีผ่านมา ผู้ วิจัยจึงพัฒนาเป็น

รูปแบบการนิเทศภายในเพือการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศ จําลอง พร้อมทังนําไป

ประเมินความเหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ในลาํดบัต่อไป 

 5.  คุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยครูพีเลียง

และอาจารย์นิเทศก์ พบว่าคณุภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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  6.  ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่า 

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพือการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศจาก

การประเมินโดยผู้ บริหาร ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ ( = 3.51) พิจารณารายด้านพบว่า มีหลาย

ด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสดุ เช่น ด้านแนวคิดและหลกัการนิเทศ ( = 

3.54) และด้านกระบวนการดําเนินงานนิเทศภายใน ด้านการสร้างเสริมกําลังใจแก่

ผู้ปฏิบติังาน ( = 3.55) สว่นด้านโครงสร้าง และด้านกระบวนการดําเนินงานอืน ๆ อยู่

ในระดบัมาก    

 7.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของของ

สถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจของครูพีเลียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ต่อการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.49) หาก

พิจารณารายด้าน พบว่า หลายด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสดุ ได้แก่ วิธีการ

นิเทศภายใน ( = 3.58) และขันดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน ( = 3.51) ส่วน

ด้านทีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้แก่ ผู้ นิเทศก์ ( = 3.45) การสร้างเสริม

กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ( = 3.45) ขันการประเมินผลการนิเทศภายใน ( = 3.45) 

และขนัการวางแผนการนิเทศภายใน ( = 3.41)    

 8.  ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาทีพัฒนาขึน

ตามความคิด เห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ มีข้อทีมีค่ามธัยฐาน ตงัแต่ 3.00 ขึนไป และค่าพิสยั

ระหว่างควอไทล์ 1.00 ลงมา  จํานวน 15 ข้อ  ไม่ถงึเกณฑ์ทีกําหนด จํานวน 1 ข้อ ดังนัน

หากพิจารณาโดยรวมสรุปได้ว่ารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาทีพัฒนาขันมี

ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก ( = 3.35)   

 จากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

การประเมินความพงึพอใจ และการปรับปรุงขนัตอน รูปแบบวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ 

ในการนิเทศภายในตามของคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้ เชียวชาญ ผู้ วิจยัได้สรุปรูปแบบการนิเทศ

ภายในเพือการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ ประกอบด้วย ขนัตอน 11 ขันตอน ประกอบด้วย 

1) ขนัสร้างความเข้าใจ (Information) 2) ขนัศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
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(Problem& Needs Survey) 3) ขันแต่ตังกรรมการนิเทศภายใน (Committee) 4) ขัน

ประชมุวางแผนในการนิเทศภายใน(Planning)  5) ขันดําเนินการนิเทศภายใน (Doing) 

6) ขันกํากับ ติดตามการนิเทศ (Monitoring) 7) ขันประเมินผลนิเทศภายใน (Evaluating)  

8) ขันเสริมสร้างขวัญและกลังใจ (Reinforcing) 9) สะท้อนผลการประเมินการนิเทศ

ภายใน (Feedback) 10) การปรับปรุงและพฒันาระบบ (Action) และ 11) การเผยแพร่

และประชาสมัพนัธ์ (Promote) ซงึสรุปเป็นแผนภาพได้ดงัภาพ 1  





20    วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

(Action) 

1. จัดประชมุกรรมการและผู้ ที

เกียวข้องกบัการนิเทศเพือสรุปผลการ

นิเทศภายใน 

2. ปรับปรุงแก้ไขสว่นทีบกพร่อง

หลงัจากทดลองดแูล้วModification) 

3. ปรับปรุงแผนปฏิบตังิานนิเทศ

ภายในของสถานศึกษา 

สะท้อนผลการประเมินการนิเทศ

ภายใน (Feedback) 

1. โรงเรียนจัดทํารายงานผลการนิเทศ

ภายในให้แก่ผู้ รับการนิเทศเป็นระดบั

บคุคล ระดบักลุม่ และระดบัโรงเรียน 

2. โรงเรียนจัดประชมุเพือให้แต่ละคน 

แต่ละฝ่ายได้ให้ความคิดเห็นหรือท้วง

ติงหรือให้ความคดิเห็นเพมิเติม 

ศึกษาสภาพปัจจบุันปัญหาและความ

ต้องการของการนิเทศภายในด้านการ

เรียนการสอน (Problem& Needs 

Survey) 

