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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อนําความรูที่ไดมากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
 2.1  การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 2.2  บทบาทของผูบริหารกับการนิเทศการศึกษา 
 2.3  การนิเทศการศึกษา 
                       2.3.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
        2.3.2 ความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 
        2.3.3 หลักการนิเทศการศึกษา 
                       2.3.4  ขอบขายของงานนิเทศการศึกษา 
        2.3.5 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 2.4 การนิเทศภายในโรงเรียน 
        2.4.1 ความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียน 
        2.4.2 ขอบขายการนิเทศภายในโรงเรยีน 
        2.4.3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
                1) การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
                2) การวางแผน 
                3) การปฏิบัติการนิเทศ 
                4) การประเมินผล 
 2.5 สภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต  2 
 2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
                2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540  มาตรา 43 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ไมนอยกวา 12  ป  ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และในการจัดการศึกษา
ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  การอบรม  การสืบสานวัฒนธรรม  
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูจากสภาพแวดลอมสังคม             
การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้มาตรา  4  
ไดใหความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               ในมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2548, หนา 2 – 3) ไดบัญญัติไววา 
 “ขาราชการครู”  หมายความวา  ผูที่ประกอบวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียน         
การสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
 “เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา  เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวง
กําหนดการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546 
 “หนวยงานทางการศึกษา”  หมายความวา 
         1)  สถานศึกษา 
         2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         3)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
        4)  แหลงเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        5)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือตามประกาศกระทรวง  หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด 
 “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศกึษา  รวมทั้ง
ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษาและปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานทางการศึกษา 
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 “สถานศึกษา” หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศนูยการศึกษาพิเศษ  ศูนย
การศึกษานอกระบบ  ศูนยการศึกษาตามอธัยาศัย  วิทยาลัย สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของรัฐที่มีอํานาจหนาทีห่รือมีวัตถุประสงคในการจดัการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
และตามประกาศกระทรวง 
 การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
ที่ระบุไวในมาตรา 39 มี 4 ดาน คือ การบรหิารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหาร.งานบุคคล
และการบริหารทั่วไป 
              การบริหารงานวิชาการ  เปนงานที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา  เนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการเกีย่วของกับการจัดกจิกรรมทุกชนดิในสถานศึกษา  โดยเฉพาะเกีย่วกับการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายหลกัของสถานศึกษา และเปนเครื่องชี้วัดที่สําคัญถึงความสําเร็จ
และความสามารถของผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 33)ไดแบงขอบขายการบริหารงาน
วิชาการไวดังนี้ 
        1)  การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
        2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู 
        3)  การวดัผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
        4)  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        5)  การพฒันาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
        6)  การพฒันาแหลงเรยีนรู 
        7)  การนิเทศการศึกษา 
        8)  การแนะแนวการศึกษา 
        9)  การพฒันาระบบประกันคณุภาพในสถานศึกษา 
      10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
      11)  การประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
      12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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2.2   บทบาทของผูบริหารกับการนิเทศการศึกษา 
 

บทบาทของผูบริหารกับการนิเทศการศึกษานั้นมีหลากหลาย ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
แนวคิดของหนวยงานทางการศึกษาและนักการศึกษา ซ่ึงใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารกับ
การนิเทศภายในไว  ดังนี้  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 ก, หนา 41) กลาวถึง บทบาท
ของผูบริหารกับการนิเทศภายใน  ดังนี้ 

       1) ศึกษาและทําความเขาใจถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติในการนิเทศภายในให
ชัดเจนเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินการ 

      2)  สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา  และคณะครู  เพื่อการยอมรับซึ่ง
กันและกัน 

      3)  แตงตั ้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน 
ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาสายชั้น และคณะครูที่มีความเหมาะสมรวมเปน
กรรมการ 

      4) ใหคณะกรรมการมีหนาที่วางแผนเพื่อดําเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ คือ 
      (1)  การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ 

                                      (2)  การวางแผน 
      (3)  การสรางเครื่องมือ 
      (4)  การปฏิบัติการนิเทศ 
      (5)  การประเมินผลการนิเทศ 

      5)  จัดใหมีเครื่องมือ วัสดุ เอกสาร ที่จาํเปนสําหรับการนิเทศใหพรอมที่จะใชอยางเพียงพอ 
      6)  ดําเนินการนิเทศตามแผนและโครงการที่กําหนด โดยจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานใหชัดเจน 
      7)  เลือกใชกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการนิเทศ 
      8)  เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน  เพื่อทราบปญหาและพฤติกรรมการเรียนการสอน

ของครูและผูเรียน โดยมีแบบบันทึกการสังเกตการสอน 
      9)  จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของครู

และพัฒนาการเรียนการสอน 
                       10)  จัดทําแฟมขอมูลเพื่อรวบรวมผลการนิเทศและเอกสารที่เกี่ยวของกับการนิเทศ 

      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 ข, หนา 21) กลาวถึงบทบาท
ของผูบริหารกับการนิเทศการศึกษาไว ดังนี้ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 

 

12

      1)  ผูบริหารตองเปนผูที ่ใหความรูความเขาใจกับครูภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ทักษะทางสังคมใหครูตระหนักถึงความสําคัญจําเปน และใหแนวทางแกครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จะพัฒนาทักษะทางสังคม 

      2)  ผูบริหารตองเปนผูประสานงานในดานตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนทักษะทางสังคม  เชน  ประสานงานวิทยากร  ประสานแหลงความรู  วิทยากรตาง ๆ  

     3)  ผูบริหารตองเปนผูใหการสนับสนุนสงเสริม  ใหครูพัฒนาผูเรียนเกิดทักษะทางสังคม 
                                4)  ผูบริหารตองใหคําแนะนํา  คําปรึกษาแกครูเมื่อครูตองการ 
                                5)  ผูบริหารตองรวมประชุมวางแผนกับคณะครูที่จะรวมกันพัฒนาผูเรียน 

     6)  ผูบริหารตองดําเนินการนิเทศภายใน เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะ
ทางสังคม ดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ   

     7)  ผูบริหารตองติดตาม ประเมินผล การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสมบูรณ 
ถูกตองและมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อใหประสบผลอยางดี 

          สรุปไดวา ผูบริหารมีบทบาทและหนาทีใ่นการบริหารงานนเิทศภายในตามหลักการ
บริหารทีค่ลายคลึงโดยอาจมรีะบบและขั้นตอนในรายละเอียดการบริหารงานแตกตางกันบางตามสภาพ
และขนาดของสถานศึกษา เชน ศึกษาทาํความเขาใจถงึหลักการและวิธีการปฏิบัติในการนิเทศเพื่อให
เกิดความมั่นใจในการดําเนนิการวางแผนเพื่อดําเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ ประกอบดวย 
การศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ การวางแผน การสรางเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศ การ
ประเมินผลการนิเทศแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน จัดใหมเีครื่องมือ วัสดุ เอกสาร ที่จําเปน
สําหรับการนิเทศใหพรอมทีจ่ะใชอยางเพยีงพอ ดําเนินการนิเทศตามแผนและโครงการที่กําหนด 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสมบูรณ ถูกตองและมีการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาเพื่อใหประสบผลอยางดี และจัดทําแฟมขอมูลเพือ่รวบรวมผลการนิเทศและเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการนิเทศ  
 

