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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 

1 และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศภายใน 

สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 

1 ไปใช้ โดยด�าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ก�าหนดกรอบการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพ 

การนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูปฏิบัติการ จ�านวน 192 คน 

และศึกษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 9 คน ขัน้ตอนที ่2 สร้างรปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบ

ไปใช้โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูปฏิบัติการ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ�านวน 192 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1.  สภาพการนเิทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนสังกดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและเป็นรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ

คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างขวญัและก�าลังใจ ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน 

ด้านการให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการประเมินผลการด�าเนินงาน ตามล�าดับ
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 2.  รปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษาท่ีมปีระสิทธผิลของโรงเรียนสังกดัส�านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด้าน และ 

หลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ 4 หลักการ เป็นตัวขับเคลื่อน กระบวนการนิเทศภายใน ได้แก่  

การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู้ การสร้างขวัญและก�าลังใจ และ การปฏิบัติงานและ 

การประเมินผล ส่วนหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ภาวะผู้น�า การส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ การตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วม

 3.  ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบการนเิทศภายในสถาน

ศกึษาทีม่ปีระสทิธิผลของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 ไป

ใช้ พบว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ	: รปูแบบ, การนเิทศภายในสถานศกึษาท่ีมปีระสิทธผิล, ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษานราธิวาส 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.



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
63

 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.

 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.

บทน�า

 ปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงใน 

ทุกด้านอย่างต่อเนือ่งไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ 

สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเมือง 

การปกครอง และการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

กันว่า การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญยิ่ง

ต่อการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน การจัด 

การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและ 

มีพัฒนาการตามสถานการณ์นโยบายปฏิรูป 

การศกึษามาโดยล�าดบั โครงสร้างหน่วยงานของ

กระทรวงศึกษาธิการได้รับการปรับเปลี่ยนให้มี

การกระจายอ�านาจสูส่ถานศกึษาเพือ่ให้เกดิการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ที่ สอดคล ้องกับสภาพท ้องถิ่น  ตลอดจน 

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับวิธีเรียน

เปล่ียนวิธีสอนและพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทยโดยมุ่งผลใน

การพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียนเป ็นส�าคัญเพื่อ 

ให้ประชากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
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ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจอันส�าคัญยิ่งใน

การสร้างเยาวชนให้มคีณุภาพทีจ่ะเป็นก�าลงัและ

เป็นฐานรากส�าคัญของการพัฒนาประเทศ 

เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกจิและ

การเมืองในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมมาก การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น

ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องปรับตัวให้มี

ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

การจดัการศกึษาไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัการศกึษาและ

ผู้รับบริการการศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท

ตนเองมากยิ่งขึ้น (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 23) นอกจากนี้ ในส่วน

ของการนิเทศการศึกษาได้มีก�าหนดไว้ในกฎ

กระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 

ระบุให้การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจากการ

นิเทศการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมที่จะ

สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน

ให้ด�าเนนิไปอย่างมีประสทิธิภาพได้นัน้ข้ึนอยูก่บั

ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่าง

มาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 (กรมวิชาการ. 2553:1)

 การนิเทศการศึกษาเป็นภาระหน้าที่รับ

ผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้อง

ด�าเนนิการนเิทศการศกึษาให้สอดคล้องและเป็น

ไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 (รุ่ง แก้วแดง. 2546: 2) การพฒันาคณุภาพ

การศึกษาจ�าเป ็นต ้องปฏิรูปการศึกษาซึ่ ง

ประกอบด้วยกระบวนการเรยีนการสอน กระบวน

นิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการ ดัง

ค�ากล่าวท่ีว่า การจัดการท่ีดีเป็นกุญแจน�าไปสู่

ความส�าเรจ็ขององค์การ การนิเทศการศกึษาท่ีดี

น�าไปสู่การจดัการท่ีด ี(ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ. 2553: 46) ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าการนเิทศการศกึษามคีวามส�าคญัและมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิง่ในการจดัการศกึษา เป็นการเพิม่

ประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการ

ศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ครซูึง่เป็นผูส้อนหลกัใน

ระบบโรงเรียน 

 ดังน้ันเพื่อให้การนิเทศภายในสถาน

ศึกษา ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับบริบทด้าน

การจัดการศึกษาของ ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้วิจัยใน

ฐานะผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาในเขตบรกิารของส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

นิเทศภายใน ที่เหมาะสมกับบริบทของสถาน

ศกึษาในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ที่

สามารถน�าไปใช้ในการนิเทศภายในสถานศกึษา 

โดยช ่วยส ่งเสริมให ้การจัดการศึกษาเกิด

ประสิทธผิล มคีวามสมบรูณ์ท้ังกระบวนการและ

ผลลัพธ ์ ท่ี เกิดขึ้นต ่อสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1

 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

นราธิวาส เขต 1 ไปใช้

กรอบแนวคิดการวิจัย

หลักการและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการนิเทศภายในสถานศึกษา

