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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 
 2.1  การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1 
   2.1.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.1.2  ปญหาการนิเทศการศึกษา 
   2.1.3  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2.2  การนิเทศการศึกษา 
   2.2.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
   2.2.2  ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 
   2.2.3  ความสําคัญและความจําเปนในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2.3  หลักการนิเทศ 
   2.3.1  หลักการนิเทศการศึกษา 
   2.3.2  ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
   2.3.3  การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   2.3.4  ความสัมพันธระหวางการบริหารกับการนิเทศการศึกษา 
   2.3.5  การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.3.6  กระบวนการนิเทศภายใน สถานศึกษา 
     1)  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ 
     2)  ดานวางแผนนิเทศ 
     3)  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ 
     4)  การประเมินผล 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.1  การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 กลุมงานบริหารทั่วไป 
 กลุมงานประชาสัมพันธ 
 กลุมงานประสานงาน 
 กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 กลุมงานธุรการ 
 กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด ตําแหนง 
 กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 กลุมงานพัฒนาบุคลากร 
 กลุมงานวินัยและนิติการ 
 กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 

 งานธุรการ 
 กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 
 กลุมงานนโยบายและแผน 
 กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
 กลุมงานติดตามประเมินผลและ 

    รายงาน 
 กลุมงานวินัยและนิติการ 
 กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ 

    เขตพื้นที่การศึกษา 

 งานธุรการ 
 กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน 
 กลุมงานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน 

     เพื่อการศึกษา 
 กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ 
 กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 

 งานธุรการ 
 กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    และกระบวนการเรียนรู 
 กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม   

     และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผล 

     ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบ 

     การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม   

     ตรวจสอบ   ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา  *** 

(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) 

คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ 
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   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  (2549, หนา 1-2)  ตั้งอยูเลขที่  162/6  หมูที่  2  
ถนนพระยาสัจจา  ตําบลบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  มีพื้นที่บริการ  3  อําเภอ  ไดแก  
อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และอําเภอหนองใหญ  ที่ตั้งและอาณาเขต  มีอาณาเขตติดตอ
อําเภอใกลเคียง  ดังนี้  ทิศเหนือ  ติดตอกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ไดแก  อําเภอ
พานทอง  อําเภอพนัสนิคม  อําเภอบอทอง  และกิ่งอําเภอเกาะจันทร  ทิศใต  ติดตอกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ไดแก  อําเภอสัตหีบ  อําเภอบางละมุง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอ
เกาะสีชัง  ทิศตะวันออกติดตอกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  ไดแก  อําเภอพนัสนิคม
และอําเภอบอทอง  ทิศตะวันตกติดตอกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ไดแก  อําเภอ
ศรีราชา  และอาวไทย  สภาพภมูิประเทศ  จังหวัดชลบุรี  มีภูเขาทอดอยูเกือบกลางของจังหวัดเปน
แนวยาว  จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  สภาพพื้นที่สวนใหญ  เปนที่ราบ
สลับเนินเขาและที่ราบชายฝงทะเล  ตอนเหนือเปนที่ราบเหมาะแกการกสิกรรม  ทิศตะวันออกและ
ทิศใตเดิมเปนปาเขาพื้นท่ีลุมดอน  แตปจจุบันเปลี่ยนสภาพจากปาไมเปนที่โลงเตียนใชเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก  มันสําปะหลัง  ออย  ขาว  สับปะรด  ยางพารา  และมะมวงหิมพานต  ซ่ึง
จะพบแหลงเพาะปลูกเกือบทุกอําเภอ  ลักษณะดินสวนใหญเปนดินปนทราย  ยกเวนบางสวนของ
อําเภอพนัสนิคม  และสวนใหญของอําเภอพานทองจะเปนดินเหนียว  ดินตะกอน  แหลงน้ําธรรมชาติ
มีนอยจึงมีปญหาขาดแคลนน้ํา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  เปนหนวยงานขึ้นกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ  โดยมีภารกิจใน
การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  เพื่อพัฒนาเด็กในวัยนี้ใหไดรับการพัฒนาทางรางกาย  จิตใจ 
อารมณ  สังคมและสติปญญา  เต็มตามศักยภาพและมีความพรอมในการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  จัดใหกับนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนไดเรียน
จนจบหลักสตูร  การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ใหนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่  6  ไดมีโอกาสไดศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  3  ป  
ซึ่งนักเรียนจะมีทักษะอาชีพใหเพียงพอตอการออกมาประกอบอาชีพและสอดคลองกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือศกึษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ในสายสามัญหรือสายอาชีพ 
ตามความสนใจของนักเรียนตอไป  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  1  ประกอบดวย  3  อําเภอ 
ดังนี้  1. อําเภอเมืองชลบุรี  2. อําเภอบานบึง  3. อําเภอหนองใหญ  ซ่ึงมีโรงเรียนประถมศึกษา  
(อนุบาล-ป.6)  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  (อนุบาล-ม.3)  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ม.1-ม.6) 
โรงเรียนในอําเภอเมืองชลบุรี  สวนใหญจะอยูติดทะเล  โรงเรียนในอําเภอบานบึง อําเภอหนองใหญ 
จะติดกับภูเขา  นักเรียนสวนใหญอพยพยายถ่ินฐานตามผูปกครอง  ซ่ึงผูปกครองจะมาประกอบอาชีพ
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  โดยสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนใกลกับสถานที่ทํางาน 
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เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมไมบรรลุเปาหมายทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ 
 ขอมูลพื้นฐาน 
 

ตาราง  1  ขอมูลการปกครองของเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 
 

อําเภอ เขตการปกครอง 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชาการ

(คน) 

ระยะทาง
อําเภอ
กับ

จังหวัด 

ความหนาแนน 
คน/ตร.กม. 

เมืองชลบุรี 18 107 6 10 228.791 269,340 0.5 1177:1 
บานบึง 8 52 3 8 646.344 93,401 14 145:1 

หนองใหญ 4 24 1 4 397.476 21,984 51 55:1 
รวมท้ังเขต 31 183 10 22 1,273 384,725 - 302:1 

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1, 2549, หนา 2) 
 

ตาราง  2  ขอมูลนักเรียนจําแนกรายอําเภอและระดับการศึกษา  ปการศึกษา  2549 
 

อําเภอ 
ระดับ 

กอนประถมศึกษา 
ระดับ

ประถมศึกษา 

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตน 

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

รวมท้ังสิ้น 

เมืองชลบุรี 3,325 13,302 10,575 5,498 32,700 
บานบึง 1,571 5,217 4,473 1,208 12,469 

หนองใหญ 552 1,922 666 77 3,217 
รวม 5,448 20,441 15,714 6,783 48,386 

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1, 2549, หนา 2) 
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ตาราง  3  ขอมูลครูจําแนกรายอําเภอ  ปการศึกษา  2549 
 

อําเภอ สพฐ. สช. รวมท้ังสิ้น 
เมืองชลบุรี 1,359 1,234 2,593 
บานบึง 570 302 872 

หนองใหญ 146 22 168 
รวม 2,075 1,558 3,633 

(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 1, 2549, หนา 2) 
 
 2.1.1  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลเกิดจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ที่ใหมีการกระจายอํานาจการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ตามบทบัญญัติมาตราที่  39  ที่วา  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
เพื่อทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว  มีอิสระ และมีความเขมแข็ง  รัฐจึงใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล 
โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ในมาตรา 35 
ดังนี้ “มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดตั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2)  เฉพาะที่เปนโรงเรียนมี
ฐานะเปนนิติบุคคล  เม่ือมีการยุบหรือเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง” 
เมื่อสถานศึกษาเปนนิติบุคคลจึงทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการบริหารจัดการ  และขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนกรอบขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่ และวางหลักเกณฑในการดําเนินการ
ตางๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
 ขอบขายและกิจกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
แบงออกเปน  4  งาน  ดังนี้ 
   1)  ขอบขายและภารกิจการบริหารวิชาการ  ดังนี้ 
   (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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   (3)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
   (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม 
    (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   (7)  การนิเทศการศึกษา 
   (8)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   (9)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
   (10)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
     (11)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  2)  ขอบขายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ ดังนี้ 
   (1)  การจัดทํา และเสนอของบประมาณ 
   (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
   (3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
   (4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   (5)  การบริหารการเงิน 
   (6)  การบริหารบัญชี 
   (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
  3)  ขอบขายและภารกิจการบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
   (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   (2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
   (5)  การออกจากราชการ 
  4)  ขอบขายและภารกิจการบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 
   (1)  การดําเนินงานธุรการ 
   (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
   (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
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   (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
   (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
   (9)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
   (10)  การรับนักเรียน 
   (11)  การสงเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
   (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   (13)  การสงเสริมกิจการนักเรียน 
   (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
   (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน 
องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   (16)  งานประสานราชการกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
   (17)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
   (18)  งานบริการสาธารณะ 
   (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนงานหลัก  หรือภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจใน
การบริหารจดัการไปใหสถานศึกษามากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง
ในการบริหารและจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 จากขอบขายและภารกิจการบริหารวิชาการ เห็นวาการนิเทศการศึกษามีความสําคัญที่จะให
การบริหารวิชาการนั้นไปสูความสําเร็จ  เพราะสถานศึกษาเปนหนวยงานในขั้นปฏิบัติงานขั้นสุดทาย
ที่สําคัญที่สุด บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองเปนผูปฏิบัติงานมืออาชีพ มีความรูความสามารถ
ในทุกๆ ดาน  มีวิสัยทัศนที่ลึกและกวางไกล  และตองเปนผูที่เสียสละอันใหญหลวง 
 บุคลากรจะมีลักษณะดงักลาวไดนั้นจะตองมีการพัฒนาตนเอง  ดวยวิธีการนิเทศโดยเฉพาะ
การนิเทศในสถานศึกษา ที่สามารถกระทําไดสะดวก และมีประสิทธิภาพ  ถาบุคลากรในสถานศึกษา
ทั้งผูที่ทําหนาที่นิเทศ และผูรับการนิเทศ มีเจตคติที่ตรงกันวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
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 แนวทางการปฏิบัติ 
    1)  จัดระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
   2)  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 
และเหมาะสมกับสถานที่ 
   3)  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา 
   4)  ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.1.2  ปญหาการนิเทศการศึกษา 
 ปญหาการนิเทศการศึกษาของไทยมีมากมาย ดังชารี  มณีศรี  (2542, หนา 217-218)  
ไดจําแนกไวดังนี้ 
   1)  ปญหาจากระบบการบริหารการศึกษาของไทย 
                             ความไมเปนเอกภาพของการจัดการศึกษาของไทย  มีผลทําใหเกิดปญหามากมาย
สถานศึกษาของเรามีหลายสังกัด  เชน  สังกัดเทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด  กรมสามัญศึกษา 
สํานักงานศึกษาเอกชน  แนวนโยบายและการประสานงานแตกตางกันไปตามสังกัด  ผูนิเทศ
เมื่อเขาไปนิเทศทําใหเกิดปญหาหลายประการเชน 
     (1)  ผูรับการนิเทศไมรูจะรับฟงความคิดเห็นของฝายใดวา  ถูกตองที่จะยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติ 
     (2)  ตางฝายตางนิเทศ เมื่อแนวนโยบายการนิเทศขัดกันจึงเกิดปญหา 
     (3)  มีการกลาวหาซึ่งกันและกันวาทํางานเกินขอบขายหนาที่ 
            2)  ปญหาปรัชญาการศึกษา 
                            แนวนโยบายการศึกษาของชาติ มักเปนไปตามเหตุผลทางการเมือง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับกระทรวง หรือแมในระดับกรม นโยบายทางการศึกษาจะเปลี่ยนไป
ระยะอันสั้น ซ่ึงผูนิเทศรับนโยบายออกไปเผยแพร ตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให
แนวปฏิบัติตองเปลี่ยนไปดวย 
                         อีกนัยหนึ่ง  นิสัยคนไทยเปนแบบเหอเปนพกัๆ หรือแบบกระตือรือรนอยูช่ัวขณะ 
เมื่อผูบังคับบัญชาเห็นดีเห็นชอบประการใดก็กระปรี้กระเปราแลวก็เลิกรากันไป  จะเห็นวาการจัด
การศึกษาของเรามีของแปลกๆ ใหมๆ อยูเสมอ  แตขาดการวัดประเมินผลวา  โครงการใหมๆ เหลานั้น
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ทําไดผลเพียงใดหรือไม  สุดแตวาไดทําแลวเทานั้นเมื่อมีโครงการใหมๆ จากตางประเทศกน็าํโครงการ 
เหลานั้นมาใชโดยมิไดมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของไทย 
          3)  ปญหาจากบุคลากร 

                บุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการนิเทศ  จําแนกเปนผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศ 
ผูนิเทศ ซ่ึงสวนมากเราคัดเลือกเอามาดวยระบบอาวุโส  ทํางานมานาน  มีประสบการณ หรือมีวุฒิสูง
เปนสําคัญ แตมิไดเพงเล็งถึงความเหมาะสมดานอื่นๆ และผูรับการนิเทศที่จะตองปฏิบัติงานรวมกับ
ผูนิเทศซึ่งแตละคนก็แตกตางกันออกไป  จึงทําใหเกิดปญหาการนิเทศตามมาอยางมากมาย            

        4)  ปญหาจากสภาพของทองถ่ินและสิ่งแวดลอม 
       สถานศึกษาบางแหงอยูในทองถ่ินทุรกันดาร  ผูนิเทศไมสามารถไปนิเทศได
ถึงแมจะไปก็ยากที่จะนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงอะไรได  เพราะสภาพของสถานศึกษาและชุมชน
ขัดสนมีปญหาทางดานวัสดุ  อุปกรณและบุคคลที่ตองแกไขใหพอเพียงกับความตองการ 
   5)  ปญหาทางดานงบประมาณ 
     งานการบริการดานการศึกษาเปนงานที่มีขอบเขตกวาง ตองใชงบประมาณมาก 
งบประมาณสวนมากใชในการกอสรางอาคารเรียน เงินเดือน และในดานการขยายการศึกษาให
ทั่วถึงทุกหมูบาน  งบประมาณดานการนิเทศจึงไดรับไมเพียงพอ ที่จะใชจายในความจําเปน  จึงเปนเหตุ
ใหเกิดปญหาในดาน 
     (1)  จํานวนศกึษานิเทศกมีไมเพียงพอทีจ่ะนิเทศสถานศึกษาไดอยางทั่วถึง  และ
สม่ําเสมอ 
     (2)  การจัดประชุมสัมมนา หรืออบรมครูเพื่อเผยแพรวิชาการใหมๆ ได 
     (3)  การทําโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการนิเทศ ตองหยุดชะงักหรือลมเลกิไปเพราะ
ขาดงบประมาณ 
     (4)  ขวัญของการทํางานของศึกษานิเทศกก็ไมดี 
     (5)  ไมสามารถหาเครื่องมือเครื่องใช หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมๆ มาใช
ในการนิเทศการศึกษาได 
     (6)  ศึกษานิเทศกไมสามารถออกนิเทศตามโรงเรียนที่หางไกลได เพราะไมมี
งบประมาณคาพาหนะเดินทาง จึงตองนิเทศเฉพาะโรงเรียนที่อยูใกลๆ 
     (7)  ไมสามารถเผยแพรเอกสารคูมือใหครอูยางทั่วถึง และเพยีงพอเพราะไมมีวัสดุ
จัดทํา 
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 2.1.3  ปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  จากความคิดเดิมที่ครมูหีนาที่
แตเพียงการสอน  และการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน  สําหรับใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนจะเปนหนาที่ขอศึกษานิเทศก  แตความจริงเมื่อคิดสัดสวนของศึกษานิเทศกกับครู 
ศึกษานิเทศกมีนอยกวาคร ู และยังมีปญหาดานงบประมาณที่จะนํามาใชในการนิเทศในแตละครั้ง 
ในสวนผูบริหารสถานศึกษาก็จะพบปญหาเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  (ชารี  มณีศรี, 2542,
หนา 156)  ดังนี้ 
   1)  ผูบริหารบางคนใหความสนใจกับงานวิชาการนอยเกินไป  และยังไมเห็นความจําเปน
ที่จะจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   2)  สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  ความเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   3)  สถานศึกษาขาดขอมูลเพื่อการวางแผนการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
   4)  ครูในสถานศึกษาไมยอมรับ เทคนิควิธี แนวความคิด เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อ
นํามาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   5)  สถานศึกษาขาดแคลนบคุลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตองานนิเทศ 
   6)  ครูในสถานศึกษาไมเขาใจความหมาย  และวัตถุประสงคที่แทจริงของการนิเทศ
   7)  การจัดทําเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการ  งานนิเทศในสถานศึกษาไมเดนชัด
และมีการจดัทาํนอยมาก 
   8)  เวลาในการปฏิบัติการนิเทศของบุคลากรในสถานศึกษามีนอยมาก เพราะแตละคน
มีงานที่ตองสอนมาก และมงีานที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ อีกนอกเหนือจากงานสอน 
   9)  สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  สนับสนุนการดําเนินงาน
การนิเทศภายในสถานศึกษา  
 

