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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ  เปนกลไกสําคัญในการพัฒนามนุษย  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (2550, หนา  23)  สวนที่  4  แนวนโยบายดานศาสนา  สังคม 
การศึกษา  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  78  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม  การศึกษา
และวัฒนธรรม  ขอ (3)  ตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ  และสังคมสนับสนุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สรางเสริมและปลูกฝงความรู
และจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความรูรักสามัคคี  
ความมีระเบียบวินัย  พัฒนาคุณภาพผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจัดสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสมและเพียงพอ  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 1  บททั่วไปในความมุงหมายและหลักการ  มาตรา  6  ไดกลาวไววา  
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข  ซ่ึงเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10  (2550, หนา  11)  
กลาววา  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู  เกิดภูมิคุมกัน  โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับ
การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต  เร่ิมตั้งแตวัยเด็ก  ใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง  
มีทักษะชีวิต  พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของกําลังแรงงาน  ใหสอดคลองกับความตองการ  พรอมกาวสูโลก
ของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ  สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะ
ในทางสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู  สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม  ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ   
สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาชาติ  (2548, หนา 5) 
มาตรฐานที่  2  กลาววา  แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี  
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ไดฝกการคิด  ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงความตองการและมีความสุขในการเรียน  
ครู  คณาจารย รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  เตรียมการสอนและใชสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับ
ภูมิปญญาไทย  จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและ
พัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค  ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคคล  ไดแก  ผูเรียน  ครู  คณาจารย  ผูบริหารและ
สมาชิกชุมชนและปจจัยดานการบริหาร  คือ  หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 28) หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
มาตรา 48  กลาววา  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และมาตรา 50  กลาววาใหสถานศึกษาใหความรวมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร  
คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูล
เพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา  เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
ที่สํานักงานดังกลาวรับรอง ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (ชัด  บุญญา, ม.ป.ป., 
หนา 1)  กลาววา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงรับผิดชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เปนหนวยงานที่สําคัญของรัฐ  ตองรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  จะตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษา  3  กระบวนการ  
คือ  กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา  โดยมี
กระบวนการเรียนการสอนเปนแกนกลางหรือกระบวนการหลัก  สวนกระบวนการบริหารและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสงเสริม  สนับสนุนใหการเรียนรูมุงไปสูคุณภาพการศกึษา
ขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค  ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก  มีการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ  คือ  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สาระการเรียนรู  ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรม  แนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรูใหมๆ เพิ่มขึ้น  
แตดวยสาเหตุดังกลาวผูบริหารสถานศึกษายังไมเห็นความสําคัญของการนิเทศ  ไมมีประสบการณ
ในการนิเทศ  ไมใสใจในการนิเทศการเรียนการสอน  โดยผูบริหารขาดความรู  ความเขาใจใน
กระบวนการนิเทศ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายของการศึกษาปญหาดังกลาวขางตน
สามารถจะแกไขไดโดยอาศัยผูบริหารสถานศึกษา  หรือศึกษานิเทศก  ซึ่งมีหนาที่นิเทศการศึกษา
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ใหครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ  สามารถพึ่งตนเองได  และนําความรูไปใชใหเปนประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว  ดังนั้น  เรื่องการนิเทศการศึกษา
จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจในหลักการ  กระบวนการ  และวิธีของ
การนิเทศการศึกษา  เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องของ
การนิเทศการศึกษาดีขึ้น  สงัด  อุทรานันท  (2530, หนา 12)  กลาววา  การนิเทศเปนกระบวนการทํางาน
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียนและ
ชารี  มณีศรี  (2542 , หนา 2)  กลาววากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น  การรวมมือกัน
ระหวางผูเกี่ยวของ  โดยการใชหลักประชาธิปไตยในการนิเทศ   มารค  และสทูปส  (Marks & Stoop, 
1978, p. 14)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  เปนการชวยเหลือแนะนําใหครูพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนใหเหมาะกับสถานการณปจจุบันและในอนาคต  และสงผลสะทอนไปถึงการพัฒนา
ตัวนักเรียนอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ  ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  และอุทัย  บุญประเสริฐ  (2539, หนา 2)  
ที่กลาววา  กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญตอการชวยใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค  เปนมาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 16)  ระบุไววา  การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนหนาที่โดยตรงของ
ผูบริหารโรงเรียน ที่จะตองทําหรือดําเนินการใหมีขึ้นในโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบอยูจึงเห็นไดวา  
การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรทางการศึกษา  โดยระดมสรรพกําลัง  
สนับสนุนการดําเนินการ  เพื่อใหครูสามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงตรงกับความตองการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  สงผลใหนักเรียน  มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามจุดหมายของหลักสูตร  ที่พัฒนาผูเรียนเปนคนดี  มีปญญา  และมีความสุข 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  (2549, หนา 18-22)  ไดรายงานผลการจัดการศึกษา  
ซ่ึงจําแนกตามระดบัคุณภาพนักเรียน  ปรากฏดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา 2548  
พบวานักเรียนสวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับพอใชทุกวิชา  อยูในชวงรอยละ 37.70-54.68  รองลงมา
อยูในระดับพอใช  อยูในชวงรอยละ  34.90-49.09  สุดทายอยูในระดับปรับปรุงอยูในชวงรอยละ 
10.42-14.77  โดยนักเรียนที่อยูในระดับดีและระดับพอใชมีจํานวนนักเรียนใกลเคียงกัน  ทั้งนี้
รายวิชาวิทยาศาสตร  มีจํานวนนักเรียนอยูในระดับดีมากกวารายวิชาภาษาไทย  และรายวิชาคณิตศาสตร 
และรายวิชาคณิตศาสตรมีจํานวนนักเรียนอยูในระดับพอใชมากกวารายวิชาภาษาไทยและรายวิชา
วิทยาศาสตร  สวนรายวิชาภาษาไทยมีจํานวนนักเรียนอยูในระดับปรับปรุงมากกวารายวิชาคณิตศาสตร 
และรายวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา  2548  พบวานักเรียนสวนใหญ
มีคุณภาพอยูในระดับพอใชทุกรายวิชาอยูในชวงรอยละ  47.06-64.08  รองลงมาอยูในระดับดี  อยูในชวง
รอยละ 18.77-36.93  สุดทายอยูในระดับปรับปรุง อยูในชวงรอยละ  16.01-22.92  โดยนกัเรียนที่อยู
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ในระดับดีและระดับพอใชมีจํานวนใกลเคียงกัน  ทั้งนี้รายวิชาวิทยาศาสตรมีจํานวนนักเรียนอยูใน
ระดับพอใชมากกวารายวิชาภาษาอังกฤษ  รายวิชาคณิตศาสตรและรายวิชาภาษาไทย  มีจํานวน
นักเรียนอยูในระดับดีมากกวารายวิชาคณิตศาสตร  รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาวิทยาศาสตร 
สวนรายวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวนนักเรียนอยูในระดับปรับปรุงมากกวารายวิชาคณิตศาสตร 
รายวิชาวิทยาศาสตร  และรายวิชาภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2548  พบวา
นักเรียนสวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับพอใชทุกรายวิชา  อยูในชวงรอยละ 39.37-73.09 รองลงมา
อยูในระดับปรบัปรุง  อยูในชวงรอยละ  6.96-52.86  สุดทายอยูในระดับดี  อยูในชวงรอยละ 7.77-21.52  
โดยที่นักเรียนที่อยูในระดับพอใชและระดับปรับปรุงมีจํานวนใกลเคียงกัน  ทั้งนี้รายวิชาวิทยาศาสตร
มีจํานวนนักเรียนอยูในระดับพอใชมากกวารายวิชาภาษาไทย  รายวิชาสังคมศึกษา รายวชิาคณติศาสตร
และรายวิชาภาษาอังกฤษ  และรายวิชาภาษาอังกฤษมีจํานวนนักเรียนอยูในระดับตองปรบัปรุงมากกวา
รายวิชาคณิตศาสตร  รายวิชาสังคมศึกษา  รายวิชาภาษาไทย  และรายวิชาวิทยาศาสตร  สวนรายวิชา
ภาษาไทยมีจํานวนนักเรียนอยูในระดับดีมากกวารายวิชาวิทยาศาสตร  รายวิชาสังคมศึกษา  รายวิชา
คณิตศาสตรและรายวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศกและครูภายในสถานศึกษา  จะตองทําการนิเทศ  ซ่ึงกันและกันโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันมากยิ่งขึ้น 
 จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  วาอยูในระดับใด  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตามกระบวนการบริหาร
การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา  ซ่ึงไดกําหนดไวสรุปกรอบแนวคิดรวมกัน  อันจะสงผลให
เกิดการพัฒนาขาราชการครูใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรตอไป 
 