2.3   การนิเทศการศึกษา 
  
 2.3.1   ความหมายของการนเิทศการศึกษา 
 ความหมายการนิเทศการศึกษาที่ผานมา เขาใจกันวาการนิเทศการศึกษาเปนหนาที่ของ
ศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียนเทานั้น  ครูเปนเพียงผูรับการนิเทศ  แตปจจุบันความกาวหนาทาง
การศึกษาและเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นอยางมากและรวดเร็ว  ระบบการศึกษาและหลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้น  การนิเทศการศึกษาจึงมีความสําคัญ
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มากขึ้น  แตการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียนไมเพียงพอกับความตองการ
ของบุคลากรในโรงเรียนจึงจําเปนตองจัดการนิเทศการศึกษาแบบ “การนิเทศภายในโรงเรียน” ขึ้น 
                 ชารี  มณีศรี  (2542, หนา 13)  ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  คือ ความ
พยายามอยางหนึ่งในหลาย ๆ อยางที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพทั้งดานการเรียนและการ
สอน  
                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543,  หนา 12)  ไดใหความหมายวา การ
นิเทศการศึกษา หมายถึง  การที่ผูนิเทศใชความพยายามทุกชนิดของผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
นิเทศการศึกษา  ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาครูและผูอ่ืนที่ทํางานการศึกษา  เพื่อชวยใหเกิดสิ่งตอไปนี้ 
                         1)  รูจักวิธีการปรับปรุงการสอนและการใหการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
                         2)  ชวยใหเกิดความงอกงามในวิชาชีพทางการศึกษา 
                         3)  ชวยพัฒนาครู 
                         4)  ชวยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา 
                         5)  ชวยเหลือและปรับปรุงวิธีสอน 
                         6)  ชวยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการสอน 
                 อุทัย  ปลีกลํ่า  (2546, หนา  16)  สรุปไววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการ
ปฏิบัติรวมกันระหวางผูใหการนิเทศ  ผูรับการนิเทศ  เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อบรรลุตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
                 สงกรานต  บับพิบูลย  (2549,  หนา  14)   สรุปไววา  การนิเทศการศึกษา คือ 
                        1)  กระบวนการบริหารทางวิชาการที่เต็มไปดวยความคิดสรางสรรคและไมหยุดนิ่ง 
                        2)  การใหลักษณะการเปนผูนําพรอมดวยความรูและทักษะเปนอยางดี 
                       3)  การสงเสริมใหเกิดภาวะความรวมมือทางการศึกษาในบรรยากาศของความเปนกันเอง 
                 อดัมสและดิกกี ้ (Adams & Dickey, 1953, p.5)  อธิบายวา  การนิเทศการศึกษาเปนบรกิาร
เกี่ยวกับการสอนและการปรบัปรุงการสอนใหดีขึ้น เปนการสรางสรรค เพื่อ เพิ่มพูนผลสําเร็จของ 
การเรียนการสอน ใหอิสระแกครูในการปฏบิัติงานโดยมกีารวางแผนที่จดัทําขึ้นเพื่อปรบัปรุงการสอน 
                 แฮริส  (Harris, 1985, p. 10)  อธิบายวา การนิเทศการศึกษาคือ การดําเนินการหรือการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงานของโรงเรียน  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลดาน
การสอนเปนสําคัญ  
                ไวส  (Wiles, 1983, p. 16)  ไดอธิบายวา  การนิเทศการศึกษาเปนการแนะนําซึ่งกันและกนั 
การวางแผนรวมมือกัน  ปรึกษาหารือกนัเพื่อปรับปรุงการเรียนใหดีขึน้ 
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  จากการใหคํานิยามของนักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวมาแลว  จึงพอสรุปไดวาการนิเทศ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหาร  ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศ  ครูผูสอน 
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อกระตุน ยั่วยุ  ทาทายและสงเสรมิใหมีการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ  ทั้งนี้โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่คุณภาพ
การศึกษาตามที่กําหนดไว 
 2.3.2 จุดมุงหมายของการนเิทศการศึกษา 
 มีนักการศึกษาไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
                 กรมวิชาการ  (2543, หนา 9)  ไดกลาวถึง  จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
                         1)  เพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนให
สอดคลองตามมาตรฐานหลักสูตร  ระดับตาง ๆ ใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 
                        2)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรูไดคลองตัวยิ่งขึน้ 
                        3)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชน  
สังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 
                        4)  เพื่อใหบคุลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาเพิ่มพูนความรูทักษะและประสบการณในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู และปฏิบัติงานตลอดจนความกาวหนาในวิชาชพี 
                        5)  เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนปฏิรูปการบริหารโดยใหทุกคนมีสวนรวมคิดรวมทํามีสวนรวม
ตัดสินใจ และมีสวนรับผิดชอบ  ชื่นชมในผลงาน 
                         6) เพื่อใหเกดิการประสานงานและความรวมมือ ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหวาง
ผูเกี่ยวของทั้งหลาย ไดแกชมุชน  สังคม  วัฒนธรรม วิชาชีพตาง ๆ 
                   สมเดช  สีแสง  (2544,  หนา 730)  ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษานัน้
เพื่อใหเกิดสิ่งตอไปนี ้
                        1)  รูจักปรับปรุงการเรียนการสอนและศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 
                        2)  ชวยใหเกดิความงอกงามในวิชาชพีทางการศึกษา 
                        3)  ชวยพัฒนาครู 
                        4)  ชวยเหลือและปรับปรุงวตัถุประสงคของการศึกษา 
                        5)  ชวยเหลือและปรับปรุงวธีิสอน 
                        6)  ชวยเหลือและปรับปรุงการประเมินการสอน 
                  อุทัย  ปลีกลํ่า  (2546, หนา 17)  สรุปไววา  การนิเทศการศกึษามีจดุมุงหมายเพื่อชวยเหลือ
และประสานงานในดานวิชาการในโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
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ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยใหเกิดความงอกงามทางวิชาชีพครู
และสรางความสัมพันธที่ดีกบัชุมชน 
                ศุภชัย  บุญสิทธิ์  (2548, หนา 22)  สรุปวา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา เปนการ
ดําเนินการเพื่อใหครูเขาใจ และปฏิบัติการสอนจนบรรลุเปาหมายของหลักสูตร สอดคลองกับความ
ตองการและจาํเปนของชุมชน  โดยทุกฝายเขามามีสวนรวมในการสนบัสนุนชวยเหลือ 
                สรุปไดวา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือและประสานงานในดานวิชาการ
ภายในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาหลักสูตร  ปรับปรุง และประเมินผลการเรยีนการสอน  ตลอดจนชวยให
เกิดความงอกงามทางวิชาชพีครู และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
  2.3.3   หลักการนิเทศการศึกษา 
  การนิเทศการศึกษาจะดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพไดนัน้  ตองอาศัยหลักการนิเทศ 
เปนแนวทางในการดําเนินงาน  ดังนี ้
                  กรมวิชาการ (2543, หนา 12)  กลาวถึงหลักการนิเทศการศกึษาไววา เพื่อใหเกิดความ 
รวมมือรวมใจ ประสานงานและใชศกัยภาพการทํางานอยางเต็มที่ซ่ึงจะสงผลตอการจัดการศึกษาโดยรวม   
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  การนเิทศการศึกษาจงึใชหลักดังตอไปนี ้
                        1) หลักปฏิบตัิงานตามวิธีวทิยาศาสตร ดําเนินอยางมีระบบระเบียบซ่ึงครอบคลุมถึง 
วิธีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ  การวางแผนการนิ เทศ   การปฏิบัติการนิเทศ       
การประเมินผลการนิเทศ ซ่ึงควรจะมาจากการรวบรวมขอมูล  วิเคราะห และสรุปอยางมีประสิทธิภาพ
เปนที่เชื่อถือได 
                         2) หลักการปฏิบัติงานตามวิถีประชาธิปไตย เคารพในความแตกตางระหวางบุคคล ให
เกียรติซ่ึงกนัและกัน  เปดใจกวาง  ยอมรับผลการประเมินตนเอง  ยอมรับในเหตุผลและปฏิบัติตาม
ขอตกลง  ตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย 
                        3)  หลักการปฏิบัติงานเพื่อพฒันาสรางสรรค  โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษ 
ของครูแตละบุคคล เปดโอกาสใหแสดงออก และสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลานั้นอยางเตม็ที่ 
                         4) หลักการปฏิบัติตามกระบวนการกลุม และการมีสวนรวมเนนความรวมมือรวมใจ
ในการดําเนินงาน  โดยยดึวตัถุประสงคในการทํางานรวมกัน  การชวยเหลือแบงปนประสบการณ
ซ่ึงกันและกัน รวมคิดรวมพฒันา  ทั้งนี้เพือ่ความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 
                        5) หลักการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ  เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ  
มีการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานและผลิตผลอยางใกลชิด เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามมาตรฐานการศึกษา 
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                        6)  หลักปฏิบัติงานโดยยึดวตัถุประสงค  การดําเนินงานทุกครั้งมีการกําหนดวัตถุประสงค
อยางชัดเจนออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม ทั้งนีเ้พื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
                  ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หนา 32-33)  ไดกลาวถึงหลักสําคัญของการดํา เนินการนเิทศ
การศึกษาในสถานศึกษาไวหลายประการดงันี้ 