2.2  การนิเทศการศึกษา 
 
 การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา เปนศัพทที่เรียกกัน  ภายในระบบการศึกษาของประเทศไทย
เทานั้น  สําหรับตางประเทศจะใชคําศัพท  Personalized  Supervision  
 การที่จะจัดระบบการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยไดมีการตั้งชื่อการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขึ้นมานั้น  ก็เพื่อใหเกิดความแตกตางเกี่ยวกับความรบัผิดชอบในการจดัการนเิทศการศกึษา 
ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นไดเริ่มเปนที่รูจักคุนเคยในฐานะ
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ที่เปนงานของศึกษานิเทศก  ซ่ึงเปนตําแหนงของบุคลากรที่อยูภายนอกสถานศึกษา  และประการสําคัญ
สมัยกอนบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถยังมีจํานวนจํากัด ครูผูสอนในโรงเรียนตางๆ สวนใหญ
ก็มีวุฒิครูคอนขางต่ํา  ดังนั้นการชวยเหลือพัฒนาครูประจําการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ใหดีขึ้น จึงตองอาศัยศึกษานิเทศก  ซึ่งกรมที่มีสถานศึกษาไดจัดตั้งขึ้นสําหรับทําหนาที่นิเทศครู 
ในสถานศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ   โดยเหตุนี้ในสังคมไทยจึงมีความเขาใจเกี่ยวกับคําวา 
“การนิเทศการศึกษา” ในฐานะงานของศึกษานิเทศกซ่ึงเปนบุคลากรที่อยูภายนอกโรงเรียนโดยตรง
 จุดกําเนิดของคําวา “การนิเทศภายในโรงเรียน” ไดเร่ิมขึ้นก็เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนตางๆ โดยศึกษานิเทศกภายนอกนั้นเปนไปอยางลาชาและไมไดผลเทาที่ควรเนื่องจาก
ไมสามารถติดตามใหการนิเทศอยางสม่ําเสมอได  ประกอบกับในชวงระยะหลังบุคลากรใน
โรงเรียนตางๆ มีความรูสูงขึ้นเห็นสมควรใหบุคลากรในโรงเรียนตางๆ ดําเนินการนิเทศกันเอง  
เปนการแบงเบาภาระของศึกษานิเทศกซ่ึงอยูภายนอก  และเปนการเรงพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจาํการ
ใหเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น  ในชวงเวลาตอมาไดมีการขยายขอบเขตของการนิเทศการศึกษาภายนอก
ออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาในกลุมโรงเรียนอีกดวย  (สงัด  อุทรานันท, 2530, หนา 108)  ดังนั้น
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจึงเปนคําเรียกเฉพาะระบบการศึกษาของประเทศไทยเทานั้น
เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางผูใหการนิเทศซึ่งเปนผูที่อยูภายในสถานศึกษาเทานั้น 
 สาเหตุที่ตองมีการนิเทศภายในสถานศึกษาสรุปไดดังนี้ 
   1)  จํานวนศึกษานิเทศกมีไมเพียงพอที่จะไปนิเทศในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
    2)  ความเฉื่อยชาและขาดความสนใจของครู ควรไดรับการกระตุนใหตืน่ตัวอยูเสมอ 
   3)  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา ตลอดจนการพฒันาหลักสูตร 
    4)  ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เปนไปอยางรวดเรว็  สังคม
และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 
    5)  การขาดประสบการณของครูใหม และครูเกาทีไ่มมีเทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆ  
    6)  ผลการวจิัยคนควาใหมๆ ที่เกดิขึ้นในเชงิวิชาการตางๆ ควรไดรับการเผยแพรและ
นํามาใชในการปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดประโยชนกับการศึกษา 
               จากความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ไดกลาวมาแลว  
พอจะสรุปไดวาสาเหตุมาจากศึกษานิเทศกมีไมเพียงพอกับจํานวนสถานศึกษา  การกระตุนและชวยเหลือ 
ครูยังมีความจําเปนในระดับสูงที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครูที่จะใหมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงตองมีองคประกอบสําคัญ  3  สวนดวยกันคือ
ผูนิเทศ  ผูรับการนิเทศ  และวิธีการนิเทศ  ที่จะตองสอดคลองรอยรัดสัมพันธกันจึงจะทําใหการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  2.2.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 มีผูใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไวในลักษณะที่แตกตางกันตามความเขาใจและ
แนวความคิด  ประสบการณเกี่ยวกับการศึกษา  และแนวทางการจัดการศึกษาแตละยุคแตละสมัย 
ซ่ึงไดรวบรวมมาเพื่อการศึกษาเปนบางสวนดังนี้ 
 ชารี  มณีศรี  (2542, หนา 19)  การจัดระบบบริหารและการใชเทคนิคเพื่อชวยเหลือผูปฏิบัติงาน
และพัฒนางานเพื่อสงเสริมใหการศกึษามคีุณภาพทั้งการเรียนการสอน 
 วีณา  พานิช  (2546, หนา 15)  ใหความหมายการนิเทศวา  การนิเทศเปนสวนหนึ่งของ
การบริหาร  ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศ  ครูผูสอน  ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น  ๆเพื่อกระตุน  ยั่วยุ  ทาทาย  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุง  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ  โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่คุณภาพการศึกษา
ที่กําหนดไว 
 วรรณา  แกมนิล  (2545, หนา 10)  ใหความหมายการนิเทศภายในหมายถึง  กระบวนการ
ในการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด 
การเรียนการสอน  อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 
 ไพบูลย  หวางเค็ง  (2542, หนา 20)  ใหความหมายการนิเทศภายใน  หมายถึง  กิจกรรมที่
บุคลากรทางการศึกษารวมกันจัดขึ้น  เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  อันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 จากความหมายของการนิเทศการศึกษาดังกลาวนี้  สรุปไดวา  การนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการที่ประกอบดวย  ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ  โดยผูนิเทศพยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหผูรับ
การนิเทศ  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ดวยความเต็มใจ  ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงหมายถึง  การที่ผูนิเทศใช
ความพยายามดวยเทคนคิวิธีและกระบวนการตางๆ ที่จะกระตุน  ยั่วยุ  เรงเรา  ใหผูรับการนิเทศได
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ
และภาคภูมิใจ 
 2.2.2  ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  
 การนิเทศการศึกษา เปนแบบของการพัฒนาองคการ  (Organization Development)  อยางหนึง่ 
เพราะการนิเทศการศึกษา  เปนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนผลทําใหเกิด
การพัฒนาองคกรทางการศึกษา  ในทัศนะของนักการศึกษาอเมริกัน ความมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษามี  4  ขอดังนี้ 
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    1)  เพื่อเสริมสรางความเปนผูนําทางวิชาชีพ (Professional Leadership)  เพราะ
การนิเทศการศึกษาทําใหผูเกี่ยวของในวงการศึกษา  ไดมีโอกาสเขารวมประชุมปรึกษาหารือหรือ
สัมมนาทางวิชาการ ทําใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการศึกษา และยังทําใหเกิดการทดลอง
หลักสูตรและวิธีการสอนใหมๆ ขึ้น 
     2)  เพื่อเสริมสรางความเจริญกาวหนาของครู (Aid Teacher’s Growth)  เปน
การเปดโอกาสใหครูไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  สงเสริมการทดลองกิจกรรมทางการสอน
ที่ครูสนใจอยากจะทํา 
   3)  เพื่อปรับปรุงการสอนของครู (Improving  of  Teacher)  เปนการพิจารณาคัดเลือก
ครูที่มีความสามารถ  การกําหนดหนาที่ครูที่ตรงกับความสามารถ  การใหมีการสังเกตการสอน
การประชุมอบรมเกี่ยวกับปญหาการสอน  และการสาธิตการสอน 
   4)  เพื่อเปนแนวทางสรางความสัมพันธอันดี  ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เปนการชวย
สงเสริมความสัมพันธอันดี  ระหวางครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียนและประชาชนที่สนใจการศึกษา  
สงเสริมการจัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู  สงเสริมการเขารวมกิจกรรมตางๆ กับประชาชน 
 อรพงษ  อาษาเอื้อ  (2546, หนา 13)  กลาวโดยสรุปวา  ความมุงหมายของการนิเทศการสอน 
คือ  การทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับครู  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาการวัดผลและประเมินผล 
โดยมุงใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 สัญชัย  เสนาพิทักษ  (2546, หนา 15)  ไดกลาวถึง  ความมุงหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียน มุงปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู  โดยเนนการทํางานเปนทีม  รวมมือกันในการแกปญหา
อยางเปนระบบ  สรางเจตคติที่ดีในการทํางาน  อันจะกอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษาไดกําหนดความมุงหมายของงานนิเทศการศึกษา
ไวดังนี้  (กรมสามัญศึกษา, 2540, หนา 1) 
   1)  เพื่อชวยใหครูดําเนนิการสอนตามหลักสูตร  และไดผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ในหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และปรับปรุงแกไข  พ.ศ. 2545 
    2)  เพื่อชวยใหครูไดตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และการจัดการศึกษา 
ทั้งใหสามารถแกปญหาเหลานั้นได  เพื่อใหเกิดผลดีตอการศึกษาของนักเรียน 
   3)  เพื่อใหความชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร  และการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการจําเปน 
    4)  เพื่อรักษา  สงเสริม  ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 
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   5)  เพื่อใหความชวยเหลือและประสานงานในทางวิชาการแกสถานศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  กรมเจาสังกัดหรือกระทรวง  ตลอดจนงานองคการระหวางประเทศ  
 พนัส  หันนาคินทร  (2540, หนา 250)  กลาววา  การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุง  สงเสริมการเรียนการสอนใหดีขึ้น เปนการรวมมือกันของครูเพื่อคนหาศักยภาพของ
ครูใหพบแลวชวยสงเสริม  กระตุนใหครูมีความคิดสรางสรรคและหาแนวทางการสอนที่เหมาะสม
กับนักเรียน 
 ชารี  มณีศรี (2540, หนา 26)  กลาววา  เปาหมายหลักของการนิเทศการศึกษาอยูที่การพัฒนาครู
ดานวิชาชีพ คือฝกใหมีประสบการณตรง  และประสบการณออม  นอกจากนั้นยังชวยสรางครูใหมี
ลักษณะความเปนผูนํา  การทํางานรวมกับคนอ่ืนอันจะสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ดียิ่งขึ้น  กลาวคือ  มุงพัฒนาคนและพัฒนางาน 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาดังกลาวสรุปไดวา 
การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุงหมายเพื่อสงเสริม  ชวยเหลือ ใหครูสามารถปรับปรุง  พัฒนาตนเอง
และกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเนนความรวมมือกันระหวางผูบริหาร
โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษา  จะตองรวมมือกันดําเนินการใหประสบผลสาํเรจ็
บรรลุเปาหมายตามมาตรฐาน  และจุดมุงหมายของหลักสูตรตอไป 

  2.2.3  ความสําคัญและความจําเปนในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเปนสําหรับทุกสถานศึกษา  เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง
จากสังคม  สภาพแวดลอม  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดลอมตางๆ ซ่ึงสงผลตอการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ทําใหสถานศึกษามีปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น  จึงจําเปนตอง
ใชวิธีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อแกปญหา  และสนองความตองการดังกลาวและเพื่อใหทันตอ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น  ไดมีนักศึกษาหลายทานไดให
แนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนในการนิเทศภายในสถานศึกษาไวดังนี้ 
 จันทนา  เข็มกลัดนาค  (2544, หนา 23)  กลาววา  การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอน  มีความจําเปนเนื่องจากเปนการนิเทศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  ซ่ึงเปนบรรยากาศ
การทํางานรวมกันระหวางผูที่เขาใจปญหารวมกัน  เปนยุทธศาสตรสําคัญของการบริหารในการปองกัน  
แกไขและปรับปรุง  เพิ่มพูน  ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรียนในดานการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 อวยชัย  ดีประชา  (2542, หนา 9-10)  กลาววา  การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปน
และสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในยุคสังคม  ขาวสารไรพรมแดน  การปรับตัว  การพัฒนาตนเอง  พึ่งตนเอง
โดยที่มีบุคลากรในโรงเรียนจะตองตื่นตัวและปรับปรุงตนเองใหพัฒนาโดยใชหลักนิเทศพึ่งตนเอง  
โดยบุคลากรภายในโรงเรียนเปนหลักใหมากที่สุด 
 สัญชัย  เสนาพิทักษ  (2546, หนา 13)  กลาววา  ความสําคัญและความจําเปนในการนิเทศ
มีสาระเกี่ยวกับการที่ครูตองรวมมือกันแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนการใหคําแนะนํา
ปรึกษา  ระหวางเพื่อนครูดวยกัน  รวมทั้งการพัฒนาครูใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการจัดการเรียน
การสอน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 52)  ไดอธิบายถึง
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนวาโรงเรียนมีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาการทุกดานอยางเต็มศักยภาพ  ครูเปนบุคลากรที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ  ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองชวยพัฒนาครู  ใหปรับปรุงและ
พัฒนาประสบการณในการทํางานอยางสม่ําเสมอและตรงตามพัฒนาการของนักเรียน  ดวยเทคนิควิธี
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเปนครูที่เรียกวา  ครูมืออาชีพ  ในขณะเดียวกันครูก็มีความมั่นใจ  
มีขวัญกําลังใจดี  มีความภาคภูมิใจที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  เมื่อครูประสบความสําเร็จ
ในการใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอจนเปนนิสัยทําใหเกิดการพัฒนาที่ถาวร  ดังมีคํากลาววา “การจัดการที่ดี
เปนกุญแจสําคัญนําไปสูความสําเร็จขององคการ  การนิเทศที่ดีนําไปสูการจัดการที่ดี” 

 สุมน  อมรวิวัฒน  (2545, หนา 34)  กลาววา  “กัลยาณมิตรนิเทศ”  เปนการชี้แนะและชวยเหลือ
ดานการเรียนการสอนในกลุมเพื่อนครูดวยกัน  มีหลักการนิเทศที่เนนประเด็นสําคัญ  4  ประการ  คือ   
      1)  การสรางศรัทธา  เพื่อใหเพื่อนครูเครือขายยอมรับและเกิดความสนใจใฝรูที่จะ
ปรับปรุงการสอน 

     2)  การสาธิตรูปแบบการสอน  ครูตนแบบแสดงใหประจักษวา  การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนั้นทําไดจริง  และครูเครือขายสามารนํารูปแบบไปประยุกตใชในชั้นเรียนได 

    3)  การรวมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ครูตนแบบและครูเครือขายตางก็มีประสบการณ
การสอนที่แตกตางกัน  สมควรที่จะไดพบปะกันอยางสม่ําเสมอ รวมคิดแกปญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน 

     4)  การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ  ครูตนแบบบันทึกการนิเทศอยางสม่ําเสมอ
สังเกตและรับฟงขอมูลปอนกลับจากครูเครือขาย  ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเพื่อสรางสังคม
แหงการเรียนรูขึ้นใหม  และตอเนื่องสืบไป  แมจะเสร็จสิ้นโครงการแลว 
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  สุเทพ  เมฆ  (2546, หนา 38)  กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาวามีมากมาย
แตที่สําคัญ ไดแก 

   1)  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
   2)  เพื่อแกปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา 
   3)  เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   4)  เพื่อเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
   5)  ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพิ่มขึ้น 

 จากความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่กลาวมาโดยสรุปไดวา  การนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความจําเปนสําหรับทุกสถานศึกษา  เพราะการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของสังคม
และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  และบุคลากรภายในสถานศึกษาขาดประสบการณและไมมีโอกาส
ที่จะแสวงหาความรูความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  อีกทั้งการนิเทศภายในยังเปน
ยุทธศาสตรของผูบริหารในการแกไข  ปรับปรุง  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบคุลากรในสถานศกึษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 2.3  หลักการนิเทศ 
 
 2.3.1  หลักการนิเทศการศึกษา  
 ในการนิเทศการศึกษา  ไดมีผูกลาวถึงหลักนิเทศการศึกษาไวหลายทาน คือ  

  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2543, หนา 227)  ไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในสถานศึกษาวา  
การนิเทศภายในสถานศึกษา  เปนแนวทางปฏิบัติที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติ  ขณะทําการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  โดยเฉพาะทางดานวิชาการจะบรรลุผลตามความมุงหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
ผูดําเนินงานตองมีหลักยึดในการทํางาน  หลักการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้ 

   1)  การนิเทศควรจัดใหมีการบริหารที่เปนระบบและมีการวางแผนการดําเนินงาน
เปนโครงการ 

   2)  การนิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางานคือมีความเปนประชาธิปไตย  
เคารพในความคิดเห็นของผูอื่น  เห็นความแตกตางระหวางบุคคล  เนนความรวมมือ  รวมใจกัน  
ในการดําเนินงานและใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ 

   3)  การนิเทศเปนงานสรางสรรค  เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล
ใหแตละบุคคลไดแสดงออกและพัฒนาความสามารถเหลานั้นไดอยางเต็มที่ 
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     4)  การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  โดยใหครูอาจารย
ไดเรียนรูวาปญหาของตนเปนอยางไร  จะหาวิธีแกไขปญหานั้นไดอยางไร 

    5)  การนิเทศเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น  สรางความเขาใจ
ระหวางกัน  สรางมนุษยสัมพันธมีวิธีการทํางานที่ดี  และความสามารถที่จะอยูรวมกันได 

     6)  การนิเทศเปนการสรางความผูกพัน  และความมั่งคงตองานอาชีพ  รวมทั้ง
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเกิดความพอใจในการทํางาน 

    7)  การนิเทศเปนการพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครูใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพ
ที่ตองใชวิชาความรูและความสามารถ 

 อํารุง  จันทวานิช  (2543, หนา  16)  ไดกลาววา  การนิเทศภายในสถานศึกษาใชหลักการ
ดังนี้ 

   1)  หลักการปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร  ดําเนินการอยางมีระบบระเบียบ
ซ่ึงครอบคลุมถึงวิธีการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการ  การวางแผนการนิเทศ  การปฏิบัติการ
นิเทศ  การประเมินผลการนิเทศ  ซ่ึงควรจะมาจากการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหและสรุปผลอยางมี
ประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือได 

