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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตลอดจนสภาพ
ปญหาเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันทําใหสังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤต  การแกปญหาภาวะวิกฤต
ของประเทศชาตินั้นทุกคนมองไปที่การศึกษา   ตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือสรางคุณภาพของคน
ในชาติใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  (กรมสามัญศึกษา.  2542  ก : บทนํา)  การใชการศึกษา 
เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนานั้น   นอกจากจะใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพแลว  ยัง
จําเปนตองคํานึงถึงกลไกที่จะสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ (กรมสามัญศึกษา.  2542  ข : 2) 
 ในการบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษานั้นๆ  สถานศึกษา
ตางๆ ในปจจุบันนั้นแมวาผูบริหารการศึกษา  ครู – อาจารย  จะมีคุณวุฒิและความสามารถสูงขึ้น
มากแลวก็ตาม   แตสังคมก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ซ่ึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษาทั้งในระบบการบริหารการสอน   หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรม   
 และเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดเทคนิค  และวิธีการสอนใหมๆ  ใหศึกษาอีกมากมาย  ผูบริหาร   
ครู - อาจารย จําเปนตองพัฒนาตนเองและองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  รวมทั้งใหนํา
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาวการณดวย    การนิเทศการศึกษาจะมีบทบาทในการให 
ความชวยเหลือ   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทาง 
การศึกษาในสังกัด  ดวยวิธีตางๆ  ที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  (เจษฎา   แชมประเสริฐ.  2542 : 1)  จะเห็นไดวาการจัด
การศึกษาจะเกิดผลดี  มีคุณภาพตามความวัตถุประสงคไดนั้น  ขึ้นอยูกับกลไกหลายประการ   เชน  
กระบวนการบริหาร   การจัดการ การดําเนินงานการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษา  ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  (หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา.  2540 : 131) โดยเฉพาะการนิเทศภายใน 
ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาอยางมากทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการที่มุงเนนใหไดมาซึ่งคุณภาพของนักเรียน   โดยท่ี การนิเทศเปนการทํางานรวมกับครู 
และบุคลากรการศึกษาเพื่อใหบุคคลเหลานี้ไดพัฒนาความรู  ความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติ 
งานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ไพโรจน   กล่ินกุหลาบ.  2542 : 1)  การนิเทศการศึกษาเปน 
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การนิเทศภายนอกของโรงเรียนซึ่งกระทําโดยศึกษานิเทศก  (สงัด  อุทรานันท.  2530 : 118)   สวน
การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนการกระทําของผูบริหารโรงเรียนรวมกับครูในการพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายการศึกษาที่กําหนดไว  (วไลรัตน  
บุญสวัสดิ์.  2538 : 62)  แตการจัดการศึกษาในปจจุบัน ประสบปญหาในเรื่องผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา  จากการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปการศึกษา 
2540  พบวา  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  นอยกวา
รอยละ  50  ของคะแนนเต็มในแตละวิชา   ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขาดความรูความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอนขาดประสบการณ   ผูบริหารบางสวน
ขาดความรูความเขาใจในการบริหารการนิเทศติดตามผลและมีภาวะการเปนผูนําคอนขางนอย
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 4)   สอดคลองกับ  บัญชา  นามปาน (2542 : 39)  ที่ไดกลาวถึงปญหา
การนิเทศภายในปจจุบัน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติการนิเทศนอยไมไดวางแผนการนิเทศ 
ใหชัดเจน 
 นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนปการศึกษา  2543  ของสํานักทดสอบ 
การศึกษา  ยังพบอีกวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางรายวิชายังตองไดรับการพัฒนา   ทั้งนี้ 
เนื่องจากการนิเทศภายในยังไมเปนระบบ   ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการนําผล  
การประเมนิไปปรับปรุงพัฒนายังมีการปฏิบัตินอย ( สํานักงานศึกษาธิการ อําเภอบางพลี.  2544  : 
23 - 27) 

จากสภาพการณดังกลาว  เปนเครื่องชี้ใหเห็นความจําเปนในการพัฒนาการนิเทศภายใน
อยางชัดเจน   เพราะการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนของเยาวชน
ในทุกดาน (ประมวล   องคระการ. 2540 : 203)  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่สถานศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   จะตองมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง   

ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหสถานศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประสบผลสําเร็จภารกิจ    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาใหสูงขึ้นไดนั้นจะมุงเนนที่การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  (สิทธิชัย   เวศสุวรรณ.  
2541 : 4)   เพราะการนิเทศรวมกับครูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
สถานศึกษามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหการนิเทศภายในบรรลุผลและเปนประโยชน 
กบัการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  (ชารี   มณีศรี.  2538 : 52 - 53)  
การนิเทศการศึกษา จะชวยใหตัวครูปรับปรุงพฤติกรรมทางการเรียนการสอน และสงผลตอ 
การเรียนรูของผูเรียน   การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จสงผลตอประสิทธิภาพ
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ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  จะตองคํานึงถึงกระบวนการนิเทศภายในเปนอยางมาก  (นิเวศน   
คิดยาว.  2542 : 2) 
  ดังนั้นการปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจําเปนที่โรงเรียนจะตอง
พัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใหเขมขนยิ่งขึ้น  (เทียมจันทร   ยุวสินธุ.  2539 : 2)   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกจากพฒันาครูโดยใชกระบวนการนิเทศภายในแลว   ยังจําเปนตอง
พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาใหทันสมัยอยู เสมอดวย  (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ.  2533 : 26) นอกจากนี้หลักการนิเทศภายในของสถานศึกษา  จะตองเปนการ
นิเทศที่เปนระบบซึ่งประกอบดวย  การสํารวจความตองการจําเปน,   การวางแผนการนิเทศ,   การ
ดําเนินการนิเทศ,  การประเมินผลการนิเทศ  และการปรบัปรุงแกไข  (กรมสามัญศึกษา.  2534 : 2)  
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต  2 

นอกจากนี้กระบวนการนิเทศที่เปนขั้นตอน  จะชวยใหผูบริหารและบุคลากรในสถานศกึษา  
รวมกันพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเปนการสรางขวัญและกําลังใจ  อันนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนางานใหเปนระบบ  ลดและแกปญหาในสถานศึกษา  (อัญชลี   กําพลรัตน.  2534  : บทคัดยอ) 
ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  5  ดาน   
จะสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน   สอดคลองกับ ประมวล  องคระการ  (2540 : 203)  ที่วา
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนทั้ง  5  ดาน  หากมีการดําเนินการอยางจริงจังและ 
ตอเนื่องจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงสงผลใหเยาวชนเกิดการพัฒนาการเรียนรู 
ดังนั้นกระบวนการนิเทศภายในทั้ง  5  ดาน  จึงเปนที่นาเชื่อถือไดวาจะชวยใหการจัดการศึกษา         
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และผลการศึกษาคนควาครั้งนี้จะนําไปเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ไดศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน  เขาใจตรงกัน
และรวมมือปฏิบัติงานการนิเทศภายในไดถูกวิธีโดยเฉพาะอยางยิ่ง   สามารถนําไปประกอบการ
พิจารณาเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของตนเองไดอยางมี 
ประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง 
 อยางไรก็ตามการนิเทศภายในใหไดผลดีตองอาศัยกระบวนการนิเทศที่เปนระบบและ       
ตอเนื่องกัน  (สุวัณนา   ทัดเทียม.  2538 : 26)   ดังนั้นการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  จําเปนตองมีการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีขั้นตอน 
ตอเนื่อง  เปนระบบมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการ  ทฤษฎี  ความมีเหตุผลและความเปนไปได         
ซ่ึงกรมสามัญศึกษาไดกําหนดการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยใหผูบริหารสถานศึกษานิเทศกอยางเปนระบบ   มีขั้นตอน  ประกอบดวย   การสํารวจ 
ความตองการจําเปนของโรงเรียน,  การวางแผนการนิเทศ,   การดําเนินการนิเทศ,  การประเมินผล
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การนิเทศ,  และการปรับปรุงแกไข  (หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา. 2531 : 24)  ผูวิจัยดํารง
ตําแหนงผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ เเละเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอยูในขณะนี้
สนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  วาดําเนินการไดมากนอยเพียงใดเพ่ือใชเปนขอมูลในการเสนอ 
แนวทางการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 2   ตอไป  
 

1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 

  
  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไว   ดังนี้ 
 1.2.1   เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  
 1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   
           1.2.3   เพื่อเสนอแนวทางการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขต 
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  
 

1.3   ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   ดําเนินการมากนอยเพียงใดและนําขอมูล 
ที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้นําเสนอแนวทางการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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1.4   ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   โดยมีขอบเขต   ดังนี้ 

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้มุงศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  ใน 5  ดาน  คือ  การสํารวจ 
ความตองการความจําเปน,  การวางแผนการนิเทศ,  การดําเนินการนิเทศ,  การประเมินผลการนิเทศ 
และการปรับปรุงแกไข 

1.4.2  ขอบเขตดานประชากร 
  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้โดยเจาะจง
ศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ   เขต 2           
ปการศึกษา  2546   จํานวน  81  แหง  รวม  81  คน 
  ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน (Independent Variables) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
  ตําแหนง 
  1)  ผูอํานวยการ 

  2)  อาจารยใหญ  
  ประสบการณในการทํางาน 
  1)  ต่ํากวา 20 ป 
  2)  20 ป และสูงกวา 
                           วุฒิการศึกษา 
  1)  ระดับปริญญาตรี    
  2)  สูงกวาระดับปริญญาตรี   

ตัวแปรตาม  ไดแก  การปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   ใน  5  ดาน  คือ 

1)  การสํารวจความตองการความจําเปน 
2)  การวางแผนการนิเทศ 
3)  การดําเนินการนิเทศ 
4)  การประเมินผลการนิเทศ 
5)  การปรับปรุงแกไข 
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1.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา           