  1)  โรงเรียนเปนศูนยกลางการนิเทศ (School  center)  หมายถึง โรงเรียนเปนหนวยงาน 
การนิเทศ (Subject)ไมใชเปนผูคอยรับการนิเทศ (Object) เพราะกจิกรรมการนิ เทศเกิดจากความ
ตองการของโรงเรียน 
                       2)  การจัดการหรือการปกครองตนเอง (Self-governance) การดําเนนิกิจกรรมการนิเทศ 
ดวยบุคลากรในโรงเรียนและหรือรวมมือกับหนวยงาน องคกร บุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
                       3)  การรวมมอืและการมีสวนรวม (Co-Operation and participation) เปนการรวมมือ
และการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกสวนของโรงเรียนและจากภายนอกสถานศึกษา 
                      4) หลากหลายเนื้อหาและกจิกรรม (Diversity) การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ตอง
จัดใหมีเนื้อหาและกิจกรรมที่หลากหลาย เปดกวางและครอบคลมุกระบวนการของโรงเรียน (Process) 
                     5)  ความตอเนือ่ง (Continuity) การดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียนจะตองเปนกิจกรรม
ที่มีการดําเนนิงานอยางตอเนือ่งเปนกระบวนการระยะยาว มีอนาคตมากกวาที่จะเปนกิจกรรมเฉพาะ
ระยะสั้นหรือเพียงเพื่อการซอมเสริมแกปญหาเฉพาะหนา 
                     6)  การพัฒนาตนเอง (Self-improvement)  ทิศทางของการนิเทศมุงสูการพัฒนาตนเอง 
ใหครอบคลุมกระบวนการดาํเนินงานของโรงเรียนใน 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการสอนและกระบวนการเรยีนรู 
                      7)  เนนการวจิัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การวิจยัปฏิบัติการ (Action Research) หรือการวิจยัในชัน้เรียน (Classroom Research) ผลการวิจยั
นํามาใชปรับปรุงหรือพัฒนาการสอน ซ่ึงครูแตละคนสามารถทําการวิจัยไดเอง แตถาจะใหดีควรมีการ
รวมมือกันดาํเนินการ 
                 สกุลศักดิ์  ทิพยไชย (2546, หนา 21)  กลาววา การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษามหีลักการ
สําคัญที่จะตองมีหลักของความเปนประชาธิปไตย  สงเสริมใหเกดิความมีอิสระทางความคิด การมี
สวนรวมในการตัดสินใจและการยอมรับในความสามารถของแตละบุคคล รวมถึงความตองการของ
ครูเพื่อผลที่จะเกิดกับโรงเรยีนและผูเรียนใหมากที่สุด 
                จากแนวคดิในเรื่องหลักการนิ เทศการศึกษา  สรุปไดวา หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
จะเนนเรื่องการพัฒนาตัวครใูหครูมีความคดิสรางสรรค รวมกันแกปญหา เนนในเรื่องความรวมมือ 
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จากทุกๆ ฝาย ที่เกี่ยวของรวมทั้งการยอมรบัและใหเกยีรติซ่ึงกันและกนั ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนการสอน
บรรลุตามเปาหมายทีว่างไว ผูบริหารโรงเรียนจะตองคํานึงถึงหลักการนิเทศเหลานี้ในการปฏิบัติการนิเทศ 
 2.3.4  ขอบขายของงานนิเทศการศึกษา 
 ขอบขายการนิเทศการศึกษาโดยทั่วไปเปนการนิเทศตามโครงสรางหรือภาระงานของ
ผูบริหาร แตปจจุบันการนิเทศมุงเนนการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
เปนหลัก  มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดในการกําหนดขอบขายการนิเทศการศึกษาไวดังนี้  
                  สรอยมุก  พลพรพิสิฐ  (2542,  หนา  12  )  ไดสรุปงานนิเทศการศึกษาวา ประกอบดวย 
         1)  ใหครูชวยเหลือครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 
         2)  ชวยเหลือผูบริหารและชุมชน 
         3)  ประสานงานทั้งดานวิชาการและอื่น ๆ 
                  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 120) ไดแบงขอบขายของ
งานนิเทศการศึกษาเปน  3  สวน คือ 
                         1)  ผูทําการนิเทศ  ไดแก  ศึกษานิเทศก  และผูทําการนิเทศในระดับอ่ืน ๆ ตั้งแตระดับ
โรงเรียน  กลุมโรงเรียน  อําเภอ  และระดับจังหวัด  ในโรงเรียนมุงการนิเทศภายใน โดยมีผูบริหาร
โรงเรียน  ครูวิชาการกลุมโรงเรียน หรือครูที่มีความชํานาญนิเทศระดับกลุมโรงเรียน  และโรงเรียน
ภายในกลุม  สวนศึกษานิเทศกมีหนาที่สนับสนุนติดตามดูแลใหถูกตอง  เหมาะสม  ประกอบกับตอง
รับผิดชอบกลุมโรงเรียนทุกกลุมและโรงเรียนทุกโรงเรียนที่กําหนดไวในโครงการ 
                         2)  ผูรับการนิเทศ  ไดแก  หนวยงานตาง ๆ ที่จะตองรับการนิเทศชวยเหลือตามความ
จําเปน  ตั้งแตประธานกลุมโรงเรียน และครูผูทําการสอนภายในโรงเรียน 
                         3)  งานที่จะนิเทศ  ตองครอบคลุมงานหลักของโรงเรียน   
                              งานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการ  เปนงานที่เปนจุดเนนของการจัดการศกึษา 
มีขอบขายดังนี้ (กมล  ภูประเสริฐ, 2545, หนา 9) 
                              (1)   ดานหลักสูตร  ไดแก การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ที่ได
กําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูและจัดเปนกลุมไว   เชน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ทรัพยากร สภาพ
การดํารงชีวิตและความตองการของชุมชน  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการ
เรียนรู  สาระการเรียนรู  เวลาเรียน  จัดทาํหนวยการเรียนรู 
                             (2)   ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก การรวบรวมวิเคราะหและกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนที่กําหนดไว  การกําหนด  การเตรียมการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน   อุปกรณเครื่องใชที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  กําหนด
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วิธีการประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชา  โดยการประเมินผลตามสภาพจริง 
จัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู  จัดเปนหนวยการเรียนรู  จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
สภาพที่วางไว  แกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอน 
                             (3)  ดานการประเมินผลการเรียน  ไดแก  การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของ
หนวยการเรียนรู รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน  กําหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีจะใชในการ
วัดผลและประเมินผล  สรางเครื่องมือและกําหนดวิธีการที่เปนระบบ  บันทึกผลการประเมิน รวบรวม
ผลงานของนักเรียน  จัดทําหลักฐานการประเมินผลการเรียนที่เกี่ยวของ  นําผลการประเมินไปแกไข
ขอบกพรองของโรงเรียน  กําหนดรูปดแบบระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู  ทั้งการรายงานผลตอ
ผูปกครองระหวางป และรายงานผลของสถานศึกษาชวงปลายปตอสาธารณชน และหนวยงานตน
สังกัด 
                             (4) ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก การสรางความเขาใจเกี่ยวกบัการนิเทศ
ภายในใหบุคลากรรวมรับผิดชอบในการนิเทศตามความสามารถของแตละคน การกาํหนดวิธีการและ
ระยะเวลาการนิเทศภายใน  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ และประสบการณ การดําเนินการใหมี
การนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน
พัฒนาการศึกษา 
                             (5)  ดานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  ไดแก  การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับความรู
ความสามารถของบุคลากร การกําหนดชวงเวลาเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เพื่อให
มีความรูความสามารถที่จะพัฒนาการศึกษารวมกันได 
                            (6)  ดานการวิจัยและพัฒนา  ไดแก  การสงเสริมใหมีการวิจยัและพฒันาการเรียนรู 
โดยเริ่มจากประเด็นที่ควรรวมพัฒนาเพื่อการวิจยัในภาพรวมของสถานศึกษาและการควบคุมดูแล 
สงเสริมการดําเนินวิจัยทีไ่ดกาํหนดไว 
                             (7)  ดานโครงการวิชาการอื่น ๆ ไดแก  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหาร
การเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียน  เปนตน 
                            (8)  ดานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ ไดแก  การกําหนดขอมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการ กําหนดชวงเวลาในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  การควบคมุดูแลและสงเสริม
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ  การนําขอมูลสารสนเทศไปใชประกอบการดําเนนิงานจัดการศกึษาและ
การวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาตอไป 
                            (9)  ดานการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา  ไดแก  การกําหนดหัวขอ
การประเมินผลงาน โดยคํานึงถึงการประเมินกอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน หลักการ
ดําเนินงาน  การกําหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน  ชวงเวลา และควบคุมการดําเนินการให
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เปนไปตามกําหนดเวลา การจัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงาน เสนอตอสาธารณชนและหนวยงาน
ตนสังกัด                           
                  การนิเทศการศึกษา  ไมวาจะเปนการนิเทศงานดานวิชาการ หรือดานการศกึษางานหลัก 
ที่สําคัญประการหนึ่งก็คืองานนิเทศการศกึษา  ทั้งนี้เปนเพราะวาเปนงานที่สงเสริมผูอ่ืนใหทํางานดีขึน้
ซ่ึงพอสรุปได  ดังนี ้
    จึงพอสรุปไดวางานนเิทศการศึกษา ประกอบดวย 
         1)  การใหบริการแกครู  ผูบริหาร  ทั้งทางตรงและทางออม 
         2)  พัฒนางานดานการเรียนการสอน 
         3)  จัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  ดานวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหมใหกับคร ู
                        4)  ประเมินผลดานการเรียนการสอนของครู  
   2.3.5  กระบวนการนิเทศการศึกษา 
   กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษา  มีลําดับขั้นตอน
ตอเนื่องชัดเจน  พรอมดวยเหตุผลและความเปนไปได  ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการในการนิเทศไดรับ
ความสําเร็จ  นักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา  ดังนี้ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 93)  มีนโยบายให 
ศึกษานิเทศกทุกระดับปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการนิเทศการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติและปรับปรุงวิธีการ  กิจกรรม  ส่ือ  เครื่องมือแตละขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ
ไดตามความเหมาะสมกับเรื่องที่พัฒนา  ดังจะแสดงแผนภาพกระบวนการนิเทศตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2  แสดงกระบวนการนิเทศการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 93) 
 
              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546,  หนา 35) ไดกําหนดแนวทางในการ
นิเทศการศึกษาไว  ดังนี้ 
       1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
       2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 
       3) ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
       4) ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
วิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
       5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณ  การจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและได
เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว  4  ขั้นตอน  คือ 
           (1) ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
           (2) การวางแผน 
           (3) การปฏิบตัิการนิเทศ 
           (4) การประเมินผล 

การศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการพัฒนา 

การวางแผนและ 
กําหนดทางเลอืก 

การสรางสื่อเคร่ืองมือ
และพัฒนาวิธีการ 

วิเคราะห สรุป 
รายงานผล การ
ดําเนินการนิเทศ 

   การดําเนินการนิเทศ 
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 อัลแลน (Allen, 1963, p.14;  อางในชารี  มณีศรี,  2542, หนา 80) ไดกลาวถึงกระบวนการ
นิเทศการศึกษาไว 5  ประการ คือ POLCA 

         1)  กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Processes)  
         2)  กระบวนการจัดการ (Organizing Processes) 
        3)  กระบวนการนํา (Leading Processes ) 
        4)  การบวนการควบคุม (Controlling Processes ) 
        5)  กระบวนการประเมินผล (Assessing  processes) 
กลาวโดยสรุปแลว กระบวนการนิเทศการศึกษาควรประกอบดวย 
       1)  การสํารวจความตองการ 
       2)  การวางแผน 
       3)  การจัดการ 
       4)  การจัดทรัพยากร 
       5)  การประสานงาน 
       6)  การประเมินผล 
 

2.4 การนิเทศภายในโรงเรียน 

 2.4.1 ความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 สถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพนั้น ขึ้นอยูกับการเรียนการสอนของครู ดังนั้นภารกิจหลักของโรงเรียนก็คือการดําเนิน
ดานวิชาการ ไดแก งานหลักสูตรและการเรียนการสอนมีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไดแก งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน จึงเปน
หนาที่โดยตรงของผูบริหารโรงเรียน ที่จะตองหาวิธีแกไขปรับปรุงและพัฒนาครูใหมีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีที่จะชวยแกปญหาไดคือ การนิเทศภายในโรงเรียน 
เพราะการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการที่จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยมี
นักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 52) ไดชี้แจงความสําคัญ
ของเรื่องการนิเทศภายในวา ภารกิจหลักทีสํ่าคัญของโรงเรียน คือ การดําเนินการใหมีการจัดการเรยีน
การสอนในโรงเรียน ใหสามารถสรางเสริมนักเรียนใหมกีารพัฒนาทุกดานเต็มตามวยัและตามศักยภาพ 
บุคลากรสําคัญที่จะเปนผูปฏิบัติภารกิจหลักนี้ใหบรรลุผลคือ ครูผูสอน ครูเหลานี้มีความแตกตางกัน
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ทั้งในดานความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน เจตคติตอวิชาชพี บุคลิกภาพและความตองการ  
เทคนิคและวิธีการที่จะทําใหการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มความรู เพื่อสราง
เสริมขวัญกําลังใจใหครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งขึน้อยูเสมอเทคนิคนั้นคือ  
การนิเทศภายในแตเมื่อศึกษาโดยละเอยีดแลว สามารถจําแนกความจําเปนที่จะตองมกีารนิเทศภายใน
ออกไดดังนี ้

       1)  ครูขาดความพรอมในการหลักสูตร  สวนหนึ่งยังไมเขาใจวิธีสอน การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครูบางคนไมถนัดการสอนบางหมวดวิชาเพราะบางโรงเรียน
ขาดครูเฉพาะวิชาเอก จึงไมสามารถดัดแปลงหรือยืดหยุนกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

        2) ในการเตรียมการสอนครูไมไดศกึษาหลักสูตรแมบทกอน เพราะทําความเขาใจยาก 
จึงไปศึกษาที่แผนการสอน คูมือครู หนังสือประกอบบทเรียน เมื่อไมเขาใจบางตอนก็ไมสามารถขอ
คําแนะนําจากใครได 

