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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	2)	พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 

เขต	1	และ	3)	ประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการนเิทศภายในสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	ไปใช้	 

โดยด�าเนินการวิจัยเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนท่ี	1	ก�าหนดกรอบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผลจากเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาสภาพการนิเทศภายในของ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	โดยใช้แบบสอบถามกับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และครูปฏิบัติการ	จ�านวน	192	คน	และศึกษาแนวทาง 

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	9	คน	ขั้นตอน 

ที่	2	สร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	และตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	และ 

ขัน้ตอนท่ี	3	ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบไปใช้โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา	

หัวหน้างานวิชาการ	และครูปฏิบัติการ	ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	จ�านวน	192	คน	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษานราธวิาส	เขต	1	โดยภาพรวมและเป็นรายด้านมกีารปฏบัิติอยูใ่นระดับมาก	เรยีงตามล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ	ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน	

ด้านการให้ความรู้	ด้านการปฏิบัติงาน	และด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน	ตามล�าดับ
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	 2.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ประกอบด้วย	กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	และหลักการ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	หลักการ	 เป็นตัวขับเคลื่อน	กระบวนการนิเทศภายใน	ได้แก่	การวางแผน 

การนิเทศภายใน	การให้ความรู้	การสร้างขวัญและก�าลังใจ	และการปฏิบัติงานและการประเมินผล	 

ส่วนหลักการส่งเสรมิประสทิธภิาพ	ได้แก่	การใช้ภาวะผูน้�า	การส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	การตระหนกั

ในความมีมนุษย์สัมพันธ์	และการมีส่วนร่วม

	 3.	 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 

เขต	1	ไปใช้	พบว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ	:	 รูปแบบ,	การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล,	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 	 ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1

ABSTRACT

	 The	objective	of	 this	 research	was	 to	1)	study	 the	 internal	supervision	of	schools	 

under	 the	Narathiwat	Primary	Education	Service	Area	Office	1;	2)	develop	an	effective	 

model	 for	 internal	 supervision	of	 schools	 under	 the	Narathiwat	Primary	Education	 

Service	Area	Office	1;	and	3)	evaluate	 the	suitability	and	applicability	of	 the	developed	 

model.	The	research	consisted	of	 three	stages.	The	first	stage	consisted	of	defining	the	 

framework	of	an	effective	model	for	internal	supervision	of	schools	from	literature,	concepts,	 

theories,	and	relevant	researches;	 investigating	the	 internal	supervision	of	schools	under	 

the	Narathiwat	Primary	Education	Service	Area	Office	1	by	using	questionnaires	with	192	 

individuals	comprising	of	school	administrators,	academic	head	officers,	and	 teachers;	 

and	explored	effective	methods	 for	 internal	supervision	by	 interviewing	9	experts.	The	 

second	stage	consisted	of	developing	an	effective	model	for	internal	supervision	of	schools	

under	the	Narathiwat	Primary	Education	Service	Area	Office	1	and	examining	its	suitability	 

by	5	experts.	The	third	stage	consisted	of	inspecting	the	applicability	of	the	model	via	192	

individuals	comprising	of	school	administrators,	academic	head	officers,	and	teachers.

	 The	research	findings	were	as	follows:-

	 1.	 The	current	 internal	supervision	condition	schools	under	Narathiwat	Primary	

Education	Service	Area	Office	1	in	both	overall	and	individual	aspects	wereat	high	performance.	

The	individual	aspects	rank	in	descending	order	of	average	scores	were:	encouragement,	

internal	supervision	planning,	knowledge	transfer,	operation,	and	performance	evaluation.
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บทน�า

	 ป ั จจุบัน โลก เรา มีการ เป ล่ียนแปลง 

ในทุกด ้านอย ่างต ่อเนื่องไม ่ว ่าจะเป ็นด ้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

การเมืองการปกครอง	และการศึกษา	ซึ่งเป็น 

ที่ยอมรับกันว่า	การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน	

การจัดการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและ

มีพัฒนาการตามสถานการณ์นโยบายปฏิรูปการ

ศึกษามาโดยล�าดับ	 โครงสร้างหน่วยงานของ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับการปรับเปลี่ยนให้มี

การกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ที่ สอดคล ้ องกับสภาพท ้ องถิ่ น 	 ตลอดจน 

การส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารปรบัวิธเีรยีนเปล่ียน

วิธีสอนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในยคุปฏริปูการศกึษาไทยโดยมุง่ผลในการพฒันา

คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญเพื่อให้ประชากรได้รับ

การพัฒนาสู่ความเป็นสากล	ดังนั้นสถานศึกษา

จึงมีภารกิจอันส�าคัญยิ่งในการสร้างเยาวชน

ให้มีคุณภาพที่จะเป็นก�าลังและเป็นฐานราก

ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ	 เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	 

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพน้ันต้องเป็น 

การจัดการศึกษาท่ีต ้องปรับตัวให ้มีความ

สอดคล ้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	

เศรษฐกิจและการเมือง	 ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

กับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการศึกษา

และผู ้รับบริการการศึกษาก็ต ้องปรับเปลี่ยน

บทบาทตนเองมากย่ิง ข้ึน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2552:	 23)	

นอกจากนี้ 	 ในส่วนของการนิเทศการศึกษา 

ได้มีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน

	 2.	 The	effective	model	 for	 internal	 supervision	of	 schools	 under	Narathiwat	 

Primary	Education	Service	Area	Office	1	consisted	of	4	components	of	 internal	supervision	

process	and	4	principales	of	 internal	 supervision	enhancement.	 The	4	components	 

of	 internal	supervision	process	were	 internal	supervision	planning,	knowledge	 transfer,	

encouragement,	and	performance	evaluation.	The	4	principals	of	 internal	supervision	

enhancement	were	using	leadership,	supporting	of	creativity,	having	awareness	of	human	

relations,	and	giving	participation.

	 3.	 Result	of	 inspecting	 the	applicability	of	 the	model	showed	 that	 the	effective	 

model	 for	 internal	supervision	of	schools	under	Narathiwat	Primary	Education	Service	 

Area	Office	1	was	highly	suitable	and	applicable.

Keywords	 :	model,	effective	model	 for	 internal	supervision,	Naratiwat	Primary	Educational	 

	 	 Service	Area	1	Office.



59
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สถานศกึษา	พ.ศ.	2542	ระบใุห้การนเิทศการศึกษา 

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิารจัดการศกึษา	

เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง 

ที่ เหมาะสมท่ีจะสามารถสนับสนุนการเรียน 

การสอนในโรง เรี ยนให ้ด� า เนินไปอย ่ าง มี

ประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของ 

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก	พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	 (กรมวิชาการ.	

2553:1)

	 การนิ เทศการศึกษาเป ็นภาระหน ้าที ่

รับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้อง

ด�าเนินการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องและ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	2542	(รุ่ง	แก้วแดง.	2546:	2)	การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจ�าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา 

ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอน	

กระบวนนิเทศการศึกษา	กระบวนการบริหาร

จัดการ	ดงัค�ากล่าวท่ีว่า	การจดัการทีด่เีป็นกญุแจ 

น�าไปสู ่ความส�าเร็จขององค์การ	 การนิเทศ 

การศึกษาท่ีดีน�าไปสู่การจัดการที่ดี	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2553:	46)	 

ซึ่ งแสดงให ้ เ ห็นว ่ าการนิ เทศการศึกษามี 

ความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการ

จัดการศึกษา	 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ

โรงเรียนหรอืสถาบนัการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่

ครูซึ่งเป็นผู้สอนหลักในระบบโรงเรียน	

	 ดังนั้นเพื่อให้การนิเทศภายในสถานศึกษา	 

ด� า เนิ น ไปอย ่ า ง มีป ระสิ ทธิ ภ าพและ เกิ ด

ประสิทธิผลสูงสุด	 และสอดคล้องกับบริบท 

ด้านการจัดการศึกษาของ	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ผู้วิจัย 

ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในเขตบริการของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การนิเทศภายใน	 ที่ เหมาะสมกับบริบทของ 

สถานศึกษาในสังกัด	ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	 

ทีส่ามารถน�าไปใช้ในการนเิทศภายในสถานศกึษา	 

โดยช ่วยส ่ง เสริมให ้การจัดการศึกษาเ กิด

ประสิทธิผล	มีความสมบูรณ์ทั้งกระบวนการ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	ของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1