ก ำ ร น� ำ รู ป แ บ บ ไ ป ใ ช้- ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม- ค ว ำ ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาสภาพการนิเทศภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 2. เพ่ือพฒันารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมีประสทิธิผล ของ

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษานราธิวาส เขต 1 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมีประสทิธิผลของ

โรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษา นราธิวาส เขต 1 ไปใช้ 

 

 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ระเบียบวิธีวิจัย   

ได้ดําเนินการตามขัน้ตอน 3  

ขัน้ตอน คือ  

ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาสภาพการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

1.การวางแผน 

2.การให้ความรู้ 

3.การปฏิบติังาน 

4.การสร้างขวญัและกําลงัใจ 

5.การประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

รูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมี

ประสิทธิผล ของ

โรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ประถมศกึษานราธิวาส 

เขต 1 

 
หลกัการและแนวทางการสง่เสริม

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน

สถานศกึษา 

การนํารูปแบบไปใช้ 

- ความเหมาะสม 

- ความเป็นไปได้ 

 

 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย	

 ได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คอื 

 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาสภาพการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 

1 โดยศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเกีย่วกบัการนเิทศภายในสถาน

ศึกษาเพื่อน�ามาก�าหนดกรอบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และศึกษาข้อมูล 

เชิ งประจักษ ์ของสภาพการนิ เทศภายใน 

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือน�ามาประกอบการ 

จัดท�าแนวการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน 

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

จ�านวน 149 โรงเรียน กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน

วิชาการ และครูปฏิบัติการของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จ�านวน 192 คน จาก 64 

โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีอ�าเภอ

และขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และโรงเรียนเป็น

หน่วยการสุ ่ม และศึกษาแนวทางการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้ 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน โดยการ 

เลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1) แบบวิเคราะห์

เอกสาร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการนิเทศการศึกษาและ

การนิเทศภายในสถานศึกษา 2) แบบสอบถาม

เกีย่วกบัสภาพการนเิทศภายในสถานศกึษาของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สอบถามสภาพ

การปฏิบตัเิกีย่วกบัการนิเทศภายในสถานศกึษา 

จ�านวน 35 ข้อ และ 3) แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง

ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย

ประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การนเิทศภายในสถานศกึษา และ องค์ประกอบ

ที่จ�าเป็นส�าหรับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในขั้นตอนท่ี 1  

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์

สภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์

การแปลความหมาย ส่วนข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) เพื่อศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการหาข้อสรุป

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล ของโรงเรยีน

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นราธิวาส เขต 1 ผู้วิจัยด�าเนินการโดย 1) ร่าง 

รูปแบบโดยน�าข ้อมูลจากผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามสภาพการนิเทศภายในสถาน

ศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1และ การ

สัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาร่างเป็นรูปแบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 2) ตรวจสอบ

คุณภาพเบ้ืองต้นโดยผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาความ

เหมาะสมและความถูกต้องของรูปแบบที่สร้าง

ขึ้น จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ชีย่วชาญด้าน

นโยบายและการปฏบิตังิานการนเิทศการศกึษา 

จ�านวน 3 คน และผู ้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 

ปีจ�านวน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 คือ แบบประเมินความเหมาะสม 

ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ในการประเมนิความเหมาะสม

และความถูกต้องของรูปแบบโดยพิจารณาใน

เร่ืองแนวทางการด�าเนินงานการนิเทศตาม 

รูปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิผล 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในขั้นตอนที่  2  

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ 

ความเหมาะสมและความถูกต้องของรูปแบบ

การนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส่วนค�าถามท่ีเป็นข้อมูลปลายเปิด

และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

และสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน

 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศกึษาท่ีมปีระสิทธผิล ของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

นราธวิาส เขต 1 ไปใช้ ด�าเนนิการโดยน�ารปูแบบ

ที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่ 2 ไปให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ

ครูปฏิบัติการ ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

เป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ในการน�ารูปแบบไปใช้

 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ 

ครปูฏบิตักิารของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

จ�านวน 149 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วจิยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้างานวชิาการ 

และครปูฏบิตักิารของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 จ�านวน 192 คน จาก 64 โรงเรียน ได้มา 

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีอ�าเภอและขนาด

โรงเรียนเป็นชั้น และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นราธิวาส เขต 1 ไปใช้ 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในขั้นตอนที่  3  

น�าข ้อมูลของข ้อค�าถามที่ เป ็นมาตราส ่วน

ประมาณค่าจากแบบประเมนิมาวเิคราะห์ความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการน�ารปูแบบ

การนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 ไปใช้ โดยใช้ค่าเฉลีย่ 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส่วนค�าถามที่เป็นข้อมูลปลายเปิด

และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

และสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน 

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู ่ใน

ระดับมาก เรียงตามล�าดับคะแนนเฉลี่ยมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน ด้านการให้