   2)  หลักการปฏิบัติงานตามวิธีทางประชาธิปไตย  เคารพในความแตกตางระหวาง
บุคคล  ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  เปดใจกวาง  ยอมรับผลการประเมินตนเอง  ยอมรับในเหตุผลและ
ปฏิบัติตามขอตกลง  ตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย 

   3)  หลักการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสรางสรรค  โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษ  
ของครูแตละบุคคล  เปดโอกาสใหไดแสดงออกและสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่
   4)  หลักการปฏิบัติการ  ตามกระบวนการกลุม  และการมีสวนรวมเนนความรวมมือ  
รวมใจในการดําเนินงาน  โดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน  การชวยเหลือแบงปน  ประสบการณ  
ซ่ึงกันและกัน  รวมคิด  รวมพัฒนา  ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 

   5)  หลักการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ  เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ที่รับผิดชอบ  มีการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานและผลผลิตอยางใกลชิด  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 

   6)  หลักการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค  การดําเนินงานทุกครั้ง  จะตองกําหนด
วัตถุประสงคการทํางานอยางชัดเจน  ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อใหงานบรรลุ
ตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว 

 บุญ   คําใจหนัก  (2545, หนา  11)  ไดสรุปหลักการของการนิเทศภายในวา  ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา  จะตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะตองนิเทศภายในสถานศึกษาของตนเอง
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ที่รับผิดชอบอยู  การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนการรวมมือ  หรือยอมรับของบคุคล
ในสถานศึกษาที่จะชวยกัน พัฒนา  ปรับปรุง  แกไขซึ่งกันและกัน  ภายใตบรรยากาศแหงความเปน
ประชาธิปไตย  ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีบรรยากาศแบบสรางสรรค  มีการประสานงาน  
ทํางานเปนหมูคณะ  การนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเกิดขึ้นจากความตองการแกไขปญหา  หรือ
ตองการตอบสนองความตองการของสถานศึกษาที่จะตองยกระรับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
และการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนการสงเสริม  สนับสนุน  ใหกําลังใจแกบุคลากรใน
สถานศึกษา  ใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และพรอมที่จะเผยแพรผลงานทางวิชาการ  เพื่อใหบุคคล
ในหนวยงานมีความรูความสามารถสูงขึ้น 
 ไวลส  (Wiles, 1983, pp. 35-36)  ไดเสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
   1)  ใหความสําคัญกับครูทุกคนและทําใหเห็นวาตองการความชวยเหลือจากเขา 
   2)  แผนงานหรือความเจริญกาวหนาเปนผลจากการทํางานเปนทีม 
   3)  หาโอกาสพบปะสังสรรคกันเองกับครูโดยสม่ําเสมอ 
   4)  เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นและสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิม 
   5)  เปนมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
   6)  ปรึกษากับหมูคณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะพึงมี 
   7)  พิจารณาสภาพที่เปนปญหาของสมาชิก อาจจะซกัถามหรอืสัมภาษณหรือใหคณะครู
เสนอปญหาทีอ่ยูในความสนใจที่อยูรวมกนั 
   8)  หากศึกษานิเทศกกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมูคณะยอมจะเปนเชนนั้น 
   9)  บทบาทการนําของศึกษานิเทศกคือ การประสานงานและการชวยเหลือทางวิชาการ
   10)  ฟงมากกวาพูด 
   11)  การปฏิบัติงานเริ่มดวยปญหาของสมาชิก 
   12)  วางแผนปฏิบัติงานของหมูคณะไว 
   13)  ตําแหนงหนาที่มิไดทําใหศึกษานิเทศกตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
ความเปนมิตรไมตรีกับหมูคณะตองชะงักงนั 
   14)  พยายามใชประสบการณดานความสามารถตางๆ ของครูอาวุโสใหเกิดประโยชน
ในการนเิทศมากที่สุด 
   15)  ตัดสินใจแนวแนทันตอเหตุการณ 
   16)  เอาใจใสรูงานในหนาที่ดี 
   17)  สํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
   18)  สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 

19)  มีความรบัผิดชอบ ปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกหมู
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 วิจิตร  วรุตบางกูร  (2540, หนา  68-69)  ไดเสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
   1)  หาทางใหครูรูจักชวยและพึ่งตนเอง  ไมใชจะคอยอาศัยและหวังพึ่งศึกษานิเทศก

หรือคนอื่นตลอดเวลา 
   2)  ชวยใหครูมีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถที่จะวิเคราะห  แยกแยะปญหาตางๆ 
ดวยตนเอง 
   3)  ตองการทราบความตองการของครู แลววางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนอง
ความตองการนั้นๆ  
   4)  ศึกษาปญหาตางๆ ของครู  และทําความเขาใจกับปญหานั้นๆ แลวพิจารณา
หาหนทางแกไข 
   5)  ชักจูงใหครูชวยกันแยกแยะและวิเคราะหปญหารวมกัน 
   6)  การแกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรเปดโอกาสใหครูไดใชความคิด
และลงมือกระทําเองใหมากที่สุด 
   7)  รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของครู แลวนํามาพิจารณารวมกัน 
   8)  ชวยกันจัดหาแหลงวทิยาการ อุปกรณการสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
ใหแกครู 
   9)  ชวยจัดหาเอกสาร หนังสือ และตําราตางๆ ใหครู 
   10)  ทําใหครูรูจักหาหรือจัดทําวัสดุอุปกรณการสอนที่คลาดแคลนดวยตนเอง 
โดยใชวัสดุในทองถ่ินที่มีอยู 
   11)  หาทางใหโรงเรียน  ชุมชน  และหนวยงานใกลเคียง  มีความสัมพนัธกันและ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
   12)  ตองยอมรบันับถือบุคลากรที่รวมงานในโรงเรียนนัน้ๆ และแสดงใหเขาเหน็
วาเขามีความสาํคัญในสถานศึกษานัน้ๆ ดวย 
   13)  ชวยใหครูไดนําเสนอกิจกรรม และผลงานตางๆ ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ
โดยสม่ําเสมอ 
   14)  ตองทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาในสวนที่เปนหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
ของกันและกนั 
   15)  ชวยประสานงานระหวางสถานศึกษากับองคการหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   16)  รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนมาทําการวิเคราะหและวจิัย 
   17)  ทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ของการศึกษาอยางแจมแจง  เพื่อจะได
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานสรุปไดวา  การนิเทศเปนการหาวิธีการชวยเหลือครู 
และครูรูจักชวยเหลือตนเอง  มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ได 
โดยผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษาตองรวมมือกัน  ทํางานเปนทีม 

 2.3.2  ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา  อาจแบงออกตามวิธีปฏิบัติงานเปน  4  แบบ  คือ 
   1)  การนิเทศเพือ่การแกไข (Correction)  เปนการนิเทศทีเ่กดิจากการพบขอมลูที่ผิดพลาด 
และบกพรองก็ใหหาทางชวยแกไขดวยวิธีการตางๆ 
   2)  การนิเทศเพื่อปองกัน (Prevention) เปนการนิเทศที่พยายามหาวิธีการตางๆ มา
จัดดําเนินงานเพื่อปองกันปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
   3)  การนิเทศเพื่อเสริมสราง (Construction) เปนการนิเทศที่เกิดจากความพยายาม
ที่จะกระทําในทางที่เหมาะสมเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคต 
   4)  การนิเทศเพื่อการสรางสรรค  (Creation)  เปนการนิเทศที่พยายามจะคิดสรางสรรค
ในสิ่งใหมๆ ใหเกิดมีขึน้ในสถานศึกษา 
 นอกจากนี้  ถาหากแบงประเภทการนิเทศโดยทัว่ๆ ไปแลวอาจแบงออกไดเปน  5  อยาง คือ 
   1)  การนิเทศแบบตรวจตรา  (Inspection  Supervision)  เปนการนิเทศที่ใชการตรวจตรา
มากกวาการแนะนํา  เปนการตรวจตราการสอนการทํางานของครูเปนหลัก  วิธีการนี้ครูจะขาด
ความคิดริเร่ิม มีความคับของใจในการทํางาน 
   2)  การนิเทศแบบเสรีนิยม (Laissez  Faire  Supervision)  เปนการนิเทศที่ใชหลักการ
ประเมินคาวาดีเลวเพียงใด  ไมมีกฎเกณฑที่วางไวรวมกัน  ปลอยใหครูสอนไปตามที่ตนเห็นสมควร 
ไมมีการแนะนําแนวทางปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น  ถาไมมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็ไมสนใจ  ถือวาครูทํางานดี
อยูแลว  เมื่อเกิดเหตุรายแรงมีผลเสียหายก็สายเกินแก 
   3)  การนิเทศแบบบังคับ  (Coereive  Supervision)  เปนการนิเทศใหครูเปลี่ยนแปลง
การสอนตามที่ตองการอยากจะเปน  ขาดการยืดหยุน  ตารางเรียนตารางสอนกําหนดไวตายตัว  
จะตรวจสอบตลอดเวลาวาไดทําตามกฎขอบังคับที่วางไวหรือไม  ผูสอนไมมีหนาที่ที่พิจารณา
ความมุงหมายของการสอน  ผูบังคับบัญชาควบคุมรับผิดชอบการสอนของครู 
   4)  การนิเทศแบบฝกอบรมแนะนํา  (Supervision  as  Training  and  Guidance) 
ศึกษานิเทศกวางไว  ครูไมจําเปนตองหาวิธีการของตนขึ้นใชเอง  เพราะมีวิธีการที่ไดรับฝกจาก
ศึกษานิเทศกอยูแลว  ครูขาดความคิดริเร่ิมเพราะตองทําตามผูนําตลอดเวลา  
   5)  การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย  (Supervision  as  Democratic  Professional  
Leadership)  เปนการนิเทศที่เนนการทํางานเปนกลุม  มติขอตกลงจากกลุม  เคารพนับถือคนอื่น 
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ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  ดําเนินการแกปญหาตามหลักเหตุผลข้ันตอน  จัดสรรงานใหครู
ไดทํางานตามความสามารถของตน 

 2.3.3  การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาเปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน  รูปแบบ
และวิธีการนิเทศไดเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมาเปนการรวมมือ  การแนะนํา  ชวยเหลือระหวางผูนิเทศกับครู 
เพื่อใหครูพัฒนาความสามารถและพฤติกรรมการสอนดวยตนเอง  อันจะสงผลใหถึงคุณภาพการศึกษา
โดยรวม  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 86) 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่ผูนิเทศในสถานศึกษาไดกระตุนยั่วยุทาทาย
ใน  3  ระดับ  คือการรวมคิด  การรวมทํา  และการสนับสนุนขอมูลเพื่อใหครูสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนใหสูงขึ้นอยูเสมอ  ตรงตามความตองการที่แทจริงของการพัฒนา การนิเทศภายในสถานศึกษา
เปนเสมือนกลยุทธสําคัญในการพัฒนาครูใหสามารถพัฒนางานสอนตรงตามสภาพปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 4) 
 จุดสําคัญที่สุดของสภาพความสําเร็จของการนิเทศภายใน  คือ  บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ  อันจะเกิดผลของความรวมมือ  ผลของการพัฒนางานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสอนของครู ซ่ึงผูบริหารสามารถใชรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในที่มีอยูมากมากเลือกใช
ไดตามความเหมาะสม  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 4)  การพัฒนา
วิชาชีพครูไปใหถึงจุดหมายมุงเนนไปที่การนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนและผูที่
จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  ผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง  (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 1) 

 2.3.4  ความสัมพันธระหวางการบริหารกับการนิเทศการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมีความรูความสามารถ  มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามหลักสูตร  เพื่อจะสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 
การที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดนั้นจะตองทํางานอยางเปนระบบ  โดยการใชกระบวนการบริหาร
การศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษาไปพรอมกัน 
 สัญชัย  เสนาพิทักษ  (2546, หนา 16)  ไดเสนอแนวคิดวา  การนิเทศการศึกษากับการบริหาร
มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  มีหนาที่เหมือนกันคือการสรางสรรคภาพที่เหมาะสมสําหรับ
กระบวนการทางการศึกษา  และตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพทั้งในกระบวนการบริหารและ
การนิเทศ  ซ่ึงจะแยกออกจากกันไมไดจะตองประสานสัมพันธกันและรวบรวมกันทําหนาที่ตอระบบ
การศึกษา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

31 

 อวยชัย  ดีประชา  (2542, หนา 35)  กลาววา  การนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา
ตางมุงหวังที่คุณภาพของงานเชนเดียวกัน  แตวิธีในการดําเนินงานใหไดผลนั้นแตกตางกัน  คือ 
การบริหารเกี่ยวของกับการดําเนินงานและการอํานวยความสะดวกโดยทั่วๆ ไป  แตการนิเทศการศึกษา
จะมุงเนนที่คุณภาพการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้การบริหารการศึกษามุงเนนผลผลิตโดยไมคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน  แตการนิเทศการศึกษาถือวาคุณภาพของผลผลิตจะมาจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยตรง 
 จากคํากลาวสรุปวา  การนิเทศกับการบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษานั้นยอมแยก
ออกจากกันไมไดโดยส้ินเชิง เพราะวาการนิเทศเปนสวนหนึ่งของการบริหารและมีเปาหมายเดียวกันคือ
ผลตองเกิดกับตัวนักเรียนเปนสําคัญ 

 2.3.5  การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
 อรพงษ  อาษาเอื้อ  (2546, หนา 9)  สรุปวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอน  คือ  บุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความรู  ความสามารถในการชวยเหลือ  แนะนํา  ใหคําปรึกษา
แกครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ชาญชัย  อาจิณสมาจาร  (2537, หนา 58)  กลาววา  การนิเทศเปนงานรับผิดชอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งที่สําคัญของผูบริหาร  และที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ  การพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน
จัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของชุมชน  หากผูบริหารปฏิบัติหนาที่
และความรับผิดชอบดังกลาวอยางจริงจังแลวจะเปนการชวยเหลือครูหรือการนิเทศนั่นเอง 
 บันลือ  พฤกษะวัน  (2537, หนา 81)  กลาวถึงบทบาทของผูบริหาร  ผูนิเทศ  ไวดังนี้ 
บทบาทของผูบริหาร มีหนาที่สนับสนุนสงเสริมการนิเทศอยางจริงจังและจริงใจ ทําหนาที่วิทยากรที่ดี
และใหคําแนะนําการใชแหลงวิชา บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูนิเทศ ผูรับการนิเทศทุกดาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ สวนบทบาทของผูนิเทศ มีหนาที่วางแผนวิเคราะหปญหารวมกับครูวางแผนและโครงการ
แกปญหา ชวยครูพัฒนาการเรียนการสอน ชวยกันทั้งสามฝายประเมินผลงาน รวมกับครูหาขอบกพรอง
ในการทํางาน วางแผนเพื่อแกไขขอบกพรองรวมกันกับครู และชวยครูในการประเมินผลการเรียน 
ซ่ึงผูบริหารจะตองเขาใจบทบาทของผูบริหารและผูนิเทศไปพรอมๆ กัน 

  ไวส  (Wiles, 1983, pp. 261-267)  กลาวถึงบทบาทของผูบริหารในฐานะผูนิเทศไวดังนี้ 
     1)  บทบาทดานมนุษยสัมพันธ  ทําใหเกิดความเขาใจอันดีภายในกลุมและพยายาม
ขจัดขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นในกลุม 
    2)  บทบาทในฐานะผูนํา  พัฒนาความเปนผูนําใหเกิดขึ้นแกตัวผูอื่น ชวยใหผูอื่น
มีความรับผิดชอบ  มสีวนรวมในการตัดสินใจในการใชอํานาจ  และการมีสวนรวมในความรับผิดชอบ 
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    3)  บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานในหนวยงาน  พัฒนาการจัดองคการ  ชวยให
การดําเนินงานของคณะกรรมการตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
    4)  บทบาทในการคัดเลือกและการใชประโยชนบุคลากร  พิจารณาเลือกบุคลากรที่
เขาทํางานใหมใหตรงกับความตองการ 
    5)  บทบาทในการสรางขวัญกําลังใจของครู  ชวยใหครูพอใจในงานที่ทํา  มีสวนรวม
ในการวางแผนโครงการ  นโยบายตางๆ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
    6)  บทบาทในการพัฒนาบุคลากร  จัดใหมีการอบรมใหตรงกับความตองการของครู  
ประชุมครู  และวัดผลเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิด  สรุปไดวาผูบริหารนับไดวามีความสําคัญและมีบทบาทมากที่จะตองสรางขวัญ
กําลังใจใหกับคณะครูในสถานศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงานภายในสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2.3.6  กระบวนการนิเทศภายใน สถานศึกษา 

 กรมวิชาการ  (2543, หนา 17)  ไดเสนอกระบวนการนิเทศภายในไววา การดําเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา  ควรจะเปนกระบวนการตอเนื่องกัน  ดังนี้ 

    1)  ขั้นเตรียมการนิเทศ  เปนขั้นตอนของการสํารวจความตองการจําเปน  สํารวจปญหา
หรือขอบกพรองที่ทําใหงานไมบรรลุผลมาใชประกอบการทําโครงการโดยสํารวจความตองการของครู  
จัดลําดับความสําคัญของปญหา  วิเคราะหสาเหตุของปญหา  จัดลําดับกําหนดทางเลือกการแกปญหา
และกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสมสําหรับแผนงาน  โครงการของสถานศึกษาตอไป 

     2)  ขั้นวางแผนการนิเทศ  เปนการดําเนินการตอจากขั้นที่  1  โดยนําทางเลือกใน
การแกปญหามากําหนดกิจกรรมโดยเขียนเปนโครงการนิเทศ  ซ่ึงจะตองระบุรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  และมผูีรับผิดชอบที่ชัดเจน 