          - ระดบับคุคล  

          - ระดบัแผนก และ 

          - ระดบัโรงเรียน 

 1. การพฒันาแผนการเรียนรู้ 

 2. การพฒันาสอืการเรียนการสอน 

 3. การพฒันาทกัษะและวิธีการสอน    

 4. การพฒันาบรรยากาศในห้องเรียน 

 5. การควบคมุชันเรียน 

 6.  พฒันาเครืองมือการวดัและประเมินผล 

 7. ทกัษะการวดัและประเมินผล 

 8. ฯลฯ 

สร้างความเข้าใจ (Information) 

1. ทําความเข้าใจพระราชบญัญตัิการศึกษา 

2. ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

3. ระเบียบกฎหมายเกียวกบัการนิเทศ 

4.  มาตรฐานและตวัชีวดั 

5.กําหนดประเด็นในการพฒันา (ด้านการ

เรียนการสอน) 

ขันวางแผนในการนิเทศภายใน (Planning) 

1. ประชมุวางแผน 4  ฝ่าย คือ กรรมการนิเทศ ครูพเีลยีง นกัศึกษาและ อาจารย์นิเทศก์  

2.   กําหนดแต่งตงัคณะกรรมการนิเทศภายในผู้ รับผิดชอบเฉพาะ 

      2.1   การกําหนดจุดประสงค์นิเทศ (Objective )      

      2.2   กําหนดเป้าหมายในการนิเทศ(Goals) 

      2.3    พฒันาทางเลอืกในการแก้ปัญหา (Alternatives) 

      2.4   เลอืกทางเลอืกทีดีทีสดุไม่เกิน 5 กิจกรรม มาปฏิบตัิเพือแก้ปัญหา 

 สาธิตการสอน (สอนร่วมในชันเรียน) 

 สงัเกตการสอนในห้องเรียน 

 เยียมชันเรียน 

 การให้คําปรึกษา/แนะนําแบบไม่เป็นทางการ 

 เพือนช่วยเพือน 

       2.5  พฒันาเครืองมือในการนิเทศภายใน 

3.  กําหนดแนวปฏิบตัิการนิเทศภายในร่วมกนั 4  ฝ่าย  

 4.    จัดทําคู่มือและแนวทางปฏิบตังิานนิเทศภายใน 

5.   ประกาศและประชาสมัพนัธ์ให้ ทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิ

ขันดาํเนินการนิเทศภายใน (Doing) 

1.  ประชมุชีแจงการนิเทศภายในต่อผู้ รับการนิเทศ  1) วตัถปุระสงค ์ 2)เป้าหมาย และ   

     3) แนวปฏิบตัใินการนิเทศภายใน 

2.  แจ้งปฏิทินการนิเทศภายใน 

3.  ปฏิบตัิการนิเทศภายในตามแผนทีวางไว้ 
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ภาพ 1 รูปแบบการนิเทศภายในเพือการเรียนการสอนทีเป็นเลศิ 

ขันเสริมสร้างขวัญและกลังใจ (Reinforcing) 

 1. การสนบัสนนุสอื อุปกรณ์ในการนิเทศ                    2. การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้นิเทศ กบัผู้ รับการนิเทศ     

 3. การส่งเสริมการวิจยั    4. การจดักิจกรรมนาํเสนอผลงานของครูเพือประกาศเกียรติคุณ 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

(Promote)  

 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

- จําทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ 

- การเผยแพร่ผา่นระบบออนไลน ์

  แต่งตังกรรมการนิเทศภายใน 

(Committee) 

   แต่งตัง กรรมการร่วม  2 ฝ่ายคือ

โรงเรียนและมหา วิทยาลยั ของ

นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

เพือวางแผนการดําเนินการนิเทศ

ภายใน 

ขันประเมินผลนิเทศภายใน (Evaluating) 

1. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การประเมินผลว่าสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เป้าหมายของการนิเทศภายใน 

2. ประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

3. ประเมินความพงึพอใจของครูและนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ต่อการนิเทศภายใน 

 

ขันกํากับ ติดตามการนิเทศ (Monitoring) 

 1.ประชมุกรรมการกํากบัติดตามเพือกําหนดบทบาทและภารกิจ 

  2. ประชมุสรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานของการนิเทศภายใน 