	 3.	 เพื่อประเมินความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการนเิทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา

1.	 การวางแผน

2.	 การให้ความรู้

3.	 การปฏิบัติงาน

4.	 การสร้างขวัญและก�าลังใจ

5.	 การประเมินผลการด�าเนินงาน

หลักการและแนวทางการส่งเสริม

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน

สถานศึกษา

รูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	

ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1

การน�ารูปแบบไปใช้

-	ความเหมาะสม

-	ความเป็นไปได้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	

ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และ 

ครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	

จ�านวน	149	โรงเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

วิจัย	 ได้แก่	ผู ้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างาน

วิชาการ	และครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธวิาส	เขต	1	จ�านวน	192	คน	จาก	64	โรงเรยีน	

ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	มีอ�าเภอและขนาด

โรงเรียนเป็นชั้น	และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม	

และศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิผล	โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	9	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนที่	1	ประกอบด้วย	1)	แบบวิเคราะห์

เอกสาร	มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการนิเทศการศึกษาและ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 ได ้ด�าเนินการตามขั้นตอน	 3	 ขั้นตอน	

คือ	

	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	

โดยศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎ	ี 

และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข ้องทั้งในประเทศและ 

ต ่ า งป ร ะ เ ทศ เ ก่ี ย ว กั บ ก า รนิ เ ท ศภาย ใน 

สถานศึกษาเพ่ือน�ามาก�าหนดกรอบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	และศึกษา

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพการนิเทศภายใน

สถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	โดยใช้

แบบสอบถามเพื่อน�ามาประกอบการจัดท�าแนว

การปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผล
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แบบสอบถามสภาพการนเิทศภายในสถานศกึษา

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	และการสัมภาษณ์

ในขั้นตอนท่ี	 1	มาร่างเป็นรูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	2)	ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้น

โดยผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรูปแบบที่สร้างขึ้น	จ�านวน	5	คน	 

ประกอบด้วย	ผู ้ เชี่ยวชาญด้านนโยบายและ 

การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา	จ�านวน	3	คน	

และผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการ

บริหารงานไม่น้อยกว่า	10	ปีจ�านวน	2	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้ันตอนที่	 2	 คือ	แบบประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	ส�าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ	ในการประเมินความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรูปแบบโดยพิจารณาในเรื่อง

แนวทางการด�าเนนิงานการนเิทศตามรปูแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	

	 การวเิคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนที	่2	น�าข้อมลู

ของข้อค�าถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสม 

และความถูกต้องของรูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส	เขต	1	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

ส่วนค�าถามที่เป็นข้อมูลปลายเปิดและข้อคิด

เห็นเพิ่มเติม	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็น

ประเด็นประกอบผลการประเมิน

การนิเทศภายในสถานศึกษา	2)	แบบสอบถาม

เก่ียวกับสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	มีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สอบถาม

สภาพการปฏิบัติ เกี่ยวกับการนิเทศภายใน 

สถานศึกษา	จ�านวน	35	ข้อ	และ	3)	แบบสมัภาษณ์

กึ่งโครงสร้างในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ

นเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล	ประกอบ

ด้วยประเด็นหลัก	 4	ประเด็น	 ได้แก่	 ปัญหา

การนิเทศภายในสถานศึกษา	 กระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา	 ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

ประสทิธผิลของการนิเทศภายในสถานศกึษา	และ 

องค์ประกอบที่จ�าเป็นส�าหรับการนิเทศภายใน

สถานศึกษา	

	 การ วิ เคราะห ์ข ้ อมูลในขั้ นตอน ท่ี 	 1	 

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์สภาพ 

การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	และน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมาย	ส่วนข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

Analysis)	 เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	โดยการหาข้อสรุป

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	

	 ขั้นตอนที่ 	 2	 พัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	ของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส	เขต	1	ผู้วิจัยด�าเนินการโดย	1)	ร่างรูป 

แบบโดยน� าข ้ อมู ลจากผลการวิ เ ค ราะห ์
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นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	(Mean)	 
และส ่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	ส่วนค�าถามที่เป็นข้อมูลปลายเปิด 
และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
และสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน	