        3)  ครูมีภารกิจดานอื่นมาก มีช่ัวโมงสอนมาก จึงไมสามารถเตรียมการสอนไดครบทุก
คร้ังที่ทําการสอน 

        4) ครูยงัไมสามารถจัดกิจกรรมการสอนที่เนนการพัฒนาลักษณะนิสัยของนกัเรียน 
สอนโดยยดึผูเรียนเปนสําคญั ไมไดฝกใหนักเรียนทํางานเปนกลุม การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

        5)  ครูขาดการเสริมแรงนักเรียน ดวยการชมเชย และใหกําลังใจ 
        6)  ครูมีเจตคติวาการใชส่ือการเรียนการสอนทําใหยุงยากเสียเวลา สอนเนื้อหาไมทันตาม

กําหนด 
        7)  ครูขาดความรูและทกัษะในการผลิตสื่อจากวัสดทุี่มีในทองถ่ินหรือวัสดุเหลือใช 
        8)  ครูขาดความรูความเขาใจในการวางแผน และการเตรียมการสอน 
        9)  ครูขาดความรูและความเขาใจในเรื่องการวัดผลและประเมนิผล 

                ปญหาตาง ๆ เหลานี้ จําเปนตองหาแนวทางแกไข วิธีการแกไขประการหนึ่งคือ การพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาการศึกษาไดแก 

        1)  กระบวนการบริหาร 
        2)  กระบวนการเรยีนการสอน 
        3)  กระบวนการนิเทศการศึกษา 

              ทั้งสามประการนี้เปนสิ่งสาํคัญ   ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองเนนกระบวนการนั้นๆ อยาง
เทาเทียมกนั จะเนนกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดเพยีงกระบวนการเดียวไมได กระบวนการนิเทศ
การศึกษาจะชวยใหกระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดโดยสะดวก
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และมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน โรงเรียนอาจพิจารณาดําเนินงานใดงานหนึ่ง
ไดตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน แตอยางนอยที่ สุดก็ควรจะตองนิเทศงานวิชาการเปน
อันดับแรกเพราะเปนงานหลกัของโรงเรียน 

 สกุลศักดิ์ ทิพยไชย (2546, หนา 17) ไดกลาวถึงเหตุผลและความจําเปนของการนิเทศภายใน
โรงเรียนวา มคีวามจําเปนตอครู เพราะการนิเทศการศึกษาถือวาเปนตวัแทนของการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกมาสูโรงเรียน 

  จากความจําเปนที่กลาวมาพอสรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งใน
ประเด็นตอไปนี้   

       1)  เพื่อเปนการแกปญหาดานกําลังคนของศึกษานิเทศก 
       2)  เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 
       3)  เปนการชวยใหครูเขาใจจุดประสงคการเรียนรูอยางแจมชัด 
       4)  เปนการกระตุนใหบุคลากรภายในโรงเรียนใชความรูความสามารถใหเกิดประโยชน 

มากที่สุด  
       5)  เปนการเรงเราใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดหมาย
เดียวกัน 
2.4.2 ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การนิเทศภายในโรงเรียนมีขอบขายครอบคลุมงานทุกชนิดตามภารกิจของโรงเรียน ทั้งนี้
การนิเทศภายในของโรงเรียน มุงที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานเหลานั้น ใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยาง
มีคุณภาพ มีผูกลาวถึงแนวคิดในการกําหนดขอบขายการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ไวดังนี้ 
                 กัลยา  หอยทอง  (2544, หนา 12)  ไดจัดขอบขายงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนี้ 
                        1)  งานนิเทศเกี่ยวกับตัวครู 
                        2)  งานนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตร 
                        3)  งานนิเทศเกี่ยวกับอุปกรณการสอน 
                        4)  งานนิเทศเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน 
                        5)  งานนิเทศเกี่ยวกับงานปรับปรุงวิชาชีพครู 
                        6)  งานนิเทศเกี่ยวกับการคนควาทดลอง 
                 กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข, หนา 37) ไดกําหนดภาระงานตามนโยบายการบริหาร
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลโดยแบงออกเปน 4 กลุมงาน ดังนี้ 
                       1)  กลุมบริหารงานวิชาการ มีภารกิจในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การพัฒนา 
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กระบวนการเรียนรู การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อการพฒันา
คุณภาพการศกึษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
และการสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
                        2)  กลุมบริหารงบประมาณ มีภารกจิในการจัดทําและเสนอของบประมาณ การจดัสรร
งบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมนิผลและรายกงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารบัญชีและการบริหาร
พัสดุแลสินทรัพย 
                         3) กลุมบริหารงานบุคคล  มีภารกิจในการวางแผนอัตรากาํลัง  และกําหนดตําแหนง 
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ วนิัยและการรักษา
วินัย และการออกจากราชการ 
                         4) กลุมบริหารงานทั่วไปมีภารกจิในการดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศการสงเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการ  งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การ
จัดทําสํามะโนผูเรียน การรบันักเรียน การสงเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบคุคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอืน่ 
การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน งานบริการสาธารณะและงานที่ไมไดระบไุวในงานอื่น 
                 ตามที่กลาวขางตน สรุปไดวา การกําหนดขอบขายการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ตอง
ครอบคลุมงานหลัก 4 งาน ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลไดแก งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยจัดงานวิชาการเปนหวัใจของงานนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาและเปนงานหลกัของโรงเรียนโดยมีงานอื่นๆ เปนงานสนับสนุน 
 2.4.3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การดําเนินกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่ง ของผูบริหาร
โรงเรียนในการสรางความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเองในการ
ทํางาน เพื่อผลสําเร็จในการบริหารการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนมีลักษณะของการปฏิบัติ
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เชนเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ ตองอาศัยกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  สําหรับยึดเปนแนวทาง 
                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2546,  หนา 36) ไดเสนอแนะขั้นตอนของ
การดําเนินงานนิเทศภายใน โดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติของ
ผูบริหารโรงเรียนไว 4 ขั้นตอน คือ 

        1)  การศกึษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
        2)  การวางแผน 
        3)  การปฏิบัติการนิเทศ 
        4)  การประเมินผล 
  แตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

                 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเปนกระบวนการขั้นแรกในการ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพปจจุบันวาเปนอยางไร อะไรคือปญหาและความ
ตองการ ขั้นตอนนี้อาจกลาวไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เปนพื้นฐานของการวางแผนการนิเทศ ผล
จากการศึกษาในชั้นนี้ จะไดขอมูลที่แสดงถึงสภาพที่แทจริง ในปจจุบันของโรงเรียนสภาพการ
ปฏิบัติงานแสดงใหเห็นถึงปญหาสําคัญของงานและแสดงใหเห็นถึงความพรอมความสามารถของ
โรงเรียนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสภาพควรจะเปน เปรียบเทียบกับความคาดหวงันั่นคือการแสดงถึง
ความตองการในอนาคต ของโรงเรียนนั่นเอง  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2546,หนา 40 – 41) ไดกลาวไวในเอกสาร
กํากับติดตามนิเทศและประเมินผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโครงการอบรมผูบริหารสถานศึกษา 
ไววาสภาพปจจุบัน  หมายถงึสภาพความเปนจริงที่กําลังเปนอยูหรือผลของการดําเนนิงานในขณะนั้น
สภาพปญหาหมายถึง การดําเนินการหรือผลผลิตที่หนวยงานปฏิบัติได ปจจุบันต่ํากวาเกณฑที่ตองการ
หรือระดับมาตรฐานที่กําหนด สภาพปญหาจะรุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับความแตกตางระหวาง
สภาพปจจุบนักับเกณฑความตองการ ความตองการหมายถึง ส่ิงที่พึงปรารถนาหรือส่ิงที่คาดหวัง ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีว่างไวสําหรับขั้นตอนในการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546,  หนา 42 -43) เสนอวาควรดาํเนินการ ดังนี ้

        1)  แตงตั้งคณะทํางาน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารและผูนิ เทศ  จํานวน 5 -7 คน 
 คณะทํางานนั้นมีหนาที่ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
                             (1)  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศในภารกิจที่เปนผลการจัดการศึกษาใน
รอบปที่ผานมาและ  สภาพการกํากับติดตามและนิเทศใหครบทั้ง  3 ลักษณะ  คือดานปจจัย 
กระบวนการและผลผลิต เพื่อใหสามารถมองเห็นสภาพปจจุบันของงานแตละดานอยางชัดเจน 
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                             (2) ประมวลและกําหนดเกณฑอันพึงประสงคหรือมาตรฐานของงาน แตละภารกิจ
ใหครบถวน เพื่อสามารถกําหนดประเด็นปญหาหรือความตองการไดอยางถูกตองชัดเจน 

        2)  เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเกณฑอันพึงประสงคหรือมาตรฐานของงานแตละ
ภารกิจเปนขั้นตอนที่วิเคราะหหาดัชนี ซ่ึงเปนเครื่องบงชี้ความรุนแรงของปญหาแตละดานวามีมาก
นอยเพียงใด สําหรับเปนขอมูลที่จะใชเพื่อกําหนดประเด็นปญหา 

        3)  กําหนดประเด็นปญหาและความตองการ ควรประกอบดวยเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่จะใหผูเกี่ยวของเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง ชัดเจนและสามารถแกไขปญหา
ไดตรงจุดฉะนั้นโครงสรางของปญหาควรมีองคประกอบที่สําคัญ คือเร่ืองของปญหาสภาพบงชี้ตัว
ปญหาและพื้นที่เปนปญหา เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมาย การประเมินคุณภาพ
ระดับชาติต่ํา (National Teat) กลุมทักษะคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน 
รอยละ 45 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่พึงประสงค อยูรอยละ 2 เปนตน 

        4)  ลําดับความสําคัญของปญหา เมื่อคณะทํางานในแตละหนวยงาน ไดประเด็นปญหา
จากขั้นตอนที่ 3 แลว หากปญหาเหลานั้นมีเปนจํานวนมาก เชน เวลา งบประมาณ กําลังคน ในการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาควรพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

              (1)  เปนปญหาที่แทจริง 
             (2)  มคีวามจําเปนเรงดวน 
            (3)  ความรุนแรงของปญหา 
            (4) มีผลกระทบตอเรื่องอื่น ๆ 