     3)  ขั้นปฏิบัติตามแผนการนิเทศ เปนการปฏิบัติงานโดยการนําโครงการนิเทศที่ไดรับ
การอนุมัติจากผูบริหารแลวนําไปสูการปฏิบัติ  โดยคํานึงถึงหลักการนิเทศ  ทักษะสื่อ  เครื่องมือการนิเทศ 
การเตรียมความพรอม  สรางความเขาใจ  รวมทั้งชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหาร 
    4)  ขั้นประเมินผลการนิเทศ  เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามโครงการนิเทศ
โดยการพิจารณา ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนาตอไป 

    5)  ขั้นปรับปรุงแกไขวิธีการนิทศ เปนขั้นตอนที่ตองรีบดําเนินการทันที  หากพบวา
มีส่ิงใดบกพรอง  หรือไมเปนไปตามเปาหมายก็จะตองปรับปรุงแกไขในแตละขั้นของการดําเนินงาน
การปรับปรุงแกไขจึงสามารถกระทําไดตลอดการดําเนินงาน  จนกระทั่งเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานแลว 
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หากพบวายังมีส่ิงบกพรอง  หรือไมเปนไปวัตถุประสงคและเปาหมาย  จําเปนตองพิจารณาปรับปรุง
แกไขตั้งแตตนของการวางแผนการนิเทศ  หรืออาจตองรวมกันวางแผนการนิเทศใหม 

   ฮอย  และฟอรซิส  (Hoy & Forsyth, 1986, p. 55;  อางถึงใน ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ, 2542, 
หนา 50)  ไดกลาวถึงกระบวนการนเิทศ  แบบวงจรวนิิจฉยั  (Diagnostic  Cycle)  วา  วงจรนีจ้ะเริ่มโดย
มองการดําเนินการนิเทศเหมือนกับกระบวนการในการแกปญหา  โดยเริ่มจากการปรับปรุงบริบทของ
สถานศกึษาแลวปรับปรุงการปฏิบัติการในหองเรยีน  ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ  5  ขั้นตอน ดังนี้   
                         ขั้นตอนที่  1  ระบุความแตกตางของสภาพความเปนจริงกับสภาพที่พึงประสงค
ใหมากที่สุด 

  ขั้นตอนที ่ 2  วินิจฉยัหาสาเหตุของปญหา 
  ขั้นตอนที ่ 3  พัฒนาแผนปฏบิัติการ และพฒันากลยุทธในการปฏิบัติโดยการกําหนด

ทางเลือก  วิเคราะหทางเลือก  แลวเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

  ขั้นตอนที ่ 4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
  ขั้นตอนที ่ 5  ประเมินแบบปฏิบัติการ  โดยใชขอมูลที่ไดจากการดําเนนิการตามแผน 

 วิจิตร  วรุตบางกูร  (2540, หนา 207)  ใหความหมายของกระบวนการนิเทศไววา  หมายถึง 
แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่ลําดับขั้นตอนไวอยางตอเนื่อง มีระเบียบแบบแผนที่ดี 
กําหนดการดําเนินการไวอยางชัดเจน 
 สงัด  อุทรานันท  (2530, หนา 84-88)  ไดกําหนดขั้นตอนการนิเทศไว  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นที่  1  วางแผนการนิเทศ  (Planning-P)  เปนขั้นที่ผูบริหาร  ผูนิเทศ  และผูรับการนเิทศ
จะทําการประชุม ปรึกษาหารือ  เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศ 
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้นอกีดวย 
  ขั้นที่  2  ใหความรูในสิ่งที่จะทํา (Informing-I)  เปนขั้นตอนของการใหความรูความเขาใจ
ถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง  จะมีขั้นตอนในการดําเนินการ
อยางไร  และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ  ขั้นนี้จําเปนทุกครั้ง  สําหรับ
การเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม  และก็มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศ
ที่ยังเปนไปอยางไมไดผล  หรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรู
ในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
  ข้ันที่  3  การปฏิบัติงาน  (Doing-D)  ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน  3  ลักษณะ  คือ 
       3.1 การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือ
ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถที่ไดรับมาจากการดําเนินการในขั้นที่ 2 
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      3.2  การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ  ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามเวลาที่กําหนดและมีคณุภาพสูง 
       3.3  การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ  ผูบริหารก็จะใหการบริการ
สนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง  ๆที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล 
  ขั้นที่  4  การสรางขวัญและกําลังใจ  (Reinforcing-R)  ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจ
ของผูบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ  ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ดําเนินการไปพรอมๆ กันกับผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไปแลว
ก็ตาม 
  ขั้นที่  5  ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน  (Evaluating-E)  เปนขั้นที่ผูนิเทศทํา
การประเมินผลการดําเนินการซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร  หลังจากการประเมินผลการนิเทศ
หากพบวาปญหาคืออุปสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรทําการปรับปรุง
แกไข 
 ชารี  มณีศรี  (2540, หนา 202-203)  ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน 
4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการ  ซ่ึงจะตองวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพ  สํารวจความตองการของครู  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 
การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  การจัดลําดับ  กําหนดทางเลือกการแกปญหาและดําเนินการตาม
ความเขาใจ 
  ขั้นที่  2  วางแผน นําเอาทางเลือกตามขอที่ 1 มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรมโดย
เขียนเปนโครงการนิเทศ  ซ่ึงประกอบดวนสาระสําคัญ  คือ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค 
ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนดําเนินงาน  ระยะเวลา  สถานที่  งบประมาณ   การประเมินผล  
และผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ขั้นที่  3  การปฏิบัติการนิเทศ  เปนขั้นลงมือทําตามโครงการนิเทศที่กําหนดหลัก 
โดยคํานึงถึงหลักการนิเทศ ทักษะ   ส่ือ  เครื่องมือการนิเทศ  การเตรียมความพรอมสรางความเขาใจ 
รวมทั้งการเสริมสรางใหกําลังใจชวยเหลือจากผูบริหารโรงเรียน 
  ขั้นที่  4  การประเมินผล  ตรวจสอบผลการดําเนินการนิเทศตามโครงการที่กําหนด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  ประเมินขอคิดเห็น  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  รวมผลการประเมิน
ขอมูลปอนกลับเพื่อทําการปรับปรุงตอไป 
 ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  และอุทัย  บุญประเสริฐ  (2539, หนา 76 -80)  ไดเสนอกระบวนการ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  4  ขั้นตอน  ดังภาพ 2 
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ภาพ  2  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
  
 กระบวนการนิเทศดังกลาวเรียกวา  APDS  model  ประกอบดวย  การวิเคราะห  (Analysis) 
เปนไปเพื่อกําหนดสิ่งที่ตองการหรือส่ิงที่ตองปฏิบัติจัดทําใหประสบผลสําเร็จ  การวางแผน  (Planning) 
เปนการกําหนดขั้นตอนและเคาโครงการทํางานใหบรรลุผลตามตองการดวยวิธีการที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใตสภาพแวดลอมและขอจํากัดที่มีอยู  การลงมือปฏิบัติ  (Doing)  
เปนการลงมือการดําเนินงานตามขั้นตอนและเคาโครงการทํางานในแตละเรื่องที่กําหนดไว  การนิเทศ
และติดตามผล  (Supervision)  เปนการติดตามดูแล  ชวยเหลือ  กํากับ  สนับสนุนใหสามารถทํางานได
จนบรรลุผลสําเร็จ 

  Ben M Harris  (1975, pp. 14-15)  กําหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศไวดงันี้ 
  ขั้นที่  1  ขั้นวางแผน  (Planning)  การคิด  การกําหนดวัตถุประสงค  การคาดการณ

ลวงหนา  การกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  การคิดหาวิธีดําเนินงาน  และการวางขั้นตอนการทํางาน 
  ขั้นที่  2  ขั้นกําหนดองคประกอบของงาน  (Oraganizing)  หมายถึง  กําหนดเกณฑ
มาตรฐานของผลงาน  การรวบรวมทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่มีอยู  ทั้งคนและวัสดุ  อุปกรณ 
กําหนดความสัมพันธของการทํางานในแตละขั้น  การมอบหมายงาน  การประสานงาน  การกระจาย
อํานาจและหนาที่การกําหนดโครงสรางขององคการและกําหนดนโยบาย 
  ขั้นที่  3  ขั้นนําไปสูการปฏิบัติงาน  (Doing)  หมายถึง  การตัดสินใจ  การคัดเลือกบุคลากร
การเรงเรายั่วยุ  และจูงใจใหเกิดกําลังใจ คิดริเร่ิมส่ิงใหมๆ การสาธิต  การใหคําแนะนํา  การสื่อสาร 
การกระตุนสงเสริมกําลังใจ  การนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช  และอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

การวิเคราะห 
(Analysis) 

การวางแผน 
(Planning) 

การนิเทศ 
(Supervision) 

ลงมือปฏิบัติ 
(Doing) 
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  ขั้นที่  4  ขั้นการควบคุม  (Controlling)  หมายถึง  การควบคุมในการทํางานเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด  ไดแก  การสั่งการ  การใหรางวัล  การลงโทษ  การใหโอกาสแกไขตนเอง 
การดําเนินการใหพนจากงาน  และการบังคับบัญชา 
  ขั้นที่  5  การประเมินผล  (Appraisal)  หมายถึง  การตัดสินการปฏิบัติงานวิจัย  การวัดผล
การปฏิบัติงาน  เปนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานวาไดผลมากหรือนอยเพียงใด 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 54)  ไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนไว  4  ขั้นตอน  คือ 

  ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ 
  ขั้นที่  2  การวางแผน 
  ขั้นที่  3  การปฏิบัติการนิเทศ 
  ขั้นที่  4  การประเมินผล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําแนวคิดกระบวนการนิเทศภายในของ กรมวิชาการ (2543, หนา 17);  
ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ  (2542,หนา 50);  วิจิตร  วรุตบากูร  (2540, หนา 207); 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)  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(2541, หนา 54)  โดยสรุปแนวคิดของนักวิชาการตางๆ ที่ตรงกันได  4  ดาน  คือ  1)  ดานการศึกษา
สภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ   2)  ดานวางแผน  การนิเทศ  3)  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  
4)  ดานการประเมินผล 

    1)  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ 
         กรมวิชาการ  กระทวงศึกษาธิการ  (2540, หนา 27)  ใหความหมายของการประเมิน
ความตองการวา  เปนการใหผูเกี่ยวของทุกคนรวมมือกันกําหนดปญหาที่สําคัญใหเดนชัด  และ
วางแนวทางแกปญหารวมกันใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อขจัดปญหาและเพื่อจะไดทราบปญหา
ที่แทจริง  การประเมินความตองการจึงเปนส่ิงจําเปนที่ตองกระทํา  การสํารวจความสนใจ  แลวนํา
ปญหาที่ไดมาเปรียบเทียบกับสถานการณจริงที่กําลังเปนอยู พิจารณาถึงความสอดคลองและกําหนด
เปาหมายในการดําเนินการแกปญหา 
       กระบวนการประเมินความตองการจําเปน  (Needs  Assessment)  จะชวยใหสมาชกิ
และผูที่เกี่ยวของในหนวยงานมองเห็นปญหารวมกันและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการแกปญหา 
เปนผลใหการบริหารงานมีเปาหมายและวิธีการที่ชัดเจน ไดรับความรวมมือจากทุก  ๆฝาย  ซ่ึงกระบวนการ
ประเมินความตองการมี  4  ขั้นตอนคือ 
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      (1)  กําหนดขอบเขตของความตองการหรือความสนใจ  เปนการกําหนดหัวขอความ
ตองการรวบรวมความตองการอยางกวางๆ จากการสอบถามครูอาจารย  วาอะไรคือส่ิงสําคัญที่ตองการ
แลวนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะห  ปรับปรุง  แกไข  จนไดมาซึ่งความตองการที่เปนของคนสวนใหญ 
ซ่ึงจะทําใหทราบลําดับความสําคัญของปญหา 
      (2)  ประเมินสถานการณปจจุบัน  เปนขั้นตอนที่ตองใชเทคนิคในการวิจัย  
การประเมินสถานการณปจจุบันนี้จะทําใหทราบวา  ความตองการในขั้นที่  1  เปนปญหาสําคัญในปจจุบัน
มากนอยเทาใด 
      (3)  กําหนดคานิยม  กฎเกณฑ  และมาตรฐานใหชัดเจนวาความตองการ
แตละอยางนั้นจะตองไดรับการแกไขถึงจุดใด  จึงจะทําใหโรงเรียนหมดปญหานั้น 
      (4)  สรุปรายการความตองการที่ตองไดรับการแกไข  เปนการกําหนดความขัดแยง
ระหวางสภาพปญหาในปจจุบันที่ไดในขั้นที่  2  กับเปาหมายที่กําหนดไวขั้นที่  3  ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
ขอบเขตของปญหาที่จะตองไดรับการแกไขจนบรรลุวัตถุประสงค 
    กระบวนการประเมินความตองการเปนสิ่งทําใหเขาถึงปญหา  สามารถกําหนด
ปญหาไดเดนชัด  ปญหาขั้นตอไปของผูบริหารก็คือจะมีเทคนิคอยางไรที่จะทําใหผูรวมงานและ
ผูเกี่ยวของเขาใจถึงปญหาทุกทานและมีสวนรับรู  ตลอดจนรวมวางแนวทางในการแกปญหา 
     ชารี  มณีศรี  (2542, หนา 95-97)  กลาวถึงการศึกษาความตองการจําเปน
ในการนิเทศการศึกษาวา  การจัดการนิเทศการศึกษานั้นจะมีจุดเริ่มจากสภาพที่เปนปญหาหรือ
ความตองการจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น  หากไมมีปญหาหรือไมมคีวามจําเปน
จะตองปรับปรุงสิ่งใดก็ไมจําเปนตองนิเทศ เพราะถือวาการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตางๆ ที่มีอยู
ไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว แตถาหากดําเนินงานในชวงเวลาตอๆ ไป  เกิดปญหาหรือ
ความลาหลังในการทํางาน  และเปนผลใหงานไมมีคุณภาพ  ความจําเปนในการนิเทศจะเกิดขึ้น 
ซ่ึงจะกอใหเกิดการนิเทศในโอกาสตอไป 
     การที่จะทราบปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศการศึกษาทําได  2 
ลักษณะ  คือ 
     (1)  การศึกษาปญหาเฉพาะ  (Study  of  Specific  Problem)  เปนการศึกษา
วิเคราะหถึงรายละเอียดของสภาพขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาเรงดวนหรือปญหาวิกฤตที่บังเกิดขึ้น
ในโรงเรียนหรือหนวยงาน  เพื่อใหทราบวาปญหาเหลานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและจะแกไขไดอยางไร  
ก็อาจศึกษาและวิเคราะหถึงสาเหตุปญหาอันจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาวางแผนในการแกปญหาตอไป 
     (2)  การประเมินความตองการจําเปน  (Needs  Assessment)  คือกระบวนการ
ประเมินชองวางระหวางผลผลิตที่เปนอยูในปจจุบันกับผลผลิตที่เราตองการ  จากนั้นจึงจดัชองวางเหลานี้
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ตามลําดับความสําคัญ  และเลือกเอาสิ่งที่มีความสําคัญนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาหรือความตองการ
เหลานั้น 
     วิจิตร  วรุตบางกูร  (2540, หนา 253-254)  กลาวถึงวิธีการศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหาและความตองการโดยวิธีประเมินความตองการวาเปนวิธีการที่จะชวยใหสามารถหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการไดแนนอนกอนลงมือนิเทศ  4  ขั้นตอน  คือ 
      (1)  ขั้นสํารวจสิ่งที่เกี่ยวของ  เปนการจัดทําแบบสํารวจและดาํเนินการสํารวจ
เพื่อใหไดขอมลูที่ตองการ 
      (2)  ขั้นตรวจสอบปญหา  เปนการตรวจสอบใหแนชัดวาปญหาคืออะไร  โดยนํา
ขอมูล จากขั้นสํารวจมาแจกแจงรายละเอียด  พรอมทั้งขอมูลเพิ่มเติมตางๆ แลวจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา 
     (3)  ขั้นมาตรฐานและคุณคา  โดยนําขอมูลจากขั้นที่  2  มาจาํแนกรายละเอียด
เปนสภาพปจจุบัน  สภาพปญหาและความตองการ  เพื่อหามาตรฐานและคุณคาของสิ่งนั้น 
     (4)  ขั้นบันทึกรายการความตองการของปญหาตามลําดับความจําเปนตามผล
ที่ไดรับจากขั้นที่ 3 
    การประเมินความตองการจําเปนเหมาะสําหรับการทํางานที่ตอบสนองตอสังคม
ในระดับกวางขวาง  และยังไมรูปญหาที่แนชัดในการประเมินสภาพความตองการจําเปนนั้นจําเปนตอง
ใชเวลา ใชทรัพยากรทางดานการเงินและทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก  แตสําหรับการศึกษาปญหา
เฉพาะนั้นสําหรับการแกปญหาที่มีขอบเขตจํากัดและรูแนชัดแลววาส่ิงนั้นเปนปญหาซึ่งจําเปนจะตอง
แกไข 
    สมยศ  เมนแยม  (2541, หนา 12-14)  กลาวถึง  การวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
องคการวา แมจะมีภารกิจที่เดนชัดมีกฎหมาย-ระเบียบกํากับอยูแตบางเรื่องอาจตองเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย จึงจําเปนตองวิเคราะหสถานการณปจจุบัน  ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยพัฒนางานไปสู
จุดยุทธศาสตรขององคกร  มีการแยกแยะ  รวบรวม  กําหนดขอมูลความสําคัญ  โดยขั้นสูงและขั้นต่ํา  
ขอจํากัดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  การวิเคราะหสภาพปจจุบันจะตองครอบคลุมถึงภาพรวม
รูปรางหนาตา ทัศนะ  แงมุมของการปฏิบัติงาน  ควรชี้ชัด  ช้ีภาพที่ชัดเจนของระยะเวลาหนึ่งที่ผานมา
วาการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ เปนอยางไร  จุดสําคัญอยูที่ผูวางแผนจะตองมีความชัดเจนในสภาพปจจุบัน
ขององคการในดานความเปนไปในปจจุบันและสิ่งที่จะวิวัฒนาการไป 
    สําหรับขั้นตอนของการศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนา  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 13-14; อางถึงใน บุญ  คําใจหนัก, 2545, 
หนา 14-17)  กําหนดไวดังนี้ 
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      (1)  แตงตั้งคณะทํางาน  ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและผูนิเทศ  มีหนาที่ศึกษา
สภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ 