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า
	 1.	 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 
เขต	1	 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัต ิ
อยู่ในระดับมาก	 เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ย 
มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจ	 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน	 
ด้านการให้ความรู้	 ด้านการปฏิบัติงาน	และ 
ด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน	ตามล�าดับ
	 2.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	1	
ประกอบด้วย	กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	
และหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	หลักการ	
กระบวนการนิเทศภายใน	ได้แก่	การวางแผนการ
นิเทศภายใน	การให้ความรู้	การสร้างขวัญและ
ก�าลังใจ	และการปฏิบัติงานและการประเมินผล	
ส่วนหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ	ได้แก่	การใช ้
ภาวะผู ้น�า	 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 
การตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์	 และ 
การมีส่วนร่วม
	 3.	 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	 
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�า 
ไปใช้อยู่ในระดับมาก

	 ขั้นตอนที่ 	 3	 ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	ของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้ด�าเนินการโดยน�ารูปแบบ
ที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่	2	 ไปให ้
ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และ 
ครูปฏิบัติการ	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส	เขต	1	เป็น 
ผู้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ในการน�ารูปแบบไปใช้
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	
ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างานวิชาการ	และ 
ครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	
จ�านวน	149	โรงเรียน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 
วิจัย	 ได้แก่	ผู ้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้างาน
วิชาการ	และครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส	เขต	1	จ�านวน	192	คน	จาก	64	โรงเรยีน	
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	มีอ�าเภอและขนาด
โรงเรียนเป็นชั้น	และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนที่	3	คือ	แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส	เขต	1	ไปใช้	
	 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี	 3	น�า
ข้อมูลของข้อค�าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่าจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการน�ารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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อภิปรายผล
	 1.	 จากผลการวจิยัพบว่า	สภาพการนเิทศ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 
เขต	1	โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ	นโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก�าหนด 
ให ้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทุกแห ่ง	 
ด�าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและได้จัด 
ท�าคู ่ มือการนิ เทศภายในสถานศึกษา	 ให  ้
สถานศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 โดย 
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศปฏิบัติงานนิเทศ 
ตามกระบวนการนิ เทศ	 และให ้จัดท�าแผน 
การนิเทศภายในสถานศึกษาทุกแห่ง	 มีการ 
ด�าเนินการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา	
เพื่ อติดตามการนิ เทศภายในสถานศึกษา	 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของราตร	ีฉววีงศ์	(2551)	
ซึ่งท�าการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ตามความเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู ้สอน	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม	 เขต	2	พบว่า	การนิเทศภายใน 
สถานศึกษา	ตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก	และ
มีด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง	
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สมชาย	 
ปัญญาทิพย์	(2551)	พบว่า	สภาพการปฏิบัติงาน
นเิทศภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษาตามระดับความคดิเหน็ของผูน้เิทศ
และผู้รับการนิเทศ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
	 2.	 ผ ลก า รพัฒนา รู ป แบบ 	 พบว ่ า	 
รูปแบบการ นิ เทศภายในสถานศึกษาที่ มี
ประสิทธิผล	ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	