ตามขั้นตอนการดํา เนินงานตามโครงการพัฒนาการนิ เทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษาที่กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติดังนี้   คือ 1. การสํารวจความตองการ 
จําเปนของโรงเรียน  2. การวางแผนการนิเทศ  3. การดําเนินการนิเทศ  4. การประเมินผลการนิเทศ 
และ  5. การปรับปรุงแกไข  (หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา. 2545 : 24)  การศึกษาครั้งนี้ 
นอกจากเปนประโยชนตอการวางแผนงานดานการนิเทศภายในแลว   ยังสงผลตอการพัฒนา 
คุณภาพของผูเรียนไดโดยตรงอีกดวย    
  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคดิ  ดังภาพ  1 

 
                                

       ตัวแปรตน                                                                                  ตัวแปรตาม 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
(ที่มา :  กรมสามัญศึกษา.  2545 : 24) 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนง 
       1.  ผูอํานวยการ 
       2.  อาจารยใหญ  
ประสบการณในการทํางาน 

1.  ตํ่ากวา 20 ป 
2.  20 ปและมากกวา  20 ป 

วุฒิการศึกษา 
        1. ปริญญาตรี 
        2. สูงกวาปริญญาตรี 
 

 

การปฏิบัติงานนิเทศภายใน 5 ดาน 

1.  การสํารวจความตองการความจําเปน 
2.  การวางแผนการนิเทศ 
3.   การดําเนินการนิเทศ 
4.  การประเมินผลการนิเทศ 
5.  การปรับปรุงแกไข 
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1.6   สมมติฐานในการวิจัย 

 
   1.6.1  ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  ที่มีตําแหนง 
ตางกัน  มีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในแตกตางกัน 
 1.6.2  ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  ที่มีประสบการณ
ตางกัน  มีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในแตกตางกัน  
 1.6.3  ผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  ที่มีวุฒิการศึกษา 
ตางกัน  มีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในแตกตางกัน  

 
1.7   นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 เพื่อใหความหมายของคําหรือขอความที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนที่ เขาใจตรงกัน 

จึงกําหนดคําหรือความหมายของคําหรือขอความที่ใชในการศึกษา   ดังนี้ 
 1.7.1  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการที่จะปรับปรุงแกไขพัฒนาการทํางาน
ดานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 
 1.7.2  การนิเทศภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  โดย             
การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการให
ความชวยเหลือใหคําปรึกษา  สนับสนุนแนะนําซ่ึงกันและกันในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ   
การทํางานของครู เพื่อใหเกิดผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สูงขึ้น 
 1.7.3  การปฏิบัติงานนิเทศภายใน  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติงานการดําเนินงานนิเทศ 
ภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง  และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อ 
สงผลตอคุณภาพผูเรียนใน 5  ดาน  ประกอบดวย   
 1)  การสํารวจความตองการจําเปนของสถานศึกษา  หมายถึง   การศึกษาสภาพ 
ความตองการในปจจุบันปญหาและขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เชน   การสํารวจขอมูล  ปญหา  ความจําเปนของหนวยงานหมวดวิชาตางๆ  นโยบายตนสังกัด 
โดยประมวลความคิดเห็นขอมูลบุคลากรในโรงเรียน  และจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผานมา 
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 2)  การวางแผนการนิเทศ   หมายถึง   การเตรียมการในการปฏิบัติงานการนิเทศ 
ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและนโยบายของสถานศึกษาลวงหนาวาจะทําอะไร  ใครทํา   ทําที่ไหน  
ทําเมื่อไร และทําอยางไร ไดแก การวางแผนในการกําหนดขั้นตอนและแผนการนิเทศโดยกําหนด
กิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรมเขียนเปนโครงการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3)  การดําเนินการนิเทศ  หมายถึง  การปฏบิัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวตาม 
ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาดวยการกระตุน  ผลักดัน  
เรงรัด  นิเทศ  กํากับ  เฝาระวังติดตามสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรทุกฝาย   ทุกหมวด   ทุกงาน    
อยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลตามวตัถุประสงค    
 4)  การประเมินผลการนิเทศ  หมายถึง  การตรวจสอบติดตามความกาวหนาของ 
โครงการและวัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษารวมทั้งการนําผลการประเมิน
เพื่อเปนขอมูลยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
 5)  การปรับปรุงแกไข  หมายถึง   การนําผลการประเมินในแตละขั้นตอนของ 
การนิเทศหรือระหวางการปฏิบัติงานที่เปนปญหาสาเหตุมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ  โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของผูเรียน 
 1.7.4 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐที่ดําเนินกิจกรรมทาง 
การศึกษารวมกันในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  ในที่นี้หมายถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดสมุทรปราการ  เขต 2  จํานวน 81 แหง 
 1.7.5  ตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ขาราชการครูในตําแหนง อาจารยใหญ
และผูอํานวยการ   ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ  เขต  2 ในปจจุบัน 
 1.7.6  ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูบริหาร        
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   ในปจจุบันตั้งแตเร่ิมเปน 
ขาราชการครู  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน  2  กลุม  คือ  มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา  
20 ป  กับ 20 ป และสูงกวา 
 1.7.7  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จําแนกเปนวุฒิปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 

 
 