 3. ปรับปรุงเทคนิคหรือวิธีการนิเทศระหว่างคณะกรรมการนิเทศ และผู้ รับการนิเทศ  

กรณีพบข้อบกพร่อง 

 4. แจ้งผลการติดตามให้ผู้รับการนิเทศทราบเพือการปรับปรุงและพฒันา ปีที 11 ฉบับที 1  มกราคม – มิถุนายน 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 68  
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สรุปและอภิปรายผล 

 ในการสรุปและอภิปรายผลการการศึกษาในครังนี ผู้ ศึกษานําเสนอตาม

ประเด็นทีค้นพบดงัต่อไปนี 

    1. ผลการวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

พบว่าสภาพการ ดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ทงันีเพราะสถานศกึษาสว่นใหญ่ตระหนกัในความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าทีของ

สถานศกึษาในการกํากบั ติดตามผลการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา ตามทีกําหนดใน

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2546 ส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ ทีเกียวข้องในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาอย่าง

เข้มแข็งมากขึน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักดิ  วงศักดา (2547 : บทคัดย่อ) ที

พบว่าสภาพกระบวนการนิเทศภายใน เพือการสอนทีเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญของ

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ขณะทีเฉลียว นันยา (2550 : 157) ปราณิตรา พืชเนาวรัตน์ (2546 : 139) และ 

สมศักดิ เศวตสุพร (2549 : 104) ก็พบว่า กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา

โดยรวมก็อยู่ในระดบัมาก 

 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษา พบว่าปัญหา

การนิเทศภายในในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะในการนิเทศ

ภายในมีกระบวนการและขันตอนในการดําเนินการมากมาย ดังนันในการดําเนินการ

นิเทศให้เกิดความสมบรูณ์ จะต้องบูรณาการกับกระบวนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ อืนๆ จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาการดําเนินงานนิเทศ

ภายในของสถานศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรสิทธิ  

วรรณพงษ์ (2552 : 101) ทีได้ศึกษาปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาเขต

เทศบาล ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีพบว่า สภาพปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

  3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จในการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

พบว่าปัจจัยความ สําเร็จในการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ทงันีเพราะ ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาให้ความสําคัญ

กบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามแนวการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ทีมีการปฏิรูปการศึกษาทังระบบ ทําให้ผู้บริหารและครูได้ตระหนักและให้ความสําคัญ

กบัการกํากบั ติดตาม  การปฏิบติัหน้าทีอย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวคิดและหลกัการ

ของการนิเทศภายในและสอด คล้องกับแนวคิดของแฮริส (Harris, 1985 : 10 - 12) ได้

เสนอความคิดในเรืององค์ประกอบความสาํเร็จในการนิเทศการศกึษา ได้แก่ การพัฒนา

หลกัสตูร การจัดระบบการเรียนการสอน การบริหารบุคลากร การจัดหาสิงอํานวย

ความสะดวก การจดัหาวสัดอุปุกรณ์ การจัดฝึกอบรมครูประจําการ Education การจัด

ปฐมนิเทศครูใหม่ การจัดบริการพิเศษแก่ครู การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน และ

การประเมินผลการสอน (Evaluation) ซึงงานทุกงานจะช่วยให้โรงเรียนสามารถ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปด้วยดี และทําให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี

ประสทิธิภาพ   

  4. ผลการวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการของการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

พบว่า ทกุองค์ประกอบและทกุขนัตอนมีความสาํคญัและความจําเป็น เชือมโยงสมัพันธ์ 

หากพิจารณาในแต่ละขันตอนหรือแต่ละองค์ประกอบ ทังนีเพราะกระบวนการ

ดําเนินการในการพฒันาระบบการนิเทศภายในผู้ วิจัยให้ความสําคัญกับกระบวนการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทีเกียวข้องกับการนิเทศภายในโดยตรง เช่น ผู้ บริหาร

สถานศึกษา ครูพีเลียง อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพือ

การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครู เป็นเหตุ

ให้การกําหนดวิธีการและขันตอนในการนิเทศ สอดรับกับกระบวนการดําเนินการจริง

ของสถานศึกษาทีมีการดําเนินการทุกปี ดังนันรูปแบบและวิธีการนิเทศภายในของ

สถานศกึษาทกุองค์ประกอบและทกุขนัตอนทัง 11 ขันตอน คือ 1) ขันสร้างความเข้าใจ 

2) ขนัศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้อการ 3) ขันแต่ตังกรรมการนิเทศภายใน 