เมื่อหนวยงานจัดลําดับของปญหาไดแลว จึงพิจารณารวมกันวา ในปการศึกษานั้นหนวยงานจะ
ดําเนินงานเพื่อจัดทําโครงการแกปญหาดังกลาว ไดมากนอยเพียงใด จากนั้นจึงนําปญหาแตละปญหา
ที่วาจะดําเนินการแกไขไดไปวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
                       5)  การวิเคราะหสาเหตุของปญหาเปนสวนสําคัญที่จะนําไปสูวิธีการแกปญหาให 
สอดคลองสาเหตุที่แทจริง กลาวคือนําปญหาแตละปญหา ซ่ึงจัดลําดับความสําคัญไวแลวในขั้นที่ 4 
มาวิเคราะหสาเหตุ อาจวิเคราะหโดยอาศัยแผนภูมิกางปลา เพื่อหาสาเหตุใหญและสาเหตุยอย ๆ ของ
แตละปญหาซึ่งมีวิธี ดังนี้ 
             (1)  การประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาทั้งสาเหตุใหญ
และสาเหตุยอย โดยใชแผนภูมิกางปลา 
             (2)  หาวิธีแกปญหาจากสาเหตุที่แทจริงในขั้นตอนที่ 6 ตอไป 
                       6)  กําหนดวิธีการแกปญหาและกําหนดทางเลือก การกําหนดวิธีการแกปญหาและ
กําหนดทางเลือก จะดําเนินการไดก็ตอเมื่อ ไดรูถึงสาเหตุของปญหาที่แนนอนชัดเจนแลว การให
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ผูรวมงานชวยกันคิดหาวิธีการแกไขและกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติงานจะเปนเรื่องดี เพราะจะทํา
ใหเกิดการยอมรับและรวมมือการนําแนวทางที่กําหนดขึ้น ไปสูการปฏิบัติดวยความเต็มใจ การ
กําหนดวิธีการแกไขปญหาและกําหนดทางเลือก อาจใชตารางวิเคราะหเพื่อใหสามารถมองเห็น
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ แตละสวนใหชัดเจนและเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ทางเลือกในการ
แกปญหา ควรดําเนินการภายใตเงื่อนไขและปจจัยตาง ๆ ที่หนวยงานมีอยู เปนวิธีการประหยัด 
เปนไปไดและมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถดําเนินการไดดวยตนเองเปนสําคัญ 
        7)  ประมวลทางเลือกท่ีกําหนดไวในขั้นตอนที่ 6 โดยพิจารณาจากทางเลือกเปนกลุม 
เชน กลุมของปจจัย กลุมของขบวนการ เพื่อสะดวกในการนําไปใชในการวางแผนตอไป 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา สภาพปจจุบันหมายถึง สภาพที่เปนจริงในปจจุบัน หรือ
ดําเนินการอยูในขณะนั้น ปญหาหมายถึงผลที่ปรากฏซึ่งไมเปนไปตามคาดหวังหรือที่ตองการให
เปนไปและความตองการหมายถึงระดับความคาดหวังหรือท่ีพึงปรารถนาใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่วางไว 
 ขั้นที่ 2 การวางแผน  เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาการปฏิบัติงานทุกอยางถาจะใหประสบ
ความสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพจะตองมีแผนการดําเนินงานที่วางไวอยางรัดกุมสมเหตุสมผล มี
ความเปนไปไดในดานความพรอม ทรัพยากร การยอมรับของผูปฏิบัติงานและผูรับผลจากแผน ทั้ง
จะตองประกอบดวยขอมูลที่เชื่อถือได จึงเขาใจวาการวางแผนจะมีผลสําคัญตอการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา ดวยการวางแผนและกําหนดทางเลือกในขั้นตอนการนิเทศที่ตอเนื่อง จากการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการ เปนการพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล เวนโดยอาศัยการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติในอนาคตที่ดีที่สุด ในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพได 
                 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดใหความหมายของการวางแผนไดแตกตางกัน ดังนี้ 
                 ธงชัย  สันติวงษ  (2543, หนา 26)  อธิบายวา การวางแผน คือ การเชื่อมโยงตัวเราจากที่
เปนอยูในปจจบุันไปสูจุดหมายที่ตองการจะไปถึงการวางแผนจึงเปนกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อพจิารณา
จุดประสงคทีต่องการ  โดยมีการคาดคะเนปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้และทําการพฒันาหาวิธีการแกไข
เอาไวลวงหนา ทั้งนี้โดยจะตองมีการคิดพิจารณารายละเอียดสิ่งที่ตองทําวาทําอะไร เมื่อไร พรอมกับระบุ
ผลสําเร็จตาง ๆ ที่ตองการจะนํากิจการมุงไปสูวัตถุประสงคตามที่ตั้งเอาไว   การวางแผนจึงเปรียบเสมือน
เปนการจดัทําพิมพเขียว หรือคลายแผนทีน่ําทางที่องคการจะนํามาใชกาวไปขางหนา   
                ชุมพล คําจันทร (2548, หนา 12)  อธิบายวา  การวางแผน คือ กระบวนการตกลงใจลวงหนา 
วาจะทําอะไร ทําที่ไหน และทําเมื่อใด โดยการเชื่อมโยงไปอนาคต เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไว และบรรลุความสําเร็จในอนาคต 
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  จากเหตุผลดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูบริหารหรือผูนําการนิเทศ จะตองวางแผน ในการ
กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของโรงเรียน 
ซ่ึงมีรายละเอียดที่ชัดเจน สะดวกแกการนําไปปฏิบัติและการนําแผนไปปฏิบัตินั้น ผูบริหารจะตอง
คอยกํากับ ติดตาม ประเมินผลใหตอเนื่องใหสัมพันธกันตลอดเวลา ที่สําคัญบุคลากรทุกฝายจะตอง
รวมมือกันในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ   เปนขั้นตอนสําคัญที่ผูนําทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรยีน ที่
ตองปฏิบัติหลังจาการวางแผน การสรางเครื่องมือเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมายหรือโครงการที่กําหนดไว ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(2546, หนา43) 
ไดใหทัศนะวา การปฏิบัติการนิเทศเปนการกํากับ ติดตาม พัฒนาผูรับการนิเทศใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามที่รับมอบหมายและมี ผูรับการนเิทศใหสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ไดรับมอบหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการทํางานรวมกนัของ
บุคลากรในโรงเรียน จึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ สําหรับ
รายละเอียดการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนที่กลุมนิเทศติดตามและประเมนิผล สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  (2549,  หนา 24) ไดกลาวถึงอาจปฏิบัติได 2 ลักษณะ คือการนเิทศ
ทางตรงเปนการปฏิบัติดวยตัวผูนิเทศเองตามโครงการแผนงานหรือวิธีการ การนิเทศทางออมเปนการนเิทศ
โดยใชส่ือ ไดแก การสงขาวสาร การใชเอกสารหลักสูตร คูมือครู นิตยสาร รวมทั้งการใชวิทยากรที่
เชี่ยวชาญตามสาขาวิชามาแนะนําชวยเหลือแทนผูนิเทศ 
                จากรายละเอียดของการดําเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในที่นํามากลาว
ขางตน พอจะสรุปสาระสําคัญไดวา การปฏิบัติการนิเทศภายใน เปนภารกิจที่สําคัญในกระบวนการ
นิเทศ  เพราะเปนขั้นการนําแผนงานโครงการไปสูการปฏิบัติการนิเทศอยางแทจริง 

ขั้นที่ 4 การประเมินผลและรายงานผล เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน ที่มีความสําคัญตอผูบริหาร หรือผูทําการนิเทศในการที่จะทราบวาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่กําหนดไวเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอยางไรเพื่อ
ประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546, หนา 45) ไดอธิบายวาการประเมินผลการนิเทศ 
หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือตาง ๆ มาเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค
มากนอยเพียงใด สวนการรายงานผล หมายถึง การสรุปผลการกํากับติดตามและนิเทศทุกดาน รายงาน
ใหผูเกี่ยวของตลอดจนผูบังคับบัญชาทราบถึงผลงาน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อนําขอมูลจากการรายงานผลไปใชในการพิจารณาปรับปรุงแกไข ในการ
ปฏิบัติการกํากับ ติดตาม และนิเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 จึงสรุปไดวา การประเมินผลการนิเทศเปนการจัดหา รวบรวมขอมูลโดยใชส่ือและเครื่องมือ
แลวนํามาวิเคราะหตัดสินคุณคาตามเกณฑที่กําหนด การรายงานผลสรุปผลการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนและเมื่อส้ินสุดแผนงานหรือโครงการเสนอตอผูบังคับบัญชาไดทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพื่อใหความชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานตอไป การที่จะไดมาซึ่งขอมูลที่ เที่ยงตรงนั้น
ยอมขึ้นอยูกับหลักการวิธีการที่ถูกตองจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดดังที่  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 (2549, หนา 28 - 29) ไดกลาวถึงขั้นตอนการประเมินผลของหนวยงานดานการ
นิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 

         1)  ขั้นเตรียมการกอนการนิเทศ ผูนิเทศควรตรวจสอบแผนงานหรือโครงการเพื่อใหมี
ความเปนไปไดและมีความสมบูรณของแผนงานหรือโครงการมากที่สุด 

         2)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ ผูนิเทศควรไดมีการตรวจสอบความเขาใจกับผู
ปฏิบัติสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของชุมชน 

         3)  ขั้นตอนระหวางการดําเนินงานหรือปฏิบัติเปนการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน
เนนหนักดานบริหารวิชาการ และผูปฏิบัติงานมีจุดมุงหมาย แนวดําเนินการและปรัชญาตรงกัน
หรือไม ขั้นตอนปฏิบัติงานมีอุปสรรคขัดของหรือไม 

         4)  ผูรับผิดชอบเหมาะสมกับงานเพียงใด  สามารถปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กําหนดไว
ไดหรือไม 

        5) ขั้นสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการแลววา มีผลตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงใด การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด และมี
ขอดีขอเสียอยางไร 