         ก.  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศในภารกิจที่เปนผลจากการจัด
การศึกษาในรอบที่ผานมา  และสภาพการนิเทศ  กํากับ  ติดตามทั้งดานปจจัย  กระบวนการ  และ
ผลผลิตเพื่อใหสามารถเห็นสภาพปจจุบันอยางชัดเจน 

          ข.  ประมวลและกําหนดเกณฑที่พึงประสงค  หรือมาตรฐานของงานแตละ
ภารกิจใหครบถวน  เพื่อสามารถกําหนดประเด็นปญหา  หรือความตองการไดอยางถูกตองชัดเจน 

     (2)  เปรียบเทียบสภาพปจจุบันกับเกณฑที่พึงประสงค  หรือมาตรฐานของแตละ
ภารกิจ  วิเคราะหหาตัวบงชี้ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใด  เพื่อเปนขอมูลท่ีใชกําหนด
ประเด็นปญหา 
     (3)  กําหนดประเด็นปญหาและความตองการประกอบดวยเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดตางๆ เพื่อจะทําใหผูเกี่ยวของเขาใจอยางถูกตองชัดเจน  และสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด 
      (4)  จัดลําดับความสําคัญของปญหา  เนื่องจากปญหามีจํานวนมากจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองจัดลําดับความสําคัญของปญหา  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาควรพิจารณาเกณฑดังนี้ 
       ก.  เปนปญหาที่แทจริง 
        ข.  มีความจําเปนเรงดวน 
    ค.  ความรุนแรงของปญหา 
     ง.  มีผลกระทบตอเรื่องอื่นๆ 
      เมื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหาไดแลว  จึงพิจารณารวมกันวาควรจัดทํา
โครงการแกปญหาดังกลาว  จากนั้นจึงนําแตละปญหาที่คาดวาจะแกไขไดไปวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาตอไป 

      (5)  วิเคราะหสาเหตุของปญหา  เพื่อนําไปสูวิธีการแกไขใหสอดคลองกบัสาเหตุ
ที่แทจริง  คือนําปญหาซ่ึงจัดลําดับความสําคัญแลวมาวิเคราะหสาเหตุ  เพื่อหาสาเหตุใหญและสาเหตุยอย
ของแตละปญหาดังนี้ 
     ก.  ประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาทั้งสาเหตุใหญ
และสาเหตุยอยโดยใชแผนภูมิกางปลา 
      ข.  หาวิธีการแกปญหาจากสาเหตุที่แทจริงตอไป 
        (6)  กําหนดวิธีการแกไขปญหาและกําหนดทางเลือก  เม่ือรูสาเหตุของปญหา
แนนอนชัดเจนแลว  ใหผูรวมงานชวยกันหาวิธีแกไขปญหาและกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติงาน  ซ่ึง
จะทําใหเกิดการยอมรับและรวมมือกันนําแนวทางที่กําหนดสูการปฏิบัติดวยความเต็มใจ  การกําหนด
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วิธีการแกปญหาและกําหนดทางเลือกอาจใชตารางวิเคราะหเพื่อใหเห็นความสัมพันธของสวนตางๆ 
อยางชัดเจนและเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 
      (7)  ประมวลทางเลือกที่กําหนดไว  โดยพิจารณาทางเลือกเปนกลุมเพื่อสะดวก
ในการนําไปใชในการวางแผนตอไป 
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541, หนา 54 -57)  อธิบายวา
การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาเปนกระบวนการแรกในการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดงสภาพปจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
แลวนํามาพิจารณากับขอมูลที่แสดงปลายทาง หรือสภาพความสําเร็จของงาน  ถาขอมูลแสดงภาพ
ปจจุบันสอดคลองกับขอมูลแสดงความสําเร็จของงาน  หรือดีกวา  สูงกวา  แสดงวาความจําเปน
ที่จะตองปรับปรุงแกไขไมมี แตจะตองเพิ่มความคาดหวังใหพัฒนาตอไป  แตถาขอมูลแสดงภาพ
ปจจุบันไมสอดคลองกับขอมูลแสดงความสําเร็จของงาน  หรือดอยกวา  ก็แสดงวามีความจําเปน
ที่จะตองปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาการดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
     (1)  กําหนดสภาพความสําเร็จหรือกําหนดคุณลักษณะของครูที่ตองการหรือ
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  หรือมาตรฐานของหนวยงาน  รวมทั้งเกณฑการประเมิน
ที่ใชในการพิจารณาวาครูควรมีคุณสมบัติระดับใดจึงจะเปนที่นาพอใจ หรือเปนที่ยอมรับไดวาเปน
ครูที่มีความรูความสามารถจริงๆ รวมทั้งกําหนดตัวบงชี้สภาพความสําเร็จดวย 
     (2)  กําหนดแหลงขอมูล โดยพิจารณาวาครูที่มีความรูความสามารถหรือเจตคติ
ที่ดีตอวิชาชีพนั้น  จะดูไดจากแหลงขอมูลใด  แหลงขอมูลเหลานี้  ไดแก  ตัวครู  นักเรียน  เอกสาร
การปฏิบัติงานของครู  แบบฝกหัดของนักเรียน ฯลฯ 
     (3)  กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การตรวจแบบฝกหัด
นักเรียน ฯลฯ 
     (4)  กําหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร  แบบบันทึกการตรวจสมุดแบบฝกหัด ฯลฯ 
     (5)  กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  เมื่อทราบวาจะตองเก็บขอมูล
อะไรบางจากแหลงขอมูลใด  จะใชวิธีการเก็บอยางไรและใชเครื่องมืออะไรตอไป  คือการพิจารณาวา
ขอมูลรายการใดควรเก็บเมื่อใด  จึงไดขอมูลที่ตรงสภาพที่เปนจริงและทันสมัย 
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     (6)  การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน ขอมูลท่ีจําเปนบางรายการ
อาจไมตองสรางเครื่องมือ  การหาความตองการจําเปนในการพัฒนาอาจใชวิธีการสอบถามจากการประชุม
ก็ได  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนดไว  โดยใชเครื่องมือที่จัดทําขึ้นมา 
     (7)  วิเคราะหขอมูลและจัดทําเปนสารสนเทศ  เมื่อไดขอมูลท่ีแสดงถึงความรู 
ความสามารถ  เจตคติที่มีตอวิชาชีพ  หรือความตองการพัฒนาครูแลวก็นําขอมูลมาจัดกระทําโดยวิธี
ทางสถิติเปนสารสนเทศที่จะนําไปใชในการวางแผนนิเทศ 
     (8)  พิจารณาเปรียบเทียบสารสนเทศแสดงภาพปจจุบันกับสภาพความสําเร็จ
ของงานหรือภาพปลายทาง  โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบกับสภาพความสําเร็จ
ที่กําหนดไว  โดยใชเกณฑการประเมินที่กําหนดไวเปนเครื่องมือในการประเมินวามีความตองการ 
จําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไข  หรือพัฒนาครูตอไปหรือไม 
     (9)  เขียนขอความบรรยายความรู  ความสามารถเจตคติของครูที่เปนอยู  สภาพ
ที่ตองการปรับปรุง แกไข และที่ยังจําเปนที่จะตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
      (10)  เรียงลําดับความตองการจําเปนที่จะพัฒนาความจําเปนกอนหลัง  และ
นําเสนอใหตระหนักถึงความจําเปนที่ตองปรับปรุงอยูเสมอ 
     จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  
หมายถึง  การนําขอมูลที่มีอยูในขณะนั้น  มาวิเคราะห  เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนนิงานตามทีค่าดหวงั
หรือความตองการของสถานศึกษาในอนาคต 
    2)  ดานวางแผนนิเทศ 
      อุทัย  บุญประเสริฐ  (2539, หนา 14)  อธิบายวา  จากการวิเคราะหและตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานซึ่งที่จริงแลวเปนการวิเคราะหผลงานตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงค  หนวยงาน
หรือสายงานตางๆ ภายใน  โดยปกติจะพบปญหาตางๆ เปนจํานวนมากเสมอ  หากจัดกลุมใหดี 
ลักษณะและจํานวนของปญหาจะลดลง  และถาใชเทคนิคการกําหนดลําดับความสําคัญ  (Priority 
Setting หรือ Prioritizing)  เขาชวย  ตัวปญหาจริงก็จะปรากฏเดนชัดขึ้นและปริมาณของปญหาที่สําคัญ
จะลดลง  สวนดานความตองการพัฒนาของหนวยงานการวิเคราะหงานอยางเปนระบบ  จะทําให
ความตองการในการพัฒนาผูกพันอยูกับงานและหนาที่ที่อยูในขอบเขตงาน  ความรับผิดชอบของ
หนวยงานหรืองานองคการนั้นโดยตรง 
     วิจิตร  วรุตบางกูร  (2540, หนา  87-88)  อธิบายวา  การแกปญหาอยางมีระบบนั้น
จะทําใหเกิดผลสําเร็จดวยดี  งานนิเทศการศึกษาจําเปนตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอนในการแกปญหา
อยางมีระบบ  ดังนี้ 
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    (1)  ศึกษาวาปญหานั้นคืออะไร  ทําความเขาใจใหแจมแจงชัดเจน  พยายามมอง
และเขียนปญหานั้นๆ ออกมาอยางละเอียดถ่ีถวน 
    (2)  รวบรวมขอมูลที่เกีย่วกบัปญหานั้น  ๆโดยหาขอมูลตาง  ๆที่จะชวยใหปญหานั้น
ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพื่อจะไดขอมูลเพิ่มขึ้น 
    (3)  วินิจฉัยและวิเคราะหสาเหตุของปญหานั้น  กําหนดจดุมุงหมาย  วิเคราะห
ปญหาและเลือกสิ่งที่จะแกปญหา 
    (4)  เสนอแนะวิธีการแกปญหา โดยระดมความคิดเหน็ตางๆ แลวจัดทํารายการ
วิธีแกไขที่สามารถทดแทนกันไดเพื่อเลือกใช 
    (5)  อภิปรายวิธีแกไขปญหา  อภิปรายถึงผลไดผลเสียของวิธีแกไขปญหา
แตละวิธีแลวจดัเรียงลําดับ 
    (6)  ตัดสินใจเลือกวิธีแกไขปญหา  โดยเลือกวิธีที่นาจะทําใหเปนผลสําเร็จ
มากที่สุด 
    (7)  วางแผนและขั้นตอนในการแกไขปญหาอยางละเอยีด 
    (8)  ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่วางไว 
    (9)  ประเมินผลการปฏิบัติงานและสัมพันธภาพระหวางการดําเนินการแกไข
ปญหา 
    วีณา  พานิช  (2546, หนา 24)  กลาววา  วิธีการแกปญหามีหลายวิธีดวยกันใน
การเลือกควรประเมนิวิธีตางๆ เหลานั้นกับวัตถุประสงคโดยมีเกณฑอยางใดอยางหนึง่  เพือ่ใหแนใจวา 
วิธีการนั้นเปนวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  เมื่อตกลงใจเลือกวิธีแกปญหาแลว 
ควรนําวิธีการนั้นมาทบทวนดูใหมอีกครั้ง  เพื่อหาจุดออนแลวปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
    สมยศ  เมนแยม  (2541, หนา 20-23)  กลาววา  เมื่อวิเคราะหภารกิจหนาที่ของ
องคการ  วิเคราะหสถานการณปจจุบัน  การชวยกันมองอนาคตแลว  ก็จะไดหัวขอปญหามากมาย 
แตโดยธรรมชาติแลวยอมไมสามารถแกปญหาไดหมดสิ้นไปพรอมกัน  หรือในเวลาเดียวกันจึงจําเปนตอง
นําสิ่งที่จะพัฒนา ส่ิงที่แกปญหามาจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง โดยกําหนดเปนลําดับกอนหลัง
ตามความจําเปน  ตามขั้นตอนดังนี้ 
    (1)  ใหน้ําหนักคะแนนปญหา 
    (2)  วิเคราะหน้ําหนักจากเกณฑเบื้องตน 
    (3)  นําปญหามาวิเคราะห 
    (4)  การเรียงลําดับความสําคัญ 
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    เมื่อเกิดภาพของงานที่จะตองทําไดแลวมองเห็นวาปญหาซึ่งไดวิเคราะหผานภารกิจ
ขององคการ  สถานการณปจจุบันการมองอนาคตแลวจะตองมีการวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว 
จําเปนจะตองเรียงลําดับ ความสําคัญกอนหลังของการทํากิจกรรมที่ปรากฎในแผน  ซึ่งอลงกรณ  
มีสุทธา  และสมิต  สัชณุกร  (2539, หนา 49)  กลาววา  ควรพิจารณางานแตละงาน  แลวกําหนดเกณฑ
ที่จะวัดผลผลิตหรือผลงานที่เหมาะสมขึ้น ซ่ึงประกอบดวยเกณฑดานคุณภาพและปริมาณ 
    อุทัย  บุญประเสริฐ  (2539, หนา 2-3)  อธิบายวา  การวางแผนใหเหมาะสมกับงาน
ที่อยูในความรับผิดชอบ จะตองมีการศึกษาวิเคราะหสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของ
หนวยงานทั้งระบบ  ตองรูถึงสภาพของระบบการทํางานปจจุบัน  คนหาปญหาในการทํางานและ
พิจารณาถึงความตองการในการพัฒนาหนวยงานใหชัดเจนใหไดกอนในขั้นตน  จะตองมีการตรวจสอบ
องคประกอบและสิ่งแวดลอมทุกดานที่เกี่ยวของกับการทํางานและที่อาจมีผลกระทบตอการทํางาน
จะตองมีกระบวนการที่กอใหเกิดการพิจารณาอยางรอบคอบ กอนที่จะตัดสินใจกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติ
จัดทําในชวงระยะตางๆ แลวสรางกลไกการทํางานผูกตอกันจนเปนระบบ 
    ไพบูลย  หวางเค็ง  (2542, หนา 197)  กลาววา  ในการจัดการศึกษาหรือ
การดําเนินกิจการใดๆ ก็ตาม มักจะประสบปญหาวามีส่ิงที่อยากทํามากมาย  แตทรัพยากรทั้งในแงของ
งบประมาณ  กําลังคนและระยะเวลาจํากัด  ในทางปฏิบัติจึงจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของส่ิงที่
จะทําใหเหมาะสมกับกําลังทรัพยากรที่เปนไปไดตามหลักวิชาการวางแผน  การจัดลําดับความสําคัญ
เปนการพิจารณาความเหมาะสม  ความจําเปนอยางมีเหตุผล 
    จากความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษาดังกลาว  สรุปไดวาการวางแผนการนิเทศ  
คือ  การนําเอาผลจาการวิเคราะห  สภาพปจจุบัน  ปญหา  สาเหตุของปญหาและความตองการ  
มากําหนดเปนกิจกรรม  กําหนดทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติงาน 