ประกอบด้วย	กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	
ได้แก่	 การวางแผนการนิเทศภายใน	การให  ้
ความรู ้	 การสร้างขวัญและก�าลังใจ	และการ 
ปฏิบัติงานและการประเมินผล	โดยมีหลักการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	หลักการ	ได้แก่	การใช ้
ภาวะผู ้น�า	 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 
การตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์	 และ 
การมีส ่วนร ่วม	 เป ็นตัวขับเคล่ือน	 สามารถ 
อภิปรายผล	ดังนี้
	 กระบวนการนเิทศภายในด้านการวางแผน
การนิเทศภายใน	มุ ่งเน้นให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน	ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาจากข้อมูลตามสภาพจริง	ร่วมกัน
ก�าหนดเป้าหมาย	วตัถปุระสงค์	กระบวนการนเิทศ	 
มีการก�าหนดแผนงานวิธีการ	 เครื่องมือที่ใช  ้
อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้	 โดยมีการ
ก�าหนดเป็นคู ่มือการนิเทศภายใน	 เพื่อให้การ
ด�าเนินงานเป็นระบบและมีความชัดเจน	และ 
จัดท�าแผนการนิเทศรวมถึงปฏิทินการนิเทศ
ภายใน	 เน ้นการใช ้รูปแบบการนิ เทศแบบ
กัลยาณมิตร	 และเน ้นการมีส ่วนร ่วมของ 
ทกุคน	ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของศิรกิลุ	ทพัซ้าย.	
(2556)	ที่ศึกษารูปแบบการนิเทศ	online.	ในการ
เสรมิสร้างสมรรถนะการผลติสือ่เทคโนโลยขีองครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า 
รู ป แบบก า รนิ เ ท ศภ าย ใน โ ร ง เ รี ย นต าม 
สภาพปัญหาและความต้องการของผู ้บริหาร	 
ครูผู ้นิ เทศ	 และครูผู ้ รับการนิเทศ	 ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น	 ในการ
วางแผนการนิเทศภายในโดยมีผู ้บริหารเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกตามบริบทของพื้นที่	 โดย
น�าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการวางแผน
ก�าหนดแผนงาน	วิธีการ	และเครื่องมือที่ใช้อย่าง
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ชัดเจนและมีความเป็นไปได้	สอดคล้องกับหลัก 
ส ่ ง เ ส ริ มป ระ สิท ธิภาพกา รนิ เ ทศภาย ใน 
สถานศกึษาในด้านการใช้ภาวะผูน้�า	และหลกัการ 
นิเทศการศึกษาซึ่ ง เป ็นหลักการปฏิบัติงาน 
อย่างมีระบบมีขั้นตอนก�าหนดเป้าหมาย	มี
การด�า เนินงานที่ ชัด เจนเน ้นกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ 
อันดรีะหว่างหมู่คณะให้ความส�าคญัในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้สร้างสรรค์ความคิด	และเจตคติที่ดีต่อกัน	 
โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 
การสร้างขวัญก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานในการ 
พัฒนาอาชีพให ้ เ จริญก ้ าวหน ้ าตลอดจน 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู ้ปฏิบัติงาน 
ในการวางแผนร่วมกนั	(วรรณพร	สุขอนนัต์.	2550)	
	 กระบวนการนิเทศภายในด้านการให้ 
ความรู ้	 เน้นการให้ความรู ้ความเข้าใจอย่าง 
ต่อเนื่องในเรื่องท่ีจะนิเทศ	รูปแบบการนิเทศและ
กิจกรรมการนิเทศที่ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถ
ด�าเนินการในลักษณะประชมุสมัมนา	แลกเปลีย่น 
เรียนรู ้ กับสถานศึกษา	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
วิธีการ	แนวทางการนิเทศ	รวมทั้งการเข้าร่วม
เป็นคณะนิเทศ	ทั้งน้ีเน่ืองจากการนิเทศเป็น 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยที่
มุ ่งให้ผู ้รับการนิเทศมีความรู ้ความสามารถ	
พัฒนาทักษะต่างๆ	โดยเฉพาะในด้านการสอน	
ความจ�าเป็นของการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโรงเรียน	 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการนิเทศ	 ได้แก่	
นโยบาย	 โครงสร้างจุดมุ ่งหมายของโรงเรียน	 
การสอนของครู	 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับบุคลากร	 (ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์.	 
2552:	 61)	 การนิเทศภายในโดยใช้หลักการ 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้	 ข้อมูล	
ข ่าวสาร	 เพื่อสะท้อนเชื่อมโยงและต่อยอด 
การเรียนรู ้จากการปฏิบัติการสอนของตนเอง 
ในสภาพจริงของการปฏิบัติงาน	 เป็นปัจจัย
ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนระบบความคิด	ค่านิยม
และพฤติกรรมของครู	(Guskey;	&	Huberman.	
1995:	1)
	 กระบวนการนิเทศภายในด้านการสร้าง
ขวัญและก�าลังใจ	มุ ่งเน้นการให้ก�าลังใจกับ 
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู ้รับการนิเทศมีแรงกระตุ ้นในการท�างาน 