ดังนั้น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร 
ผูนิ เทศและผู รับการนิเทศ  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการพัฒนาคุณภาพการเรียนใหสูงขึ้น                
มีกระบวนการนิเทศเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหงานในความรับผิดชอบไดผล ไดแกการศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การวางแผนดําเนินการ การปฏิบัติการนิเทศ และการ
ประเมินผล ซ่ึงจะดําเนินการตอเนื่องอยางเปนระบบและสามารถนําขอมูลยอนกลับเพื่อนํามา
ปรับปรุงกระบวนการนิเทศตอไป 

 
2.5 สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีโรงเรียนในสังกดัที่เปดทําการสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 182 โรงเรียน มนีักเรยีนทั้งสิ้น 48,099 คน ครูผูสอนและผูบริหาร
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สถานศึกษา จาํนวน 2,285 คน มีบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาจํานวน 16 คน 
(ขอมูล 10 มิถุนายน 2550) การดําเนินการนิเทศของสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ในปที่ผานมา ไดแบงเขตเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาเปน 17 เขต ไดรับมอบหมายใหศึกษานเิทศก
รับผิดชอบนิเทศโรงเรียน (นิเทศแบบฝงตัว) ซ่ึงจากผลการดําเนนิงาน พบวาศึกษานิเทศกยังไม
สามารถรองรับความตองการในการนิเทศ ของโรงเรียนได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตาม
กระบวนการปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม ครูตองปฏิบัติการสอนตามแนวทางที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด และมีส่ิงใหมเกิดขึ้นอกีมากมายที่ครูตองไดรับการพัฒนา  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2,  2549, หนา  5-6 ) 
 ในปการศึกษา 2550 พบวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
มีปญหาในการนิเทศภายใน ดังนี้ 
          1)  ปญหาการยายถ่ินทํากินของผูปกครองนักเรียน เนื่องจากความยากจน 
          2)  ปญหาการขาดแคลนครู และครูขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
          3)  ครูขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในการนิเทศ และสวนใหญยังไมเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสอน ยังยึดตนเองเปนศูนยกลางการสอน 
         4)  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญยังไมมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียน  สวนใหญจะ
ดําเนินการสั่งการ 
                         5)  ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุมสาระ 
(ภาษาไทย  ภาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร )  
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา การสงเสริมใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน จะเปนวิธีหนึ่งที่
มีความจําเปนเหมาะสมที่จะนํามาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึง
สอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ และจุดเนน ประจําป 2550 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 , 2550, หนา6-10) 
                  กลยุทธที่ 1  สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
                       จุดเนนที่ 1 ประสานโอกาสการศึกษาภาคบังคบัเด็กพิการและดอยโอกาส 
                  กลยุทธที่ 2  เรงปฏิรูปการศึกษา บุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 
                      จุดเนนที่ 1  พัฒนาระบบการชวยเหลือทางวิชาการ 
                                      จุดเนนที่ 2  สงเสริมการนิเทศแบบฝงตัว 
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                      จุดเนนที ่ 3 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในหลายรูปแบบโดยใชวิธีการ
อบรมทางไกล 
                     จุดเนนที่ 4  สงเสริมชมรมทางวิชาการ 
                     จุดเนนที่ 5  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของเขตพื้นที่ 
                     จุดเนนที่ 6  พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
                     จุดเนนที่ 7  พัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
                     จุดเนนที่ 8  ประเมินผูเรียนที่เนนกระบวนการคิด 
                    จุดเนนที่ 9  ใชระบบการสอบวัดผลกระตุนและพัฒนาการเรียน 
                     จุดเนนที่ 10  สงเสริมระบบประกันคณุภาพภายใน 
                     จุดเนนที่ 11  สงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
                     จุดเนนที่ 12  สงเสริมการแขงขันทักษะศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  
                     จุดเนนที่ 13  สงเสริมกิจกรรมรักการอาน 

                      จุดเนนที่ 14  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การมีระเบียบวินัย 
                 กลยุทธที่ 3  สรางสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู วิจัย และนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

                      จุดเนนที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร โดยใชระบบเครือขาย ICL  
(ระบบอินเทอรเน็ตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2) ลดขั้นตอนและการวางแผนที่ดี 
เนนความเปนเลิศทางการบริการ 

                      จุดเนนที่ 2  สงเสริมโรงเรียนลักษณะพิเศษใหมีมาตรฐาน (เนนโรงเรียนในฝน 
และโรงเรียนวิถีพุทธ) 

                      จุดเนนที่ 3  สงเสริมโรงเรียนขนาดเล็กใหมีศักยภาพ 
                      จุดเนนที่ 4  ตรวจสอบและปรับปรุงฐานขอมูลครุภัณฑส่ิงกอสราง 
                      จุดเนนที่ 5  ปรับปรุงขอมูล GIS (Geographic Information System)  
                      จุดเนนที่ 6  สงเสริมการวิจัย การวัดผลประเมินผล 
                      จุดเนนที่ 7  สงเสริมและพัฒนา OSOP  (One  School One Product)  

                กลยุทธที่ 4  จัดคาราวานเสริมสรางเด็กใหเกิดการเรียนรู 
                     จุดเนนที่ 1  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                     จุดเนนที่ 2  สนับสนุนใหมีกิจกรรมคาราวานเสริมสรางเด็ก 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
                  ชุลี  ผลวา (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา การดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร โดยภาพรวม
อยู ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดบัปานกลางทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่าํสุด คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานการประเมินผล 
ดานการปฏิบตัิการนิเทศ และดานการวางแผน 
                 เดชา หามนตรี (2542,บทคัดยอ)ไดศึกษาวจิยัเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรยีนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวดัสระบุรี  พบวา ปญหาปฏิบัติการนิเทศภายใน
อยูในระดับปานกลาง และผลการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปญหาลําดับแรกของการปฏิบัติ 
การนิเทศภายในของผูบริหารและครูผูสอน ไดแก การประชุมคณะปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการและการจดัหาทรัพยากรที่กําหนดตามแผนไวใหพรอมและ
เพียงพอ   
                 ไพบูลย  หวางเค็ง ( 2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การดําเนินการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา 
                        1) โรงเรียนมกีารดําเนนิการนเิทศภายในโรงเรียน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก มีการ 
จัดโครงสรางการนิเทศภายในโรงเรียนระดับโรงเรียน การจัดวางตวับุคลากร การวางแผนการดําเนนิการ 
การประเมินผลและการปรับปรุงแกไข ขัน้ตอนที่สอง การจัดระบบบริหารใหเอื้อตอการนิเทศ การ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชา โดยใชกระบวนการนิเทศ 
ซ่ึงประกอบดวย การวางแผนใหความรู การลงมือปฏิบัติ การสรางขวัญกําลังใจ การประเมินผลและ
การปรับปรุงแกไข ขั้นตอนที่สาม การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน การดําเนินการปฏิบัติงานและ
การประเมินผล 