4) ขันประชุมวางแผนในการนิเทศภายใน 5) ขันดําเนินการนิเทศภายใน 6) ขันกํากับ 

ติดตามการนิเทศ 7) ขันประเมินผลนิเทศภายใน 8) ขันเสริมสร้างขวัญและกําลงัใจ 

9) สะท้อนผลการประเมินการนิเทศภายใน 10) การปรับปรุงและพัฒนาระบบ และ 
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11) การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ซงึมีความเชือมโยงสมัพันธ์กันอย่างดี เช่นเดียวกับ 

กันยา เจริญถ้อย (2553) ทีพบว่า แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้การสอนงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี

ความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1) ขันการเตรียม 

การนิเทศได้แก่ รู้จกัและเข้าใจสภาพ ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เดิม 2) ขันการปฏิบัติ

ให้ดู ได้แก่สภาพทีพร้อม แจ้งวัตถุ ประสงค์ แจ้งลักษณะงาน สาธิต วิธีการสอน 

เสนอแนะการแก้ปัญหา 3) ขนัการปฏิบติัการนิเทศ ได้แก่ เข้าใจและรู้ถึงข้อบกพร่อง ให้

คําแนะนํา แก้ไขในสงิทีผิดพลาด สงัเกตการเรียนรู้ เป็นต้น และ 4) ขันการทดสอบและ

ติดตามผลการนิเทศ ได้แก่ การนิเทศทันที แนะนําให้มีพีเลียงคอยช่วยเหลือนิเทศ

เพิมเติม ติดตามการนิเทศ รับฟังความคิดเห็น กําหนดแนวทางประเมิน ผลเลือกวิธีการ

วดัและประเมินผลทีเหมาะสมหลากหลาย 

 5. ผลการวิเคราะห์คณุภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะ ในการดําเนินการนิเทศภายในของ

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับความร่วม มืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง มี

การพดูคยุและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างจริงจงั  รวมทังนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเองก็ได้รับการกระตุ้น และการเสริมสร้างขวัญกําลงัใจอย่างดี จากผู้บริหาร

และอาจารย์นิเทศก์ เป็นเหตเุป็นผลให้นักศึกษาในฐานะผู้ รับการนิเทศเกิดความตระหนัก

และความรับผิดชอบในภาระหน้าทีมากขึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภควัต 

เทศน์ธรรม (2552 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษา ความสมัพันธ์ระหว่างสภาพการนิเทศภายใน

กับผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพืนที

การศกึษาเลยทีพบว่า มีความ สมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  6.  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิ เทศภายในของ

สถานศึกษา พบว่า ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา

เพือการจัดการเรียนการสอนทีเป็นเลิศโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ ทังนีเพราะใน

การดําเนินการพฒันารูปแบบการนิเทศในครังนี ผู้ วิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
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ทกุภาคสว่นทีเกียวข้องกบัการนิเทศภายในโดยตรง ส่งผลให้ขันตอน กระบวนการและ

แนวปฏิบติัต่าง ๆ สอดรับกบัความต้องการและความจําเป็น ตลอดจนประสบการณ์ใน

การนิเทศภายในทีผ่านมาของผู้ รับการนิเทศ และผู้ทีเกียวข้องกับการนิเทศ ส่งผลให้

รูปแบบการนิเทศภายในทีพัฒนาขึน มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับสภาพ

จริงของครูในสถานศกึษานนั ๆ 

 7.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในของของ

สถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจของครูพีเลียงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู ต่อการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีเพราะใน

การดําเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบจําลองการนิเทศภายในทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนได้

ใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนทีเกียวข้องโดยตรง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเหตุให้รูปแบบทีพัฒนาขึนสอดรับกับ

ความต้องการของนักศึกษาในฐานะผู้ รับการนิ เทศโดยตรงซึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วิโชติ ชัยชนะ (2544 : 68-69) ทีสรุปไว้ว่า การปฏิบัติงานการนิเทศ

ภายใน เป็นการช่วยเหลือ แนะนําและปรับปรุงงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา เพือให้ครูอาจารย์สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ 

 8.  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการนิ เทศภายในของ

สถานศกึษาทีพฒันาขนึตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อทีมีค่ามัฐยฐาน ตังแต่ 