ต่อไป	การสร้างขวัญและก�าลังใจสร้างได้โดย
การชื่นชม	การให้เกียรติบัตร	การให้โอกาสใน
การเรียนรู้ตรงความถนัด	ความรู้ความสามารถ	 
รวมทั้งการสนับสนุนด้านความรู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอน	สนับสนุนด้านสื่อ	
วัสดุอุปกรณ์	การให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการ
เรียนการสอน	และการให้ก�าลังใจอย่างต่อเนื่อง	
ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างขวัญและก�าลังใจโดยใช้ 
หลักการตระหนักในความมีมนุษย ์ สัมพันธ ์	 
เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการให้ความส�าคัญกับ 
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ผู้นิเทศ	
และผู ้รับการนิเทศ	จะช่วยให้เกิดการยอมรับ 
และศรัทธาซึ่งกันและกัน	 โดยผู้บริหารต้องเป็น 
ผู้มีอุดมการณ์	มีคุณธรรมประจ�าใจน�าวิชาการ	
พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได	้ 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	น�าสมัย	ทันเหตุการณ  ์
และอยู ่บนพื้นฐานของข ้อมูลที่ ถูกต ้อง 	 มี
คุณลักษณะของความโปร่งใสในการบริหาร
องค์กร	จนเกิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร
องค์กรให้ประสบความส�าเร็จ	 รวมทั้งเป็นผู้น�า
ทางจิตวิญญาณในการท�าเพื่อส่วนรวมมากกว่า
ส ่วนตน	 พร ้อมรับความสุขและความทุกข ์ 
ร่วมกันกับคนในองค์กร	มีความหวังดีโดยหวัง 
ที่จะให้ผู ้ร ่วมงานได้ดี	 มีความเป็นครูผู ้ชี้ทาง
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และเป็นกัลยาณมิตรต่อผู ้ร ่วมงาน	 (จิรภัทร	 
ไตรเอกภาพ;	 สุวพร	 เซ็มเฮง;	 และอิศรัฏฐ ์	 
รินไธสง.	2559)	
	 กระบวนการนิ เทศภายในด ้ านการ 
ปฏิบัติงานและการประเมินผล	มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ตามแผนท่ีวางไว้	มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการ
นิเทศภายในและเครื่องมือในการนิเทศที่ชัดเจน	
ปฏิบตังิานการนิเทศด้วยความโปร่งใสเป็นไปตาม
เครื่องมือตามแผนที่ก�าหนด	มีการประเมินผล 
การด�าเนินงานการนิเทศภายใน	และรายงานผล
การนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ	
เพือ่น�าผลการประเมนิไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ต่อไป	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการวัดและการประเมินผล
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อน�าผลมาใช้ในการ 
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด�าเนิน	
ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาการนิเทศการสอนร่วมกัน
ทั้งระบบเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดคือการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน	(วัชรา	เล่าเรียนดี.	2556)	
การปฏิบัติงานและการประเมินผลโดยใช้หลัก
การมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานเป็นตวัขบัเคลือ่น 
การนิ เทศภายในโดยร ่วมกันหาข ้อสรุปผล 
การด�าเนินงาน	 เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในครั้งต่อไป	จะท�าให้การนิเทศมีความชัดเจน	
เป ็นไปด้วยความโปร ่งใส	 ผู ้นิ เทศและผู ้รับ 
การนิเทศเกิดความศรัทธา	และความเชื่อมั่น 
ในผลการประเมินเชิงประจักษ ์ เพื่อน�าไปสู ่ 
การพัฒนาปรับปรุงต่อไป	

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และการวิจัย 
ครั้งต่อไป
	 1.	 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ารูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส	 เขต	1	ประกอบด้วย	
กระบวนการนิเทศภายใน	4	ด้าน	ที่มีหลักการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ	4	ด้าน	เป็นตัวขับเคลื่อน	
ในการน�ารูปแบบนี้ไปใช้ควรมีการวิเคราะห  ์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน
ในแต่ละขัน้ตอนกบัหลกัการส่งเสรมิประสทิธภิาพ
และจัดท�ารายละเอียดที่ เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ด�าเนินงาน
	 2.	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณา	
จึงเห็นสมควรท�าการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ ์
ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัย 
เชิงสหสัมพันธ์	 เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีความ
สอดคล้องและลุ่มลึกในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสม 
กับบริบทในสถานศึกษาในระดับต่างๆ	
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