         2)  ปญหาการดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียนเกีย่วกับการจัดการโครงสรางการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน พบวาผูนิเทศภายในยงัขาดความรูและทกัษะในการนิเทศ ปญหาการจัดระบบบรหิาร
ใหเอื้อตอการนิเทศ ไดแก โรงเรียนขาดวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการกํากับดูแล ควบคุมและ
ประเมินผล ปญหาการดําเนินงานนเิทศภายในโรงเรียน ไดแก ผูนิเทศและผูรับการนิเทศปฏิบตัิได          
ไมตรงตามเวลาที่กําหนด 
                สมานจิต พงษสนาม (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนนิงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
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มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6  ผลการวิจัยพบวา 
                        1)  โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการนิ เทศ  
มีการแจงนโยบาย ช้ีแจงจุดมุงหมายของการนิเทศภายใน มีการแตงตัง้คณะกรรมการโดยการคัดเลอืก
และนําหลักประชาธิปไตยมาใชดําเนินงาน มีการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการโดยใชวิธีวิเคราะห
ศึกษาประเมนิความตองการ ขั้นที ่ 2 การวางแผนการนิเทศแบงออกเปนการวางแผนระดับโรงเรยีน
และระดับหมวดวิชา เพื่อกําหนดกรอบ แผนงานนโยบายและโครงการนิเทศ ขั้นที่ 3 เปนการปฏบิัติ
ตามแผนการนเิทศ มีการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน มีการ
พัฒนาสื่อและพัฒนาวิธีการนิเทศขั้นที ่ 4 การประเมินการนิเทศเปนการกํากับติดตาม ควบคุมคุณภาพ
ของงาน 
                        2) ปญหาในการดําเนนิงานการนิ เทศภายในพบวา บุคลากรขาดความรูทางการนิเทศ
การศึกษา บุคลากรไมใหความสนใจเทาทีค่วร มีงานรับผิดชอบมากไมมีเวลาเพยีงพอ 
                สมศักดิ์  เจริญสขุ (2542, บทคดัยอ) ไดศกึษาการวิจยัเร่ือง ปญหาการนิเทศภายในโรงเรยีน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสระแกว  สรุปวา มีปญหาการนิเทศภายในอยู
ในระดบัปานกลางผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกตางกัน และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีปญหาการนิเทศภายในไมแตกตางกนั 
                อัมรา  เวียงแสง (2543, บทคัดยอ)ไดศึกษาสภาพปญหาความตองการและความพึงพอใจ
การนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานการประถมศกึษา 
จังหวดัหนองบัวลําภ ูผลการวิจัยพบวา 
                      1) ผูบริหารโรงเรียนพบปญหาการนิเทศภายในโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ในเรื่อง
การวิจยัเชิงปฏิบัติการพบวา ปญหาอยูในระดับมาก  ดานหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากร
และทักษะการทํางานกลุม มีปญหาระดับกลาง ในขณะที่ครูผูสอนเห็นวาปญหาการนิเทศภายในทัง้
โดยรวมและรายดานทกุดานอยูในระดับปานกลาง 
                     2)  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความตองการนิเทศภายในโดยรวมรายดานอยูในระดบั
มาก คือดานหลักสูตรและการสอน ดานพฒันาบุคลากร และดานวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
                      3) ผูบริหารโรงเรียนและครู ผูสอนมีความพึงพอใจการนิ เทศภายใน อยูในระดับ
ปานกลาง โดยผูบริหารมีความพึงพอใจทีต่นเองมีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในอยูในระดบั
มาก 3 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการสอน ดานพัฒนาบคุลากร และดานทักษะการทาํงานกลุม ยกเวน
ดานการวิจัยเชงิปฏิบัติการอยูในระดบัปานกลาง   สวนการปฏิบัติไดและการเปนแบบอยางกับผูอ่ืน 
ทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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                เกรียงเลิศ   ติรธรรมเจริญ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานปญหาและ 
อุปสรรค  การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
                       1) สภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ดาน ไดแก ดานองคกรการนเิทศ ดานระบบขอมูลและสารสนเทศ ดานการวางแผนงาน
นิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศ และดานการประเมินผลการนิเทศตามความคิดของผูบริหารโรงเรียน
เห็นวาการปฏบิัติอยูในระดบัมาก 
                       2)  เปรียบเทยีบสภาพการดาํเนินงานนิ เทศของการปฏิบัติการนเิทศภายในโรงเรียน
ระหวางโรงเรยีนที่มีขนาดตางกัน พบวาขนาดของโรงเรียนที่มีขนาดตางกันจะมีการปฏิบัติงานตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา 1 คู คือโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเหน็ไมตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                      3)  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด 
กรุงเทพมหานคร พบปญหาในเรื่องดังตอไปนี้คือ ขาดบุคลากรที่จะทําการนิเทศ ผูนิเทศมีงานที่
รับผิดชอบมาก ไมมีเวลานิเทศ นิเทศไมตอเนื่อง ผูนิเทศไมเขาใจเรื่องการนิเทศ ขาดการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ขาดการวางแผนและการเตรียมการที่ด ี ขาดสื่อและเครื่องมือในการปฏิบตัิการนิเทศและการ
ประเมินผลการนิเทศ ขอเสนอแนะคือ กําหนดหนาที่ผูนิเทศใหชดัเจนและลดงานดานอื่นๆ ลงผูนิเทศ
และผูรับการนเิทศ ควรมีการประชุมวางแผนการนิเทศรวมกันและควรจัดอบรมใหมคีวามรูความเขาใจ
ในเรื่องการนเิทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
                สมศักดิ ์ปอมบุบผา (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรยีน 
ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจังหวดั 
ลพบุรี   ผลการวิจัยพบวา 
                        1) สภาพการนิ เทศภายในโรงเรียน  ของคณะกรรมการนิ เทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาอยูในระดับมาก 
                        2) การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของคณะกรรมการนิเทศ ภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       3) ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
อยูในระดับปานกลาง 
                       4)  การเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ไมแตกตางกัน 
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                กัลยา ปรีดีดิลก (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดนครปฐม   ผลการวิจัยพบวา 
                         1) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีการนิ เทศภายในโรงเรียนครบ 5 ดาน คือ ดาน
การกําหนดผูรับผิดชอบงานการนิเทศภายในโรงเรียน ดานการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศดาน
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน   ดานการดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน   และ
ดานการประเมินผลแลวนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงนิ เทศภายในโรงเรียนสวนมากผูบริหาร
โรงเรียนปฏิบัติการนิเทศมากกวารอยละ 80 
                         2)  ปญหาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน  สวนใหญปญหาที่พบไดแกบุคลากร
ไมเพียงพอ ผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในมงีานพิเศษมาก ขาดวัสดุอุปกรณในการจัดระบบขอมูล 
วัตถุประสงคในการนิเทศภายในไมชัดเจน การสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศยังทําไดนอย 
ขาดงบประมาณในการสนับสนุนงานนิเทศภายใน การประเมินผลไมตอเนื่อง และขาดการนําผลการ
ประเมินมาใชในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
               อัญชลี   เอื้อสุขนุกูล  (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาในกระบวนการนิเทศ
ภายใน เพื่อการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา 
                          1) โรงเรียนสวนมากปฏิบตัิตามขั้นตอนการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญในระดับมาก สภาพการปฏิบัติที่อยูในระดับมากที่สุดในแตละขั้นตอนคือ 
                                (1)  ขั้นการกําหนดและแจงนโยบาย  เร่ืองชี้แจงใหครู เกิดความตระหนักใน 
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน  
                                (2)  ขั้นเตรียมการตาง ๆ กอนปฏิบัติการนิ เทศภายใน เร่ืองความรวมมือของครู 
ในการทํากจิกรรมรวมกัน  
                                (3)  ขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายในเพื่อการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเรื่องการประชุม 
ชี้แจงจดัอบรมเชิงอบรมปฏิบัติการ ใหครูผูสอนมีความรูทักษะและเจตคติที่ดีในการจัดกจิกรรมการเรียนรู
เปนสําคัญ และเรื่องการสรางกําลังใจใหครูเห็นคุณคาของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ สภาพการ
ปฏิบตัิงานที่โรงเรียนเอกชนปฏิบัติไดสูงสุดในระดับปานกลาง ไดแก ขั้นการประเมนิผลกระบวนการ
นิเทศภายใน เร่ืองการประเมนิผลอยางเปนระบบตอเนื่องและมีคุณภาพ และขั้นการตัง้คณะกรรมการ
นิเทศภายในเรือ่งการแตงตั้งคณะกรรมการจากประสบการณในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจน
เปนที่ยอมรับของคณะครูในโรงเรียน ตามลําดับ 
                         2) ปญหาการปฏิบัติงานในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สวนใหญอยูในระดบั
นอย  ปญหาที่พบในระดับปานกลางไดแก  (1) ขั้นการประเมินผลในกระบวนการนิเทศภายใน
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โรงเรียน เร่ืองการประเมินผลอยางเปนระบบตอเนื่องและมีคุณภาพ และ (2) ขั้นการกาํหนดและแจง
นโยบาย ในเรือ่งการจัดทํานโยบายการนิ เทศภายในโรงเรียน  สอดคลองกับนโยบายของกรมหรือ
กระทรวงศกึษาธิการ ตามลําดับ 
                 จิรพงษ  ศรีวารินทร (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในของผู 
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปฏิบตัิการที่ 3 จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา 
                        1)  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปฏิบัติการที่ 3 จังหวดัสุราษฎรธานีปฏิบัติ 
การนิเทศภายในระดบัปานกลางถึงมากทั้ง 10 ดาน คือ  (1) การพัฒนาหลักสูตร (2) การจัดระบบ 
การเรียนการสอน (3) การบริหารงานบุคลากร (4) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก (5) การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ (6) การฝกอบรมครูประจําการ (7) การปฐมนิเทศครูใหม (8) การจัดบริการพิเศษแกครู (9) 
การสรางความสัมพันธกับชุมชน  และ(10) การประเมนิผล 
                        2)  ปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน  พบวา  ปญหาการนิเทศในเรื่องการ
จัดทําคูมือการใชหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช  การจัดแผนการสอนทุกรายวิชา  
การจัดครูเขาสอนตามวิชาเอก/ความถนัด  การดูแลหองปฏิบัติการตาง ๆ  การจัดหา/ซ้ือวัสดุครุภัณฑ 