1.2  ปญหาการวิจัย 
  

  การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดกําหนดปญหาการวจิัยไว  ดังนี ้
 1.2.1  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  อยูในระดับใด 
 1.2.2  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  ที่มีขนาดสถานศึกษาตางกัน  มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 
 1.2.3  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน  มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 
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1.3  ความมุงหมายของการวิจัย 
  
  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดกาํหนดความมุงหมายการวิจยัไว  ดังนี ้
 1.3.1  เพื่อศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1    
 1.3.2  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 1.3.3  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

1.4  สมมุติฐานการวิจัย 
  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดตั้งสมมุติฐานไว  ดังนี ้
 1.4.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครู  ที่อยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอ
ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1   
แตกตางกัน 
 1.4.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครู  ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน  มีความคิดเหน็ตอ
ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  
แตกตางกัน 
 

1.5  ความสําคัญของการวิจัย 
  
 ผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้  จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ใหดําเนินการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการพัฒนาการเรียน
การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
อยางแทจริง 
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1.6  ขอบเขตของการวิจัย 
  

  การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการ  ดานวางแผนการนิเทศ  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ  ดานการประเมินผล   
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  ในปการศึกษา 2550 
 1.6.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  97  คน  และครู  จํานวน  1,834  คน 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน  97  แหง 
  2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาสุมแบบเจาะจง  จํานวน  97  คน     
ครูคํานวณไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางแลวนํามาเปรียบเทียบกับตารางเครจซี  และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 607-610)  ของประชากรทั้งหมด  เทียบบัญญัติไตรยางศของแตละขนาด
แลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  97  คน  ครู  634  คน   
 1.6.2  ตัวแปรที่จะศึกษา 
   1)  ตัวแปรตน  แบงไดดังนี ้
      (1)  ขนาดของสถานศึกษา  จําแนกเปน 
         ก.  ขนาดเล็ก 
          ข.  ขนาดกลาง 
          ค.  ขนาดใหญ 
      (2)  ประสบการณในการทาํงาน 
          ก.  ต่ํากวา  5  ป 
             ข.  5-10  ป 
             ค.  11-20  ป 