    3)  ดานการปฏิบัติการนิเทศ 
     ชารี  มณีศรี  (2542, หนา  129)  ใหความหมายวา  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
หมายถึงพิจารณารายละเอยีดของโครงการและแผนงาน  ทดลองนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว 
     อรพงษ  อาษาเอื้อ  (2546, หนา 45)  อธิบายวา  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
เปนการดําเนินการใหการนิเทศไดรับความสําเร็จ ประกอบดวยข้ันตอนคือ  กระบวนการวางแผน
การจัดการการนํา  การควบคุม  และการประเมินผล 
     วรรณา  แกมนิล  (2545, หนา  208-210)  อธิบายวา หนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา  คือตรวจสอบความเปนไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน  จัดประชุมเพื่อวางแผนโครงการ  
เพื่อใหการวางแผนโครงการเริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่มีอยูเดิม  เตรียมวิธีการดําเนินโครงการ 
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการโดยพิจารณาถึงความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจและ
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ความพรอม  กระจายงานและความรับผิดชอบใหทั่วถึง  ลงมือดําเนินการใหคําแนะนําเพื่อใหงานกาวหนา  
จัดสรรเครื่องมือเคร่ืองใช  ใหอิสระในการคิด  ตัดสินใจ  ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงการดําเนินการ  
ใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการประเมินผลงาน 
    วิจิตร  วรุตบางกูร (2540, หนา  109-110)  กลาววา  ผูนิเทศเปนผูมีหนาที่ทํา
การติดตอโดยตรงกับผูเกี่ยวของแตละคนสามารถจะมองเห็นตัวบุคคลที่จะใหประโยชนสูงสุดได
อยางรวดเร็วถูกตอง  และทราบวาจะดึงเอาความสามารถของบุคคลเหลานั้นมาชวยใหงาน
ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร  และใหความเห็นวา การดําเนินการนิเทศ
ควรปฏิบัติดังนี้ 
    (1)  สํารวจและจัดหาทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผน  วามีพอเพียงหรือไม 
อะไรที่ตองเพิ่มเติมก็จัดหาไวใหเรียบรอย 
    (2)  ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของโดยจัดการประชุมชี้แจง  และทําความเขาใจ
ใหแจมแจงที่สุด ตั้งแตความเปนมา  ความมุงหมาย  วิธีการดําเนินการ  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
    (3)  แบงปนความรับผิดชอบใหกับคณะผูรวมงาน  โดยพิจารณาถึงความสามารถ 
ความถนัด  ความสนใจ  และความพรอมใหมากที่สุด  กระจายงานแบงความรับผิดชอบใหทั่วถึง 
ใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการ  เพื่อเปนการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย 
    (4)  การใหกําลังใจกับหมูคณะ  และการแนะนําเพื่อใหงานกาวหนา 
    ประเสริฐ  สังขเกษม  (2546, หนา 19-20)  อธิบายวา  การดําเนินการนิเทศ 
ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    (1)  ประชุมผูเกี่ยวของและคณะทํางาน  เพื่อทําความเขาใจรายละเอียดและข้ันตอน
การปฏิบัติงานใหตรงกนั 
    (2)  กําหนดงานที่จะปฏิบัติแตละโครงการ  มีงานอะไรบางที่ทําได  แลวจัด
เรียงลําดับกอนหลัง 
    (3)  แบงงานรับผิดชอบ  วาใครทําอะไร  เวลาใด  ใหชัดเจน  และควรมี
ผูปฏิบัติงานแทนเมื่อผูปฏิบัติงานมีปญหาอุปสรรคไมสามารถปฏิบัติงานได 
    (4)  ทําความเขาใจสื่อและเครื่องมือนิเทศรวมกันกอนนาํไปปฏิบัติ  เพื่อไมให
เกิดความผิดพลาดหรือขอบกพรองในการปฏิบัติได 
    (5)  ตกลงกําหนดแนวทางรวมกัน  เกีย่วกับการเก็บขอมูล  รวบรวมขอมลูของ
แตละงานของแตละคนที่รับผิดชอบใหเปนแนวทางเดยีวกัน  ใหทกุคนมีความเขาใจตรงกัน 
    (6)  ปฏิบัติการนิเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 
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    (7)  จัดประชุม  ทบทวนการปฏิบัติการตามขั้นตอน และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ของแตละคนอยางสม่ําเสมอ  เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคหรือเกิดการเปลีย่นแปลงขึ้น 
     (8)  ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
      (9)  นําขอมูลมาประมวล  สรุปวิเคราะห  วิจัย  เพื่อรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ 
เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการดําเนินการ  ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การปฏิบัติการนิเทศ  
หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมนิเทศรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคและ
กิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
    4)  ดานการประเมินผล 
    อวยชัย  ดีประชา  (2542, หนา 33)  กลาววา  การประเมินผลและการรายงาน  
เปนขั้นตอนสุดทายที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน  การรวบรวมปญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนของกระบวนการ
นิเทศ  เพื่อหาทางแกไขปรับปรุงกระบวนการนิเทศใหดีขึ้น  ซ่ึงถือเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
ตองปฏิบัติดวยการดําเนินการใหมีผูรับผิดชอบ  การประเมินกําหนดแนวทางรวมกับคณะผูประเมนิ  
จัดสรางเครื่องมือในการประเมินและนําผลการประเมินไปแกไขปรับปรุงเพื่อท่ีจะเปนขอมูลสําคัญ
ในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
    จันทนา  เข็มกลัดนาค  (2544, หนา 30)  กลาววา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนการตรวจสอบวางานที่ทําไปแลวไดผลดีเพียงใด  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงานที่ตั้งไว
กอนลงมือทํา 
    สัญชัย  เสนาพิทักษ  (2546, หนา 26)  ใหความหมายของการประเมินผลวา 
เปนการตีคาผลงานซึ่งดําเนินการไปแลววาเกิดผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวเพียงใดการประเมินผลเปน
กระบวนการภายหลังการวัด  ซ่ึงจะออกมาในรูปปริมาณและจํานวนมากนอยของการวัด  และนําผล
การวัดมาตีคาวาไดผลเพียงใดเปนที่พอใจหรือไม 
    วิจิตร  วรุตบางกูร  (2540, หนา 140)  กลาววา  การประเมินผลหมายถึง 
กรรมวิธีของการวางแผนเก็บรวบรวมและการใชขอมูลที่เปนประโยชน  เพื่อนํามาแปลงคาหรือ
ประเมินคาตามเกณฑ  หรือจุดมุงหมายที่วางไว 
    วรรณา  แกมนิล  (2545, หนา 38)  กลาววา  การประเมินผลเปนระยะเวลาตอเนือ่งกนั 
จําเปนสําหรับทุกหนวยงาน  วัตถุประสงคสําคัญของการประเมินผลคือการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย  ดังนั้นการประเมินผลงานจึงตองเอาวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของงานมาเปนบรรทัดฐานที่ใชวัดหรือประเมิน 
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    อนันต  เกตุวงศ  (2541, หนา 322-323)  ใหความหมายวาการประเมินผลคือ
การวัดและประเมินสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผน  การนําแผนไปปฏิบัติและผลผลิตและผลงาน 
รวมทั้งผลกระทบของแผนและสิ่งที่แผนไดกระทําใหเกิดขึ้นดวย  ดังนั้นขอมูลขาวสารที่ไดจากการวัด
และการประเมินผลจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและกลุมเปาหมาย  ผลของ
การประเมินถาเปนไปตามที่คาดหมายไวในแผน  ส่ิงที่กําหนดหรือคาดหวังไวจะเปนแนวทางที่
นําไปขยายผลตอไป  ถามีปญหา  อุปสรรค  ผลงานที่มีคุณภาพต่ํากวาที่คาดหมาย  ขอมูลที่ได
จะนําไปใชในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกดิผลงานที่ดีมีคุณภาพตามตองการ  
การทํางานจะตองเปนไปตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไวคือ ทรัพยากรปอนระบบโครงสราง 
วิธีการ  กระบวนการทํางานของระบบ  ผลผลิต  และสภาวะแวดลอมของระบบจะตองมีความถูกตอง
เหมาะสม  ดังนั้นการวัดและการประเมินผลสามารถกระทําไดตั้งแตกอนจะมีการทํางานของระบบ
หรือดําเนินการตามแผน  คืออาจเริ่มวัดและประเมนิผลตั้งแตชวงเวลากอนที่จะดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ  และภายหลังการดําเนินการตามแผน  ขอมูลท่ีไดรับจากการวัดและประเมินผลดังกลาว
จะถูกนํามาจัดใหเปนสารสนเทศที่ใชในการตัดสินใจได  ถามีความคลาดเคลื่อนผิดแผกแตกตางไป
จากแผนหรือมาตรฐานที่กําหนดไว  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขยอมตองมีขึ้น 

    ไพบูลย  หวางเค็ง  (2542, หนา 32)  กลาววา  ผูบริหารจําเปนตองประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อจะไดทราบถึงความเจริญกาวหนา  บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม  และสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขตอไป  วัตถุประสงคของการประเมินผล
คือเพื่อการวจิัย  ในการที่ตองการรูวาการกระทําบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดเพื่อการปรับปรุง  
เปนการนําไปสูการปรับปรุง  ซ่ึงสามารถทําใหทราบถึงจุดการปรับปรุงและพัฒนา  และเพื่อการจูงใจ  
จะชวยใหเกิดแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานทําใหเกิดความมุนคงทางจิตใจ  เกิดขวัญในการทํางาน 
    อลงกรณ  มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร  (2539, หนา 47-49) อธิบายวา  วิธีการ
ประเมินผลงานมีหลักดังนี้คือ  รวมกันศึกษาลักษณะงาน  และความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละคน 
กลาวคือ  เพื่อใหรูปริมาณงานและหนาที่ของทุกคนรวมกันกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานและ
เปาหมายในการปฏิบัติงานและเปาหมายนั้นจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักขององคการ 
การกําหนดหลักเกณฑสําหรับวัดหรือสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  การรวมกันดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยกัน  โดยอาศัยหลักเกณฑและวัตถุประสงคขางตน  การประเมินผล
การปฏิบัติงานนี้จะตองกระทําเปนครั้งคราวปละหลายครั้ง  ยอมใหผูปฏิบัตเิปนผูตดัสนิใจปญหาตางๆ 
ภายในขอบเขตงานที่มอบหมายใหและเปนไปตามนโยบายขององคการ คอยแนะนําและสอนงาน
อยูเสมอ เพื่อชวยใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว และพิจารณาถึง
ผลงานเปนหลัก  สําหรับการประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานจะนําเอาผลการปฏิบัติงาน
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ที่ไดจริงมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนา กําหนดรายละเอียดในเปาหมายที่
จะใชวัดผลการปฏิบัติงานชัดเจน  โดยการระบุเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน วางกรอบพิจารณา
โดยบอกใหทราบไดวาในการประเมินผลงานตามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง มีอะไรที่เปนตัวหรือ
เปนส่ิงที่คาดหวังจากกิจกรรมนั้นๆ  การพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ และขอมูล
ดานตางๆ ซ่ึงกันและกัน เพื่อรวมกันคนหาเปาหมายและอุปสรรในการทํางาน ตลอดจนการการกําหนด
ระดับความสําเร็จที่จะเปนไปได  ในระยะสุดทายของการประเมินผลของการปฏิบัติงานจะตองมี
การพบปะกันเพื่อพิจารณาวา ผลงานที่ปฏิบัติไดจริงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตกลงกันไว
อยูในระดับใด  การเปดโอกาสใหชี้แจงปญหาอุปสรรคเพื่อเสนอแนวทางแกไข  จะไดมีโอกาสทบทวนดูวา
สมควรที่จะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรฐานที่จะใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งตอไป
หรือไม 
 จากแนวคิดตางๆ ของนักวิชาการขางตน  สรุปไดวา  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบ
ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค  เปาหมายทีก่ําหนดไว 
 การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง  4  ขั้นตอนที่กลาวมา  แสดงใหเห็นวา  
การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรในสถานศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคและเปาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร  ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวจะประสบผลสําเร็จ  บรรลุวัตถุประสงคหรือไมนั้นผูบริหาร
จะตองเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศภายในใหเปนไป
ตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน  เพื่อแกปญหา  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  2.4.1  งานวิจัยในประเทศ  ในสวนของการวิจัยที่ศกึษาปญหาการนิเทศภายในนัน้  ผูวิจัย
ไดรวบรวมงานวิจยัที่มีลักษณะใกลเคียงกนัเพื่อเปนแนวทางในการศกึษางานวจิัยของ 
 สมศักดิ์  เศวตสุพร  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผลการศึกษา
มีดังนี้  การนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทกุดาน
อยูในระดับมาก  เปรียบเทยีบการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกตามตําแหนงและวุฒกิารศกึษาแตกตางกนั
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อยางมีนัยสําคัญที่ .05  เปรียบเทียบการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบ  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
 ศิขริน  กนะกาศัย  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและความตองการการนิเทศภายใน
ของครูผูสอนโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม  ผลการศึกษามีดังตอไปนี้  ครูและอาจารยสวนใหญ
เปนเพศหญิง  มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  มีอายุระหวาง  20-29 ป  และมีประสบการณในโรงเรียนนี้
นอยกวา  5  ป  สภาพการจัดกิจกรรมการนิเทศที่ครูและอาจารยสวนใหญเห็นวา  มีการจัดอยูในระดับ
ปานกลาง  ไดแก  การประชุมปรึกษาหารือ  การใหบริการสื่อ  การเชิญวิทยากรมาใหความรู  และ
การสาธติการสอน  ความตองการที่จะใหมีการจัดกิจกรรมดังกลาว  ก็อยูในระดับปานกลางเชนกัน  
ยกเวนการสาธิตการสอนซึ่งอยูในระดับมากที่สุข  สภาพการจัดกิจกรรมที่อยูในระดับมาก  ไดแก  
กิจกรรมการใหคําปรึกษา  การจัดทัศนศึกษา  การจัดเอกสารเผยแพร  การใหการศึกษาเพิ่มเติมเทานั้น 
 รองรัตน  ศิริ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  1  ผลการศึกษามีดังนี้  
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายขั้นพบวา  ทุกขั้นอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน  โดยขั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ขั้นปรังปรุงแกไขการนิเทศ  รองลงมาคือข้ันวางแผนการนิเทศและขั้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  ขั้นประเมินผล
การนิเทศ  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  
จําแนกตามประสบการณการทํางานของครู  วุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษามีดังนี้  
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานของครู  พบวา  ครูที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา  10  ป กับครูที่มี
ประสบการณการทํางาน  10  ปขึ้นไป  มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนไมแตกตางกัน  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวา  ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทากบัครู
ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ไมแตกตางกัน  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  
จําแนกตามขนาดโรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  พบวา  ครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กและครูในโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขั้นประเมนิผลการนิเทศและมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขั้นเตรียมการนิเทศ  ขั้นวางแผนการนิเทศและปรับปรุงแกไข
การนิเทศ 
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 ศุภชัย  บุญสิทธิ์  (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพ  ปญหาและความตองการรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษาพบวา  สภาพ
และปญหาการใชรูปแบบนิเทศโดยรวมและรายรูปแบบและสภาพปญหาการใชกระบวนการนิเทศ  
โดยรวมและรายขั้นตอน  อยูในระดับปานกลาง  สําหรับความตองการรูปแบบโดยรวมและรายรปูแบบ
และความตองการกระบวนการนิเทศโดยรวมและ รายขั้นตอนอยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบระดับ
สภาพ  ปญหาและความตองการรูปแบบการนิเทศตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษากับ
ครูผูสอน  พบวา  สภาพการนิเทศโดยรวมไมแตกตางกัน  ปญหาและความตองการนิเทศโดยรวม  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สําหรับกระบวนการนิเทศ  พบวา  สภาพการปฏิบัติ
และ ปญหากระบวนการนิเทศโดยรวมไมแตกตางกัน  สําหรับความตองการนิเทศโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การเปรียบเทียบระดับสภาพ  ปญหาและความตองการรูปแบบ
การนิเทศตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกัน  พบวา  สภาพการปฏิบัติการ
นิเทศ  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปญหาการนิเทศและความตองการ
นิเทศโดยรวมและรายรูปแบบไมแตกตางกนั  การเปรียบเทียบระดับสภาพ  ปญหาและความตองการ
รูปแบบการนิเทศตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณตางกัน  พบวา  โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความตองการนิเทศไมแตกตางกัน  สําหรับสภาพ  ปญหา
และความตองการกระบวนการนิเทศ  พบวา  สภาพการนิเทศและความตองการนเิทศโดยรวมไมแตกตางกนั  
แตปญหาการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การเปรียบเทียบระดับสภาพ  
ปญหาและความตองการรูปแบบนิเทศตามขนาดโรงเรียนพบวา  สภาพการปฏิบัติโรงเรียนขนาดเล็ก
แตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปญหารูปแบบการนิเทศโรงเรียน
ขนาดเล็กแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความตองการ
รูปแบบนิเทศโรงเรียนขนาดกลางแตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สําหรับกระบวนการนิเทศ  สภาพ  ปญหาและความตองการกระบวนการนิเทศทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  ไมแตกตางกัน 
 นิตย  ประจงแตง  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2  ผลการศึกษาดังนี้  บทบาทการนิเทศภายในของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  ซ่ึงมี  7  ดาน  คือดานกระบวน 
การนิเทศภายใน  ดานพัฒนาบุคลากร  ดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานกระบวนการสอน  ดานสื่อการเรียนรู  
ดานการวิจัยในชั้นเรียนและดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติอยูในระดับมาก  บทบาท
การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  ระหวางผูบริหาร
และครูผูสอน  โดยภาพรวมและรายดานมี  2  ดานคือดานกระบวนการสอนและดานสื่อการเรียนรู  
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  บทบาทการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2  ในโรงเรียนแตละขนาด  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 จันทนา  เข็มกลัดนาค  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเร่ือง  ความตองการการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  ของครูผูสอนกลุมโรงเรียนศึกษาพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวาความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
ของครูผูสอนกลุมโรงเรียนศึกษาพัฒนา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด
ชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน  เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย
ความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนจากมากไปหานอย ไดแก  ดานการสรางสื่อและพัฒนาวิธีการ
นิเทศ  ดานสภาพปจจุบัน  ปญหา  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 
การนิเทศและดานการประเมินผล  สวนการเปรียบเทียบความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ครูผูสอน  จําแนกตามประสบการณ  พบวา  มีความตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
 ชูยศ  ภานุมาส  (2543, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ปญหาการปฏิบัติงานและความตองการ
นิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองจันทบุรี  
ใน  5  ดาน  คือ  ดานการจัดและพัฒนาบุคลากร  ดานการพัฒนาหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ดานสื่อการเรียนการสอน  ดานการวัดผลและประเมินผล  โดยจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางานของครู  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองจันทบุรี  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  
สวนความตองการนิเทศภายในโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เมื่อจําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน  พบวา  ครูที่มีประสบการณมากและครูที่มีประสบการณนอยมีปญหาการนิเทศภายใน
อยูในระดับปานกลาง  และมีความตองการนิเทศภายในอยูในระดับมากเหมือนกัน  เปรียบเทียบ
ปญหาและความตองการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองจันทบุรี  จําแนกตามประสบการณการทํางานระหวางครูที่มีประสบการณมากกับครูที่มี
ประสบการณนอย  โดยรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เทียมจันทร  ธุวสินธุ  (2539, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  
    1)  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  มีทัศนคติตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
อยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  อยูในระดับนอย  ยกเวนดานรูปแบบการนิเทศอยูใน
ระดับปานกลาง 
    2)  การเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตามประสบการณและ
ขนาดของโรงเรียนพบวา  โรงเรียนที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่แตกตางกันและปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีทัศนะตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
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         (1)  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่แตกตางกัน
และปฏิบัติงานภายในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  มีทัศนะตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
ไมแตกตางกัน 
      (2)  ครูที่มีประสบการณในการสอนแตกตางกัน  มีทัศนะตอปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนครูผูสอนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีทัศนะตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
 สุดเนตร  ตรึกหากิจ  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแกลง  
จังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา 
       1)  ปญหาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  มีปญหาการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 
     2)  ปญหาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามขนาด
โรงเรียนและตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 กัลยา  ราสา  (2542, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  สํารวจปญหาการปฏิบัติงานวิชาการ
ตามกระบวนการนิเทศภายในตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  ใชกระบวนการนิเทศภายใน  5  ขั้นตอนคือ  1.  การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  2.  การวางแผนและกําหนดทางเลือก  3.  การสรางสื่อและเครือ่งมอื  
4.  การดําเนินการนิเทศภายใน  5.  การประเมินผลและรายงาน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง  และการเปรียบเทียบสํารวจปญหาการปฏิบัติงานวิชาการตามกระบวนการนิเทศภายใน
ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  
แยกตามขนาดของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  
มีปญหาการปฏิบัติงานวิชาการตามกระบวนการนิเทศภายใน  ทั้ง  5  ขั้นตอน  มีปญหาทุกดานและ
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นิธิวดี  ปาหวาย  (2543, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ปญหาการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา 

1) ปญหาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ตามความคิดเห็นของผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ  อยูใน
ระดับปานกลาง 

2) ผูใหการนิเทศกับผูรับการนิเทศมีความคิดเห็นถึงปญหาการดําเนินงานการนิเทศ 

ภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ไมแตกตางกัน 
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 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ  ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจยัตางประเทศที่เกีย่วของกับการงานวจิัย  
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในครั้งนี ้ ดังตอไปนี ้
 ลี  (Lee, 1974, p. 4134-A)  ไดทําการวิจัยเร่ืองหนาที่ทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ
ในโรงเรียนทางภาคใตของรัฐนิวเม็กซิโก  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแรงผลักดันใหมีการปรับปรุง
โครงการนิเทศการศึกษา  โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่นิเทศของครูใหญ  และครูภายใน
โรงเรียนไดกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับ  เพศ  คุณวุฒิ  ตําแหนง  อายุราชการ  และระดับโรงเรียน  
ผลการวิจัยพบวา 
   1)  ระดับความรูขั้นพื้นฐานของครู  ไมทําใหครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญแตกตางกัน 
   2)  อายุราชการของครู  ไมทําใหครูมีความเหน็เกี่ยวกับพฤตกิรรมทางการนิเทศการศึกษา
ของครูใหญแตกตางกัน 
   3)  ตําแหนงของครู  ไมทําใหครูมีความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤตกิรรมทางการนิเทศการศึกษา
ของครูใหญแตกตางกัน 
   4)  ครูเพศหญิง  และครูเพศชาย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการนิเทศ
การศึกษาของครูใหญแตกตางกัน 
   5)   ครูประถมศึกษาใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางครูภายในโรงเรียนมากกวา 
มัธยมศึกษาแตครูมัธยมศึกษาใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนมากกวา
ครูประถมศึกษา 
   6)  ครูรายงานพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ  ในสวนที่มีประสิทธิภาพ
นอยกวาสวนที่ไมมีประสิทธิภาพสวนครูใหญรายงานพฤติกรรมทางการนิเทศการศึกษาของครูใหญ
ในสวนที่มีประสิทธิภาพมากกวาสวนที่ไมมีประสิทธิภาพจึงเปนไปไดวาครูใหญมีความเชื่อวา
ตนเองไดทําหนาที่ดีที่สุดแลวและมากกวาที่ครูคิด 
 เรวิส  (Rewis, 1973, p. 1324)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษากิจกรรมการรับรู  ดานกิจกรรม
การนิเทศของครูในรัฐจอรเจีย  ผลการวิจัยพบวา 
    1)  ครูตองการใหมีการนิเทศมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
   2)  ครูตองการนิเทศแบบใหความชวยเหลือมากกวาการควบคุม  กลาวคือ  ผูนิเทศ 
ตองเปนผูแนะนําดานหลักสูตร  การสอน  ใหคําปรึกษาและชวยปรับปรุงมนุษยสัมพันธ 
   3)  ครูตองการใหมีการนิเทศที่มุงเสริมมนุษยสัมพันธ 
   4)  การนิเทศใหดานการแนะนําความกาวหนาในอาชีพครู  มีนอยกวาดานอื่นๆ 
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   5)  ส่ิงที่ทําใหความตองการแตกตางกันคือ  สถานภาพของครู  ขนาดของโรงเรียน
และประสบการณการสอน 
   6)  ครูระดับประถมศึกษามีความตองการการนิเทศมากกวาครูมัธยมศึกษา 
 ดิว  (Dew,  1994,  p. 2815)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาททางความรู
ในกระบวนการนิเทศ  จุดหมายของการศึกษาเปนการศึกษาทัศนะของครูเกี่ยวกับความรูในการนิเทศ
การสอน  โดยอาศัยขอมูลจากแบบสอบถาม  การสัมภาษณครูผูสอนในโรงเรียนนอกเมือง  รัฐเมรี่แลนด  
จํานวน  120  คน  ผลการวิจัยพบวา 
   1)  ครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนและมีวุฒิทางการศึกษา  เห็นวา  ความรู
ในการนิเทศการสอนเปนสิ่งจําเปน 
   2)  ความเห็นของครูเกี่ยวกับความรูทางดานการนิเทศการสอนมีความจําเปนและ
มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากวิธีการปฏิบัติ  การนิเทศความรูและการนิเทศมีความจําเปน 
   3)  ครูที่มีวุฒิสาขาวิชาตางๆ  และสําเร็จการศึกษาจากสาขานั้นๆ มีความเห็นวา 
ศึกษานิเทศกควรมีความรูในการพัฒนาเด็กพอๆ กับความรูในเนื้อหาการนิเทศการสอน 
   4)  ครูที่มีประสบการณเห็นวา  ศึกษานิเทศกควรมีความรูในเรื่องที่นิเทศ  คนที่เปน
ครูใหม  ตองมคีวามสามารถในการปกครองชั้นเรียน  ซ่ึงสิ่งนี้มีความจําเปนอยางยิ่ง 
 มูรานกิ  (Murangi,  1996, p. 2547)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การนิเทศการสอนในนามิเบีย
ตอการศึกษาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและการยอมรับในการนิเทศการสอน  จุดหมายของการศึกษา
เปนการตัดสินการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในนามิเบีย  และความสัมพันธของครูในการพัฒนา  
ผลการศึกษาทําใหเขาใจเรื่องทฤษฎีการปฏิบัติการนิเทศการสอน  และพิจารณาปญหาเกี่ยวกับครู
และศึกษานิเทศก  ผลการวิจัยพบวา  การยอมรับในการนิเทศการสอนของครูไดรับการยอมรับนอย  
ครูไมไดรับการนิเทศ  จุดมุงหมายหลักสําคัญที่สุดสําหรับครูคือ  การไดรวมแสดงความคิดเห็น  
ครูมีความรูสึกตองการความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเทคนิคการนิเทศการสอน  ครูและศึกษานิเทศก
รูสึกวา  การนิเทศมีความจําเปน  แนวคิดในการศึกษาและบทบาทในการนิเทศในนามเิบียทําใหแรงจงูใจ
ของครูมีการยอมรับในการเรียนรูและพัฒนาการกระทํา  มีผลตอความเปนอยูในอาชีพครู   การนิเทศ
การสอนในนามิเบียมีการปรับเปลี่ยนดานปรัชญา  สมัยกอนมีนโยบายควบคุมครู  ซ่ึงปจจุบันเปน
แบบประชาธิปไตย  การนิเทศเปนความตองการปฏิรูปการศึกษา  การนิเทศจะเปนสวนชวยปรับปรุง
การศึกษา  ศึกษานิเทศกเปนผูคอยแนะนํา  เสนอแนวคิดใหม  รวมทั้งประเมินผลการทํางานของครูดวย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  พอสรุปไดวา  
การนิเทศภายในสถานศึกษามีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แตการดําเนินงาน
ที่ผานมาพบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับที่ไมนาพอใจนัก  ยังมีปญหาอปุสรรคอีกหลายอยางซึ่งไดแก  
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ปญหาเกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูรับการนิเทศ  การขาดงบประมาณสนับสนุน  ขาดความรู  
ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ  ตลอดจนขาดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และไมเปนไปตามขั้นตอน  ฉะนั้น  การศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมี
ความจําเปนที่ครูผูสอนจะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไปประยุกตใชในการสอนของตนตามเปาหมายของหลักสูตร  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  
ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอันจะสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของ
ประเทศตอไป 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดจากการวิจัย 
  
   จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับการนิเทศภายใน  ผูวิจัยจึงใช
แนวคิดของ  สงัด  อุทรานันท (2530, หนา 84-85); ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  และอุทัย  บุญประเสริฐ    
(2539, หนา 76-80);  ชารี  มณีศรี  (2540, หนา 202-203);  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  (2541, หนา 54);  Ben M Harris  (1975, pp. 14-15)  ดังนี้ 
 

กระบวนการนิเทศ 
สงัด  

อุทรานันท 
ชารี 
มณีศรี 

อุทัย 
บุญประเสริฐ 

สปช. Ben M Harris สรุปใช
รวมกัน 

1. ดานวางแผน       
2. ดานใหความรู       
3. ดานลงมอืปฏบิตัิ       
4. การสรางขวัญกําลังใจ       
5. ดานการประเมนิผล       
6. การศึกษาสภาพปจจบุัน  
    ปญหาและความตองการ 

      

7. ดานการวิเคราะห       
8. ดานการควบคมุ       
9. ดานการสรางสือ่       
10. ดานการนิเทศ       
11. กําหนดองคประกอบงาน       
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  จากการวิเคราะหจากแนวคิดดานกระบวนการนิเทศการศึกษา  ของนักวิชาการในดาน
ตางๆ แลว  พบวาสิ่งที่เปนแนวคิดดานกระบวนการนิเทศที่เหมือนกันมากที่สุดคือ  ดานการศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการ  ดานวางแผนนิเทศ  ดานการลงมือปฏิบัติและดานการประเมินผล  
ผูวิจัยจึงใชกรอบแนวคิดที่ไดเปรียบเทียบในตารางขางตนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 

   ปญหาการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา  หมายถึง  อุปสรรคหรือ
ขอขัดของตางๆ ที่ทําใหการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 1  ไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาตาม
ขั้นตอนการนิเทศภายในของผูบริหาร ขาราชการครูผูรับการนิเทศ  โดยยึดกระบวนการนิเทศตาม
กรอบการสรุปกรอบแนวคิด  จํานวน  4  ดาน  ดังนี้ 

    1)  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  หมายถึง   การนําขอมูล
ที่มีอยูในขณะนั้น  มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  กับผลการดําเนินงานตามที่คาดหวังหรือความตองการ
ของสถานศึกษาในอนาคต 

        (1)  แตงตั้งคณะทํางาน  ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและผูนิเทศ  มีหนาที่ศึกษา
สภาพปจจุบนั  ปญหาและความตองการ 
                      ก.  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศในภารกิจที่เปนผลการจัด
การศึกษาในรอบที่ผานมา  และสภาพการนิเทศ  กํากับ  ติดตามทั้งดานปจจัย  กระบวนการ  และ
ผลผลิตเพื่อใหสามารถเห็นสภาพปจจุบันอยางชัดเจน 
                     ข.  ประมวลและกําหนดเกณฑที่พึงประสงค หรือมาตรฐานของงาน
แตละภารกิจใหครบถวน  เพือ่สามารถกําหนดประเด็นปญหา  หรือความตองการไดอยางถูกตองชัดเจน 

        (2)  เปรียบเทียบสภาพปจจุบันกับเกณฑที่พึงประสงค  หรือมาตรฐาน
ของแตละภารกิจ  วิเคราะหหาตัวบงชี้ความรุนแรงของปญหาวามีมากนอยเพียงใดเพื่อเปนขอมูล
ที่ใชกําหนดประเด็นปญหา 
                      (3)  กําหนดประเด็นปญหาและความตองการประกอบดวยเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดตางๆ เพื่อจะทําใหผูเกี่ยวของเขาใจอยางถูกตองชัดเจน และสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด 
                      (4)  จัดลําดับความสําคัญของปญหา เนื่องจากปญหามีจํานวนมากจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองจัดลําดับความสําคัญของปญหา  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาควรพิจารณาเกณฑดังนี้   
             ก.  เปนปญหาที่แทจริง 

           ข.  มีความจําเปนเรงดวน 
            ค.  ความรุนแรงของปญหา 
                ง.  มีผลกระทบตอเรื่องอื่นๆ 
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                     เมื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหาไดแลว จึงพิจารณารวมกันวาควรจัดทํา
โครงการแกปญหาดังกลาว  จากนั้นจึงนําแตละปญหาที่คาดวาจะแกไขไดไปวิเคราะหสาเหตุของปญหา
ตอไป 

          (5)  วิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อนําไปสูวิธีการแกไขใหสอดคลองกับสาเหตุ
ที่แทจริง  คือนําปญหาซ่ึงจัดลําดับความสําคัญแลวมาวิเคราะหสาเหตุ เพื่อหาสาเหตุใหญและสาเหตุยอย
ของแตละปญหาดังนี้ 
              ก.  ประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาทั้งสาเหตุใหญ
และสาเหตยุอยโดยใชแผนภมูิกางปลา 
              ข.  หาวิธีการแกปญหาจากสาเหตุที่แทจริงตอไป 
               (6)  กําหนดวิธีการแกไขปญหาและกําหนดทางเลือก  เมื่อรูสาเหตุของปญหา
แนนอนชัดเจนแลว  ใหผูรวมงานชวยกันหาวิธีแกไขปญหาและกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะทําใหเกิดการยอมรับและรวมมือกันนําแนวทางที่กําหนดสูการปฏิบัติดวยความเต็มใจ 
การกําหนดวิธีการแกปญหาและกําหนดทางเลือกอาจใชตารางวิเคราะหเพื่อใหเห็นความสัมพันธ
ของสวนตางๆ อยางชัดเจนและเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 
            (7)  ประมวลทางเลือกที่กําหนดไว  โดยพิจารณาทางเลือกเปนกลุมเพื่อสะดวก
ในการนําไปใชในการวางแผนตอไป 

      2)  ดานวางแผนการนิเทศ  หมายถึง   การนําเอาผลจาการวิเคราะห  สภาพปจจุบัน  
ปญหา  สาเหตุของปญหาและความตองการ  มากําหนดเปนกิจกรรม  กําหนดทางเลือกและแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

      มีการกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรม  จัดทําโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  จัดทําตารางเวลาในการดําเนินงาน หรือปฏิทินปฏิบัติงาน 