ที่ขาดแคลน และการจัดสวัสดิการแกปญหาหนี้สินคร ู
                2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                ไจแลล (Jailall, 1998; อางถึงใน สมศักดิ์ วงศักดา, 2547, หนา 58) ไดปรับปรุงแกไขการใช
เทคนิคการนิเทศแบบที่แตกตางจากเดมิ : กรณศีึกษาผลกระทบที่มีตอการพัฒนารูปแบบในการจัดการ
นิเทศอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการสงผลในดานการสนับสนุนความกาวหนา และการพัฒนางานดาน
การสอนของครูวัตถุประสงคของการวิจยัคร้ังนี้คือ เพื่อสํารวจรูปแบบของการใชเทคนิคการนิเทศ
แบบที่แตกตางจากเดิม เพือ่ทําการเสนอแนะไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานดาน
การนิเทศแบบที่แตกตางจากเดิมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อทําการศึกษาตามคําถามของ
การวิจยัดังตอไปนี ้ 1) เทคนิคการนิเทศดวยแบบทีแ่ตกตางจากเดิมถูกนํามาใชในโรงเรียนและใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยางไร  2) ที่ใดที่สามารถประสบความสําเร็จในการใชเทคนิคการนิเทศแบบที่
แตกตางจากเดมิได ปจจัยใดที่นาจะสงผลใหเกิดความสําเร็จนั้น 3) ปจจัยใดที่นาจะเปนอุปสรรคตอ
การประสบความสําเร็จตอการใชเทคนิคการนิเทศแบบทีแ่ตกตางจากเดิม 4)ส่ิงใดที่มีผลใหอาจารยใหญ 
และนักนิเทศมีความเชื่อมั่นวาการใชเทคนิคการนิเทศแบบที่แตกตางจากเดิม สามารถทําใหการพฒันา 
การสอนของครูเกิดประสิทธภิาพได 5) ศึกษาวิธีการที่โรงเรียน ระบบงานและงานวิจัยทีก่ลาวถึงการ
นําเทคนิคการนิเทศแบบทีแ่ตกตางจากเดิมไปใช และมีการใชทฤษฎีของ Glatthorn เพื่อสนับสนุนให
เกิดการพฒันาดานประสิทธภิาพใหมากยิ่งขึน้ไดอยางไร  การวจิัยคร้ังนี้ใชวิธีการดาํเนินการวิจยัดวย
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แบบสอบถามเพื่อศึกษารายละเอียดเกีย่วกับการปฏิบัติงานที่มีการใชเทคนิคการนิเทศแบบที่แตกตาง
จากเดิมจากนัน้จึงใชวิธีการสัมภาษณและสํารวจอุปกรณที่ใชในการจัดการนิเทศแบบที่แตกตางจากเดิม  
โดยการพิจารณาจากคําตอบของกลุมตัวอยางของผูเขารวมในการวิจยั ผลการวิจัยที่พบมีดังตอไปนี ้1) 
จํานวนรอยละ 78 ของโปรแกรมการนิเทศแบบแตกตางจากเดิม ไดรับการริเร่ิมใหนํามาใชเมื่อ 1-6 ป
ที่ผานมา 2) จํานวนรอยละ 96 ของอาจารยใหญและนักนิเทศมีความเชื่อมั่นวา การพัฒนาดานการ
ควบคุมตนเอง ซ่ึงเปนองคประกอบในการจัดการนิ เทศแบบแตกตางจากเดิม  มผีลตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน ในระดบัปานกลางถึงระดับสูง 3) จํานวนรอยละ 79  
ของอาจารยใหญและนกันิเทศ มีความเชือ่มั่นวาการพฒันาวิชาชีพแบบรวมมือกันซึ่งเปนองคประกอบ
ในการจดัการนิเทศแบบ แตกตางจากเดิม มีผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน
ในระดบัปานกลางถึงระดับสูง 4) ครูที่เขารวมในการพฒันาโปรแกรม คือปจจัยทีม่ีความสําคัญที่สุด
ตอการประสบความสําเร็จ ในการจัดการนิเทศแบบแตกตางจากเดิม ตามดวยปจจัยซ่ึงมีความสาํคัญ
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพของการออกแบบโปรแกรม การใชแผนนํารองกอนที่จะมีการสงเสริมและ
การสนับสนุนจากหนวยงานในอําเภอ สรุปวา การจัดการนิเทศแบบแตกตางจากเดิมมีความเหมาะสม 
และเปนรูปแบบที่สามารถไดรับการพัฒนาจนเกดิความเจริญกาวหนาได ซ่ึงในปจจบุันดูเหมือนวาจะ
มีการนําไปใชเพิ่มมากขึ้นดวย โดยผูบริหารมีทัศนคติวา สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
ดานการสอนไดจริง และควรนํามาใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และระบบงานซึ่งการวางแผน
งานตามทฤษฎีของ Glatthorn แตอยางไรก็ตาม ยังคงมสีวนที่แตกตางกันในวิธีการและระบบของการ
จัดการนิเทศแบบแตกตางจากเดิมอยูบาง ทั้งนี้จึงพบวา ยังไมมีการระบุถึงเรื่องรูปแบบของการจัดการ
นิเทศแบบแตกตางจากเดิม ที่ควรถูกนําไปใชอยางแนนอนหรือตายตวั 
                 เกนทรี (Gentry, 2002; อางถึงใน สมศักดิ์ วงศกัดา, 2547, หนา 59) การศึกษากรณ ี:  
การเผชิญปญหาในการนิเทศการสอนของอาจารยใหญโรงเรียนในระดบัมัธยมศึกษาการวิจยัแบบ
กรณีศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนคติของอาจารยใหญจากโรงเรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษา 
4 แหง ในเรือ่งเกี่ยวกับการใหคํานิยามของคําวาการนิเทศการสอน กระบวนการในการจัดการนเิทศ
การสอน บรรยากาศที่ชวยสงเสริมงานดานการนเิทศการสอน วธีิการที่อาจารยใหญใชเพื่อจดัการ
นิเทศครู และโครงสรางของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา การวิจยัใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบ
การศึกษาเปรยีบเทียบ ซ่ึงเปนการวจิัยในเชิงคุณภาพผลการวิจยัพบวา อาจารยใหญยังไมสามารถ
กลาวถึงความหมายของคําวา การนิเทศไดอยางชัดเจนและถูกตองนกั แตพวกเขาคอนขางที่จะใหคาํ
นิยามของคําวา การนิเทศคือการประเมินเสยีมากกวาปจจยัซ่ึงชวยสงเสริมงานดานการนิเทศคือ ความ
ไววางใจและลกัษณะของการบริหารงาน ผลการวิเคราะหขอมูลยังพบดวยวา เนื่องจากในสภาพของ
การบริหารงานในโรงเรียนที่มีแบงงานออกเปนสวนๆ ซ่ึงทําใหอาจารยใหญตกอยูในสถานการณที่
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ยากลําบาก เปนผลใหพวกเขาไมสามารถจัดลําดับความสาํคัญกอนหลังของงาน และขาดความชํานาญ
เฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานบางอยางดวย อุปสรรคอื่นนอกเหนือจากนี้ก็คือความซ้ําซอนของบทบาท
และหนาที่ระหวางผูชวยอาจารยใหญ หวัหนาฝายงานและผูประสานงานดานการจัดการเรียนการสอน 
จึงทําใหอาจารยใหญไมสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนิเทศการสอนในโรงเรียนของตนเองได
อยางชัดเจน 
               โมเบลย (Mobley, 2002; อางถึงใน สมศักดิ์ วงศักดา, 2547, หนา 60)  ศึกษา การสํารวจ
ทัศนคติของอาจารยใหญ ในเรื่องเกีย่วกบัระบบที่นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียน  
ในเมืองเทนเนสซี่ วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้คือ เพื่อศึกษาทัศนคติของอาจารยใหญที่มีตอระบบ
ที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Tennessee model for local evaluation ความเขาใจของ
อาจารยใหญในเรื่องมาตรฐานในดานการปฏิบัติงาน ทัศนคติของอาจารยใหญในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบ
ที่ใชวัดในดานการมีประสิทธิภาพของครูและปญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขา ผูวิจัยดําเนนิการสํารวจทัศนคติ
ของผูบริหาร ที่เขารวมในการประชุมผูนําโรงเรียนทางดานวิชาการของ Tennessee Academies for 
School Leaders (TASL) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมลู เพื่อตอบคําถาม
สําหรับการวิจยัซ่ึงมี 5 ขอ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความเชื่อมั่นวา การนิเทศการสอนควรจะมี
วัตถุประสงคเบื้องตนในการพัฒนาการสอนมากกวาที่จะมีวัตถุประสงคในการประเมินครูเทานั้น 
และถึงแมวาอันที่จริงแลว ผูบริหารจะรูสึกวาอาจารยใหญควรจะมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้ง
การรับผิดชอบรวมกันกับบคุลากรคนอื่นๆ ในการทําหนาที่ดานการประเมินครูก็ตาม ผูบริหารยังมี
ความรูสึกอีกวา ควรมีการพจิารณาใหชัดเจน การประเมินการสอนโดยใชกระบวนการของการนิเทศ 
ไวในแผนงานดานการพัฒนาบุคลากรดวย ทั้ง ๆ ที่พวกเขาจะไมเห็นดวยกับขอที่วา อาจารยใหญควร
จะปรับปรุงแกไขวิธีการประเมินนั้น จากประสบการณ และความสามารถของครู ผูบริหารยังกลาว
ดวยวา พวกเขายังไมเขาใจในเรื่องระดบัของการปฏิบัติงานในขัน้การรายงานผล นอกจากนี้ยังมี
ผูบริหารอีกหลายคนที่กลาววา พวกเขาไมมีความรูสึกมั่นใจเลยวา เทคนิคของรัฐ รวมทั้งกระบวนการ
และขั้นตอนทีใ่ชในการสงเสริมการประเมินของรัฐ จะมีความเหมาะสมในการจัดระบบการศึกษาของ
โรงเรียนที่มีความแตกตางกนัหรือไม ทั้ง ๆ ที่ผูบริหารรูสึกวาการริเร่ิมใหมีการจดัอบรมจะเปนสิ่งทีด่ี
ที่สุดสําหรับผูบริหารใหม ซ่ึงไมคอยจะไดรับการอบรมมามากนักผลการวิเคราะหขอมูลยังพบดวยวา 
ผูบริหารใหการสนับสนุนในทฤษฎีของการนิเทศและระบบการประเมินครูซ่ึงแมวาในทางปฏิบัติจริง 
พวกเขาจะพบวา การใชวิธีการนิเทศ ซ่ึงเปนวิธีการประเมินของรัฐในอีกรูปแบบหนึง่ จะตองใชเวลา
มากและยังไมมีความคลองตัว นอกจากนี้ผูบริหารยังรูสึกวาการใชการนิเทศเปนวิธีการประเมิน ทําให
พวกเขาตองใชเวลาในชัน้เรยีนมากขึน้ ซ่ึงจะสงผลในดานการเพิ่มคณุภาพในการจดัการเรียนการสอน
ของทั้งครูและอาจารยใหญไดอยางมีนยัสําคัญ แตอยางไรก็ตามอาจารยใหญกย็ังไมแนใจวาพวกเขาจะ
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สามารถประยุกตใชมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสิ่งทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงทักษะความชํานาญ 
ซ่ึงมีผลดีตอการประสบความสําเร็จและไดรับความนาเชื่อถือ จากใชวิธีการนิเทศซึง่เปนรูปแบบการ
ประเมินของรฐัไดอยางไรขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคอื 1) บุคลากรคนอื่นๆ ของโรงเรียนควรจะมี
ความรับผิดชอบรวมกันในการทําหนาทีป่ระเมินคร ู 2) มาตรฐานในดานการปฏิบตัิงาน ควรจะไดรับ
การพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 3) ควรมีการพิจารณาจัดใหโครงการการอบรมครูกอนประจําการ 
เปนวิธีการประเมินรูปแบบหนึ่ง เพื่อเปนการรับรองคุณภาพสําหรับงานดานการนิเทศ และ 4) ควร
จัดการประชุมและสัมมนา สําหรับอาจารยใหญที่ไดรับการแตงตัง้ใหมรวมทั้งมกีารติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนอยูเสมอ 
                 จากเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของ พบวา การนิเทศภายในนัน้มคีวามสําคัญยิ่งตอการพัฒนา 
คุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะโรงเรียนสังกดัสํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนเิทศภายใน ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารโรงเรียน สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
              ในการศึกษาศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั
ไดดังนี ้

1)  การศึกษาสภาพปจจุบนัปญหาและความตองการ  หมายถึง การรวบรวมขอมูลและ 
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการนิเทศในปจจบุัน อุปสรรคที่ขัดความสําเร็จของการนิเทศ และความตองการ
ที่จะรับการนเิทศของคณะครูในสถานศึกษา 
                 2)  การวางแผนการนิเทศ หมายถึง การจัดเตรยีมบุคลากรสําหรับเปนผูนิเทศ การเลือก
ขั้นตอนและวธีิการนิเทศ ไดแก แบบบนัทกึการนิเทศ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
เพื่อใหไดมาซึง่ขอมูลที่แทจริงในการนิเทศ ตลอดจนการจัดลําดับขั้นตอนในการดําเนินการนเิทศที่มี
ความชัดเจน 
                 3)  การปฏิบัติการนิเทศ  หมายถึง การดําเนนิการนิเทศการศกึษาในรูปแบบหรือกิจกรรม
การนิเทศที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา เปนการดําเนินการนิเทศตามระบบที่วางแผน
รวมกันไวอยางรอบคอบ 
                4)  การประเมินผล หมายถึง การศึกษาผลสําเร็จของการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการ
นิเทศ  