           ง.  สูงกวา  20  ปขึ้นไป 
   2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  จําแนกได  4  ดาน  คือ  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ  ดานวางแผนการนิเทศ  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ  ดานการประเมินผล    
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1.7  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  
  1.7.1  การวิจยัในครั้งนี้  ผูวิจยัสนใจทีจ่ะกําหนดตวัแปรตน  คือ  ขนาดสถานศึกษา  โดย
แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาดกลาง  สถานศึกษาขนาดใหญ  และประสบการณ
ในการทํางาน  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษามีผูวิจัยหลายทาน  
พบวา  ขนาดของสถานศึกษาและประสบการณในการทํางานมีผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา  ไดแก  
    1)  ขนาดสถานศึกษา  รองรัตน  ศิริ  (2547, หนา  4)  ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสระแกว เขต 1  
พบวา  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    2)  ประสบการณในการทํางาน  ณรงศักดิ์  ไชยชมภู  (2550, หนา 77)  ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง  การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต  1  พบวา  การนิเทศภายใน
ของโรงเรียนเอกชน  โดยเฉพาะผูบริหารกับครูมีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1.7.2  การศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ผูวิจัยไดยึดกรอบแนวคิดทฤษฎีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
สงัด  อุทรานันท  (2530, หนา 84-88);  ชารี  มณีศรี  (2540, หนา 202-203);  ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน
และอุทัย  บุญประเสริฐ  (2539, หนา 76-80);  Ben M Harris (1975, pp. 14-15);  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 54)  โดยสรุปหลักการนิเทศภายในรวมกัน 
ในทายบทที่  2  จํานวน  4  ดาน  ดังนี้  
  1)  ดานการศึกษาสภาพปจจบุันปญหาและความตองการ   
  2)  ดานวางแผนการนิเทศ      
  3)  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ  
  4)  ดานการประเมินผล   
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 ตัวแปรตน                                                           ตัวแปรตาม 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิการวิจยั   
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดนิยามศัพทเฉพาะไว  ดังนี ้
 1.8.1  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  อุปสรรคหรือขอขัดของตางๆ 
ที่ทําใหการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1  
ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตามขัน้ตอนการนเิทศ
ภายในของผูบริหาร  ขาราชการครูผูรับการนิเทศ  โดยยึดกระบวนการนิเทศตามการสรุปกรอบแนวคิด  
จํานวน  4  ดาน  ดังนี้ 

   1)  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  หมายถึง  การนําขอมูล
ที่มีอยูในขณะนั้น  มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  กับผลการดําเนินงานตามที่คาดหวังหรือความตองการ
ของสถานศึกษาในอนาคต 

   2)  ดานวางแผนการนิเทศ  หมายถึง  การนําเอาผลจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  
ปญหา  สาเหตุของปญหาและความตองการ  มากําหนดเปนกิจกรรม  กําหนดทางเลือกและแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 
   3)  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ   หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมนิเทศรวมกันของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคและกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษา

1.  ขนาดของสถานศึกษา 
     1.1  ขนาดเล็ก 
     1.2  ขนาดกลาง 
     1.3  ขนาดใหญ 
2.  ประสบการณในการทํางาน 
     2.1  ต่ํากวา  5  ป 
     2.2  5-10  ป 
     2.3  11-20  ป 
     2.4  สูงกวา  20  ปขึ้นไป 

ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 1.  ดานการศกึษาสภาพปจจุบัน 
      ปญหาและความตองการ   
  2.  ดานวางแผนการนิเทศ          
  3.  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ   
  4.  ดานการประเมินผล   
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   4)  ดานการประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค  
เปาหมายที่กําหนดไว 
 1.8.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1 
 1.8.3  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง  การจําแนกขนาดของสถานศึกษาตามปริมาณ
จํานวนนักเรียนดังตอไปนี้   
   1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  คอื  สถานศึกษาที่มีนกัเรียนต่ํากวา  200  คน 

  2)  สถานศึกษาขนาดกลาง  คือ  สถานศึกษาที่มีนักเรยีนตั้งแต  201-499  คน 
  3)  สถานศึกษาขนาดใหญ  คือ  สถานศึกษาที่มีนักเรยีนมากกวา  500  คน 

 1.8.4  ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
ขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตั้งแตบรรจุเขารับราชการถึงปจจุบนั  
แบงเปน  4  กลุมคือ 
   1)  ต่ํากวา  5  ป 
   2)  5-10  ป 
    3)  11-20  ป 
   4)  สูงกวา  20  ป 
 