         เปนกระบวนการตัดสินใจในสิ่งที่จะทําในอนาคตอยางเปนระบบเพื่อใหบรรลุ
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การวางแผนเปนหลักการสําคัญขั้นตนของกระบวนการบริหาร
แผนที่ดีจะชวยใหการบริหารสําเร็จลุลวงไปดวยความราบรื่น  รูปแบบของแผนมีหลายอยางตางกัน 
สุดแตวาจะวางแผนขึ้นมาสําหรับกิจการใด  และวัตถุประสงคอยางใด แผนงานเปนประดุจดังเข็มทิศ
ชวยช้ีชองทางในการดําเนินงาน  อยางไรก็ดีไมวาแผนงานนั้นจะดีเดนสักปานใดก็ตาม  หากผูใชแผน
ไมดําเนินตามแผนหรือไมใหความสนใจแกแผนงานนั้นเทาที่ควรแลว  แผนงานนั้นก็ไรความหมาย 
แผนงานเปนหลักและรากฐานในการปฏิบัติงานทั้งปวง  ถาปราศจากการวางแผนและการติดตามผล
ที่ดีแลว  โอกาสที่จะทํางานใหไดผลดีมีอยูนอยมาก ผูบริหารที่ฉลาดควรสนใจและใหความสําคัญแก
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แผนอยางเพียงพอ  หากยอมเสียเวลาเพียงเล็กนอยสําหรับการวางแผน  จะไมตองเสียเวลาเสียแรงงาน 
และเสียเงินจํานวนมากเพื่อแกไขอุปสรรคและปรับปรุงกิจการใหทันสมัยอยูเสมอ 
     ไดมีผูใหความหมายของการวางแผนไวมากมาย  แตกตางกันตามทัศนะของ
แตละกลุม แตไมวาจะมีการกําหนดความหมายที่แตกตางกันอยางไร  สาระสําคัญของการวางแผน 
ก็นาจะหมายถึงการเตรียมการลวงหนา  เพื่อกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย  โครงการ  วิธีการแกปญหา 
ตลอดจนการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด  งายที่สุด  และรวดเร็วที่สุด  เพื่อดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว นอกจากนี้ยังหมายถึงการจัดลําดับกิจกรรมสําคัญๆ ตามลําดับกอนหลัง และตามลําดับเวลา
ที่จะตองทําใหเสร็จ จัดใหมีทรัพยากรในการบริหารใหเพียงพอ  วางแผนเพื่อใหมีการประสานงาน
ตลอดจนกําหนดระบบการควบคุมงาน 
     การวางแผนงานเปนงานตอเนื่อง  แผนทุกแผนควรจัดกระทําขั้นตนและทบทวน
แกไขในเวลาตอมาหรือไมมีขอเท็จจริงใหม  หรือมีส่ิงใหมที่เกี่ยวกับแผนเกิดขึ้น  โดยปกติจะมี
การตรวจแผนอยูเปนประจาํหากมีความจําเปน  ก็อาจมีการแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณใหม 
     เนื่องจากการวางแผนถูกนําไปใชกับกิจกรรมทุกชนิด แผนจึงแบงออกเปน
หลายประเภทตามลักษณะของงาน บางแผนใชกับเรื่องกวางๆ บางแผนใชกับเรื่องแคบๆ บางแผน
เนนเรื่องสถานที่ บางแผนเนนเรื่องการปฏิบัติจริง คาใชจาย คุณภาพ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงอาจแบงออกเปนประเภทไดดังนี้ 
      (1)  แผนเกี่ยวกับการขยายงาน เปนแผนที่ชวยใหทราบวาขณะนี้หนวยงานเปน
อยางไร ควรจะไปทิศทางใด  ปญหาอะไรกําลังประสบ เวลาที่จะตองใชในการเจริญเติบโต  และ
กิจกรรมใดที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
     (2)  แผนเกี่ยวกับกําไร  เปนแผนที่เนนเกี่ยวกับกําไร และผลผลิต  เปนแผนที่
พิจารณาถึงการลงทุนและคาใชจาย เพื่อใหไดกําไรสูงสุด 
     (3)  แผนเกี่ยวกับการหาผูใช เปนแผนที่พยายามศึกษาหาผูใชเพื่อเปนการกําหนด  
การปฏิบัติงานหรือกลาวอีกอยางหนึ่ง ก็คือหาตลาดเพื่อผลผลิตนั่นเอง 
     (4)  แผนเกี่ยวกับการจัดกําลังคน  เปนแผนที่จัดเตรียมและพัฒนากําลังคนให
พอเหมาะกับสภาพของหนวยงาน 
     นอกจากนี้  บางคนยังแบงแผนออกตามระยะเวลาการทํางาน  ทําใหเกิดแผนขึ้น 
2  ลักษณะคือ  
     (1)  แผนระยะสั้น  ใชสําหรับกําหนดการปฏิบัติงานลวงหนาเปนระยะเวลาสั้นๆ 
เชน  1  ปหรือ  2  ป 
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     (2)  แผนระยะยาว ใชสําหรบักําหนดการปฏิบัติงานลวงหนาเปนระยะเวลายาว 
อาจจะเปน 2-5  ป  ทั้งนี้แลวแตหนวยงาน 
     เมื่อแผนถูกแบงออกตามลักษณะการใช จะแบงไดเปน  2 ลักษณะ คือ 
     (1)  แผนงานที่ใชประจํา  เปนแผนงานที่วางไวเพื่อสะดวกแกการที่จะตองปฏิบัติอยู
เปนประจํา 
     (2)  แผนงานที่ใชคร้ังเดียว  เปนการวางแผนสําหรับปฏิบัติงานในเฉพาะสถานการณ 
หรือสําหรับงานเฉพาะบางอยาง 
     นักวิชาการบางทานจําแนกแผนออกตามลักษณะงานโดยแบงออกเปน 
     (1)  แผนงานหลัก  หมายถึง  แผนงานใหญขององคการ ซ่ึงการจดัทํานัน้ผูบริหาร
จะกําหนดวัตถุประสงคไวอยางกวางๆ เพือ่เปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุวตัถุประสงค 
     (2)  แผนงานยอย เปนแผนที่จัดทําขึ้นตามลักษณะหนาที่งานที่จําแนกไวในองคการ 
     ลักษณะของแผนโดยทัว่ไป จะตองประกอบดวยส่ิงตอไปนี ้
     (1)  วัตถุประสงค  เปนการกําหนดไวลวงหนาจะมีการปฏิบัติอะไรและอยางไร 
เปนการชี้ทางใหเห็นและเปนการปองกันการเขาใจผิดและหลงทาง  วัตถุประสงคจะตองกําหนดไว
แจมแจงชัดเจนโดยใหทุกฝายมีสวนรวม  ตองมีการจัดเรียงลําดับวัตถุประสงค และมีการปรับปรุง
แกไขเปนระยะๆ  
      (2)  มาตรฐานในการบริหาร  เปนการกําหนดความตองการ  ความสมดุล  และ
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรทั้งหลาย  มาตรฐานเปนเครื่องกําหนดหลักเกณฑสําหรับการควบคุม  
การกําหนดอาจเขียนเปนคําอธิบาย  หรือโดยการบอกเลาดวยคําพูดใหถือปฏิบัติตาม 
     (3)  งบประมาณ  ไดแกแผนการรับและแผนการจาย ซ่ึงกําหนดขึ้นสําหรับส่ิงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและเปนสิ่งที่ชวยกําหนดเปนเปาหมายของแตละกิจกรรม  และใชเปนแผน 
การควบคุมได 
     (4)  แผนงาน  เปนแผนเบ็ดเตล็ดซึ่งรวมการใชทรัพยากรตาง  ๆและการจัดเรียงลําดับ
ของกิจกรรมซึ่งจะตองทําตามกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
     (5)  นโยบาย  หมายถึงการตกลงขั้นตนในการกําหนดแนวทางอยางกวางใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค นโยบายที่ดีจะตองกําหนดไวอยางกวางๆ และสอดคลองกัน
และแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาองคกรในที่สุด 
      (6)  วิธีปฏิบัติ  หมายถึงกระบวนการของงานทั้งหลายซ่ึงเกี่ยวของกัน  มีการจัด
เรียงลําดับ  พรอมทั้งกําหนดวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนจัดสายทางเดินของงานไวดวย  วิธีปฏิบัติควรจะ
แนนอนมั่นคง  จะเปลี่ยนแปลงตอเมื่อมีเหตุการณกระทบตอการดําเนินงานขึ้นเทานั้น 
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       (7)  วิธีการ  หมายถึงขั้นตอนของวิธีปฏิบัติงานอยางหนึ่ง และเปนการกําหนดวา
งานขั้นนี้จะตองปฏิบัติอยางใด  โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค  คาใชจาย  เวลา  เงิน  และกําลังคน 
     ขอควรคํานึงในการวางแผนการศึกษาทีด่ี มีพอสรุปดังนี้ 
     (1)  การวางแผนการศึกษา  จะตองเปนการมองไปขางหนาและตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความตองการในอนาคต 
     (2)  การวางแผนการศึกษา  จะตองสอดคลองกับการวางแผนประเทศ 
     (3)  การวางแผนการศึกษา  จะตองเปนกระบวนการตอเนื่อง  และมีจุดยืนที่แนนอน 
     (4)  การวางแผนการศึกษา  จะตองเปนสิ่งที่เปนไปได  และนําออกปฏบิัติได 
     (5)  การวางแผนการศึกษา  จะตองเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของทุกฝาย
อยางตอเนื่อง 
     (6)  การวางแผนการศึกษา  จะตองใชความรูจากผูเชี่ยวชาญตางๆ  
       (7)  เนื้อหาและขอบขายของการวางแผนการศึกษาจะตองกําหนดจากความตองการ
ของบุคคลและกลุม 
     (8)  ควรเนนความสําคัญของสถิติการศึกษาที่มีตอการวางแผนการศกึษา 
     (9)  การวิจัยเปนพื้นฐานของการวางแผนการศึกษา 
     (10)  การวางแผนการศึกษา  จะตองมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 
      (11)  การวางแผนการศึกษาจะตองใหโอกาสสําหรับการปรับเพื่อการดําเนินงาน
ขั้นตอไป 
    3)  ดานการปฏิบัติงานนิเทศ  หมายถึง  การดาํเนินกจิกรรมนิเทศรวมกนัของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคและกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษา     
           (1)  มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ 
กิจกรรม ส่ือและเครื่องมือ  การบันทึกผล  การประเมินผลและการสรุปผลการนิเทศ 

        (2)  ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว  ในโครงการนิเทศภายในโดยมี
การอํานวยการ  ติดตาม  ควบคุมและกํากับงาน 

        (3)  กําหนดใหคณะกรรมการนิเทศ  รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศหรือความกาวหนา
ใหผูบริหารสถานศึกษาทราบเปนระยะ 
        (4)  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  หมายถึงพิจารณารายละเอียดของโครงการ
และแผนงาน  ทดลองนําไปปฏิบตัิตามแนวทางที่วางไว 
        (5)  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาเปนการดําเนินการใหการนิเทศไดรับความสําเร็จ 
ประกอบดวยข้ันตอนคือ กระบวนการวางแผนการจัดการการนํา การควบคุม และการประเมินผล 
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        (6)  การปฏิบัติการในขั้นตอนการนิเทศการศึกษา เปนขั้นที่ผูใหการนิเทศจะทํา
การนิเทศและควบคุมคุณภาพใหงานออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง เปนภารกิจของ
ผูนิเทศในการควบคุมคุณภาพงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรผูรับการนิเทศได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น หลังจากไดขอมูลเกี่ยวของกับความตองการ  จุดมุงหมาย
ที่ชัดเจนและทางเลือกในการปฏิบัติงานแลว  งานที่จะตองทําตอไปของการวางแผนคือ  การจัดทํา
โครงการนิเทศ  สวนการกําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพ
หรือประสิทธิภาพของโครงการนิเทศการศึกษา  ไดแก  การลงทุนในดานทรัพยากรมนุษย  วัสดุ
อุปกรณ  เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ งบประมาณการเงิน  รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ตามโครงการ  
      (7)  หนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  คือตรวจสอบความเปนไป
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  จัดประชุมเพื่อวางแผนโครงการ  เพื่อใหการวางแผนโครงการเริ่มตน
จากปญหาที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่มีอยูเดิม  เตรียมวิธีการดําเนินโครงการ  ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การดําเนินการโดยพิจารณาถึงความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจและความพรอม  กระจายงาน
และความรับผิดชอบใหทั่วถึง ลงมือดําเนินการใหคําแนะนําเพื่อใหงานกาวหนา  จัดสรรเครื่องมือ
เครื่องใช  ใหอิสระในการคิด  ตัดสินใจ  ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงการดําเนินการ ใชทรัพยากร
ในชุมชนใหเกิดประโยชนเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการประเมินผลงาน 
      (8)  ผูนิเทศเปนผูมีหนาที่ทําการ ติดตอโดยตรงกับผูเกี่ยวของแตละคนสามารถ
จะมองเห็นตัวบุคคลที่จะใหประโยชนสูงสุดไดอยางรวดเร็วถูกตอง  และทราบวาจะดึงเอาความสามารถ
ของบุคคลเหลานั้นมาชวยใหงานประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร 
     การดําเนินการนิเทศควรปฏิบัติดังนี้ 
     (1)  สํารวจและจัดหาทรัพยากรตามที่ไดกําหนดไวในแผน  วามีพอเพียงหรือไม 
อะไรที่ตองเพิม่เติมก็จัดหาไวใหเรียบรอย 
     (2)  ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของโดยจัดการประชุมชี้แจง  และทําความเขาใจให
แจมแจงที่สุด ตั้งแตความเปนมา ความมุงหมาย วิธีการดําเนินการ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
     (3)  แบงปนความรับผิดชอบใหกับคณะผูรวมงาน  โดยพิจารณาถึงความสามารถ 
ความถนัด  ความสนใจ  และความพรอมใหมากที่สุด  กระจายงานแบงความรับผิดชอบใหทั่วถึง 
ใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการ  เพื่อเปนการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย 
     (4)  การใหกําลังใจกับหมูคณะ และการแนะนําเพื่อใหงานกาวหนา 
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      การดําเนินการนิเทศ ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     (1)  ประชุมผูเกี่ยวของและคณะทํางาน  เพือ่ทําความเขาใจรายละเอยีดและขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหตรงกนั 
     (2)  กําหนดงานที่จะปฏิบัติแตละโครงการ มีงานอะไรบางที่ทําได  แลวจดัเรยีงลําดบั
กอนหลัง 
     (3)  แบงงานรับผิดชอบ  วาใครทําอะไร  เวลาใด  ใหชัดเจน  และควรมีผูปฏิบัติงานแทน
เมื่อผูปฏิบัติงานมีปญหาอุปสรรคไมสามารถปฏิบัติงานได 
     (4)  ทําความเขาใจสื่อและเครื่องมือนิเทศรวมกันกอนนําไปปฏิบัติ  เพื่อไมให
เกิดความผิดพลาดหรือขอบกพรองในการปฏิบัติได 
     (5)  ตกลงกําหนดแนวทางรวมกัน  เกี่ยวกับการเก็บขอมูล  รวบรวมขอมูลของ
แตละงานของแตละคนที่รับผิดชอบใหเปนแนวทางเดียวกัน  ใหทุกคนมีความเขาใจตรงกัน 
     (6)  ปฏิบัติการนิเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 
     (7)  จัดประชมุ  ทบทวนการปฏิบัติการตามขั้นตอน  และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ของแตละคนอยางสม่ําเสมอ เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคหรือเกิดการเปลีย่นแปลงขึ้น 
     (8)  ประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
     (9)  นําขอมูลมาประมวล สรุปวิเคราะห วจิัย เพื่อรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ 
เพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการดําเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การปฏิบัติการนิเทศ 
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมนิเทศรวมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงคและ
กิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการนิเทศภายในของโรงเรียน 
    4)  ดานการประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับ
วัตถุประสงค  เปาหมายที่กําหนดไว 
     การประเมินผลเปนกระบวนการภายหลังการวัด  ซ่ึงมักจะออกมา  การประเมิน  
หรือการประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจดําเนินการ
เพื่อส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  นอกจากนีย้ังมีความหมายเกีย่วเนื่องกับคําอื่นๆ อีกหลายคํา  เชน  การวิจัย  การวดัผล  
การตรวจสอบรายงานผล  การควบคุมดูแล  การประมาณการ  และการพิจารณาตดัสินเปนตน    

     การประเมินผลเปนกระบวนการของการดูแลติดตาม  เพื่อที่จะรูวาองคกรหรือ
หนวยงานไดรับหรือใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  ถาไมไดผลการแกไขตองเปนหนาที่ของผูบริหารตองดูแล
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ปองกันไมใหเกิดปญหาเกิดปญหา  จําแนกแยกแยะหรือวิเคราะหการไดมาซึ่งขอมูลและการเสนอขอมลู
เพื่อเสนอคําวินิจฉัยสําหรับทางเลือกหรือการตัดสินใจวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
       ความหมายการประเมินผลโครงการเปนกระบวนการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับ
ผลลัพธที่พึงปรารถนาและไมพึงปรารถนาซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อกําหนดคุณคา 
หรือปริมาณของความสําเร็จตามวัตถุประสงคซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
      (1)  การกําหนดจุดมุงหมายในการประเมิน  
     (2)  การกําหนดเกณฑเพื่อตรวจสอบความสําเร็จ 
     (3)  การอธิบายระดับความสําเร็จ 
     (4)  การรายงานและการเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป 

     ประเมินผลโครงการเปนการตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการวาเปนไป
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม  และบรรลุเปาหมายนั้นดวยดีมากนอยเพียงใด 
                      การประเมินผลเปนกระบวนการที่มุงแสดงคําตอบวาโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค
และหมายที่กําหนดไวตั้งแตตนหรือไม  ระดับใด  จัดเปนการประเมินผลลัพธและผลกระทบ  
สวนการมุงตอบคําถามที่วาการกําหนดงานในโครงการเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมและมอุีปสรรค
ประการใด  จัดเปนการประเมินกระบวนการ  นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงการนําเอาระเบียบวิธีวิจัย
ประยุกต  เอาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร  มาประยุกตใชเพื่อการศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางสิ่งที่ปอนเขา  และส่ิงที่สงเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ผลลัพธที่พึงปรารถนากับวัตถุประสงคและเปาประสงค  เพื่อศึกษาสังเกตรวบรวมผลลัพธขางเคียง 
ที่ไมคาดคิดไวลวงหนารวมตลอดถึงเมื่อการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นการดําเนินการให
เปนไปตามแนวทางหรือแบบแผนที่วางไวลวงหนา 
       ดังนั้นการประเมินผล  หมายถึง  การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับ
วัตถุประสงค  เปาหมายที่กําหนดไว 

     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 

     การแบงขนาดสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(2549, หนา 7) แบงขนาดสถานศึกษา ดังตอไปนี้   
     ขนาดที่  1  นักเรียนตั้งแต  1-120  คน 

     ขนาดที่  2  นกัเรียนตั้งแต  121-200  คน 
     ขนาดที่  3  นกัเรียนตั้งแต  201-300  คน 
     ขนาดที่  4  นกัเรียนตั้งแต  301-499  คน 
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  ขนาดที่  5  นกัเรียนตั้งแต  500-1,499  คน 
  ขนาดที่  6  นักเรียนตั้งแต  1,500-2,499  คน 
  ขนาดที่  7  นักเรียนตั้งแต  2,500  คนขึ้นไป 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการยุบรวมขนาดของสถานศึกษาจาก  7  ขนาด  เหลือ  

3  ขนาด  ตามคํานิยามศัพทเฉพาะในบทที่ 1  เหตุผลเพราะวาผูวิจัยมีความตองการใหจํานวนของ
ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี้มีจํานวนที่ใกลเคียงกัน  ถายังคงขนาดของสถานศึกษา
ตามการแบงขนาดสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยมีความเห็นวา
คงเปนการยากที่จะใหประชากรและกลุมตัวอยางที่จะนํามาศึกษาในการวิจัยใกลเคียงกัน  ผูวิจัย
จึงเห็นสมควรยุบรวมขนาดสถานศึกษาเหลือเพียง  3  ขนาดเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