3.00 ขึนไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.00 ลงมา จํานวน 15 ข้อ ไม่ถึงเกณฑ์ที

กําหนด จํานวน 1 ข้อ คือ กิจกรรมในขันตอนการวางแผนสอดคล้องและสมัพันธ์กัน 

(Mdn. = 3.00, I.R. = 2.00) หากพิจารณาโดยรวมสรุปได้ว่า รูปแบบกานนิเทศภายใน

ของสถานศกึษาทีพฒันาขนัมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องผลการวิจัยของ 

กันยา เจริญถ้อย (2553:บทคัดย่อ) ทีพบว่าแนวทางการนิเทศภายในของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 มีความเหมาะสม 

และมีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย 4 ขนัตอน คือ 1) ขนัการเตรียมการนิเทศ ได้แก่ รู้จัก

และเข้าใจสภาพ ศึกษา และวิเคราะห์ความรู้เดิมกําหนดเป้าหมาย  2) ขันการปฏิบัติ  
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ให้ดไูด้แก่ แจ้งวตัถปุระสงค์ แจ้งลกัษณะงาน สาธิต วิธีการสอน เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา 

ยกตวัอย่างประกอบคําอธิบาย 3) ขันการปฏิบัติการนิเทศ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ

และให้รู้ถึงข้อบกพร่อง ให้คําแนะนํา แก้ไขในสิงทีผิดพลาด สงัเกตการเรียนรู้ อธิบาย

สงิทีได้เรียนรู้ ปฏิบติัซํา กระตุ้นความพอใจในการเรียนรู้ สร้างเครืองมืออย่างหลากหลาย 

เลอืกกิจกรรมให้เหมาะ กําหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสม สร้างขวัญและกําลงัใจ และ 

4) ขันการทดสอบและติดตามผลการนิเทศ ได้แก่ การนิเทศทันที แนะนําให้มีพีเลียง

คอยช่วยเหลือ นิเทศเพิมเติม ติดตามการนิเทศ รับฟังความคิดเห็น และประเมินผล

ทีเหมาะสมหลากหลาย นอกจากนีย ังสอดคล้องกับผลการวิจ ัย ของศิวกร นันโท 

(2550 : 20) ทีพบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย 4 ขันตอน 

คือ 1) กําหนดผู้ รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ได้แก่ กําหนดโครงสร้างการนิเทศภายใน 

กําหนดบทบาทผู้ เกียวข้องกับการนิเทศภายใน 2)วางแผน การนิเทศภายใน ได้แก่ 

การศกึษาสภาพปัจจบุนัปัญหาและความต้องการของโรงเรียน การวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา 3) การจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

ได้แก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนการ ควบคุม

การปฏิบติัการนิเทศ การสร้างขวัญกําลงัใจประเมินผลการนิเทศภายใน และ 4) การสรุป 

ผลการดําเนินการเพือการปรับปรุง ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน พบว่า 

สามารถปฏิบติัได้ในสถานการณ์จริงของโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการประเมินรูปแบบ

การนิเทศภายใน เช่นเดียวกับที ซิลวา และ ดาน่า (Silva & Dana, 200 1: 45 – A) ได้

ศึกษาเรือง การนิเทศแบบร่วมมือในโรงเรียนสู่ระดับมืออาชีพ ผลการวิจัย ได้เสนอ

รูปแบบความร่วมมือโดยเน้นการตรวจสอบและการใช้ข้อมูลเพือพัฒนาโรงเรียนที

พัฒนาสู่มืออาชีพ มี 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรียมความพร้อม 2) การนิเทศโดยตรง 

3) ผลการนิเทศ และ 4) ความต้องการของครู ซงึการนิเทศต้องยึดยึดหลกัทัง 4 ประการ

อย่างผสมผสาน ในการนิเทศต้องกําหนดบทบาทหน้าทีของผู้นิเทศอย่างชัดเจน ดังนัน

การศกึษารูปแบบของการนิเทศจึงจําเป็นต้องกําหนดกระบวนทีชัดเจนและทุกขันตอน

ต้องประสานสมัพนัธ์และเชือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขันตอน
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ว่ามีการดําเนินการอย่างไรนันขึนอยู่กับลกัษณะและกรอบแนวคิดซึงเป็นพืนฐานใน

การพัฒนารูปแบบนัน ๆ (Willes, 1967 : 83) 
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