ความรู ้ด้านการปฏบิตังิาน และด้านการประเมนิ

ผลการด�าเนินงาน ตามล�าดับ

 2. รปูแบบการนเิทศภายในสถานศกึษา

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศภายใน  

4 ด้าน และหลักการส่งเสริมประสิทธิภาพ  

4 หลักการ กระบวนการนิเทศภายใน ได้แก่  

การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู ้  

การสร้างขวัญและก�าลังใจ และ การปฏิบัติงาน

และการประเมินผล ส่วนหลักการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ ได ้แก ่  การใช ้ภาวะผู ้น� า  

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การตระหนัก 

ในความมีมนุษย์สัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วม

 3. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา

ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  

เขต 1 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน

การน�าไปใช้อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล

 1.  จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการ

นิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะ นโยบายของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก�าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด 

ทุกแห่ง ด�าเนินการนิเทศภายในสถานศกึษาและ

ได้จัดท�าคู ่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา  

ให ้สถานศึกษาเป ็นแนวทางในการปฏิบัติ  

โดยแต่งตัง้คณะกรรมการนเิทศปฏบิตังิานนเิทศ

ตามกระบวนการนิเทศ และให้จัดท�าแผนการ

นิเทศภายในสถานศึกษาทุกแห่ง มีการด�าเนิน

การนิเทศในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
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ติดตามการนิ เทศภายในสถานศึกษา ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของราตรี ฉวีวงศ์ (2551) 

ซึ่งท�าการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษา

ตามความเห็นของผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 พบว่า การนิเทศภายใน

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก และ

มีด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย 

ปัญญาทพิย์ (2551) พบว่า สภาพการปฏบิตังิาน

นิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษาตามระดบัความคดิเหน็ของ

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากเช่นกัน

 2.  ผลการพัฒนารปูแบบ พบว่า รปูแบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย 

กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด ้าน ได ้แก ่  

การวางแผนการนิเทศภายใน การให้ความรู ้  

การสร้างขวัญและก�าลังใจ และ การปฏิบัติงาน

และการประเมินผล โดยมีหลักการส่งเสริม

ประสทิธภิาพ 4 หลกัการ ได้แก่ การใช้ภาวะผูน้�า 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การตระหนัก 

ในความมีมนุษย์สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  

เป็นตัวขับเคลื่อน สามารถอภิปรายผล ดังนี้

 กระบวนการนิเทศภายในด้านการ

วางแผนการนิเทศภายใน มุ ่งเน้นให้ผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ศึกษา

วิเคราะห์สภาพปัญหาจากข้อมูลตามสภาพจริง 

ร ่ วมกันก�าหนดเป ้าหมาย วัตถุประสงค ์ 

กระบวนการนิเทศ มีการก�าหนดแผนงาน 

วิธีการ เครื่องมือที่ใช้อย่างชัดเจนและมีความ

เป็นไปได้ โดยมีการก�าหนดเป็นคู่มือการนิเทศ

ภายใน เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นระบบและ 

มีความชัดเจน และจัดท�าแผนการนิเทศรวมถึง

ปฏิทินการนิเทศภายใน เน้นการใช้รูปแบบ 

การนเิทศแบบกัลยาณมติร และเน้นการมส่ีวนร่วม

ของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของศิริกุล 

ทัพซ้าย. (2556) ที่ศึกษารูปแบบการนิเทศ 

online .ในการเสริมสร้างสมรรถนะการผลิตส่ือ

เทคโนโลยีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพบว่ารูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรยีนตามสภาพปัญหาและความต้องการของ

ผู ้บริหาร ครูผู ้ นิเทศ และครูผู ้รับการนิเทศ  

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  

ในการวางแผนการนิเทศภายในโดยมีผู้บริหาร

เป็นผู ้ขับเคลื่อนให้เกิดการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายในและภายนอกตามบริบทของ

พื้นท่ี โดยน�าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนก�าหนดแผนงาน วิธีการ และ

เครื่องมือที่ใช้อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 

สอดคล้องกับหลักส่งเสริมประสิทธิภาพการ

นิเทศภายในสถานศกึษาในด้านการใช้ภาวะผู้น�า 

และหลักการนิเทศการศึกษาซึ่งเป็นหลักการ

ปฏิบัติงานอย ่างมีระบบมีขั้นตอนก�าหนด 

เป ้าหมาย มีการด�าเนินงานที่ชัดเจนเน ้น

กระบวนการประชาธิปไตยในการสร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู ่คณะให้ความ

ส�าคญัในการแก้ไขปัญหาอย่างมเีหตผุลโดยเปิด

โอกาสให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ความคิด และ
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เจตคติที่ดีต่อกัน โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่ง 

ความร่วมมอืการสร้างขวญัก�าลงัใจของผูป้ฏบิตังิาน

ในการพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าตลอดจน

การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างผูป้ฏบิตังิานใน

การวางแผนร่วมกัน (วรรณพร สุขอนันต์. 2550) 

 กระบวนการนิเทศภายในด้านการ 

ให้ความรู้ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจอย่าง 

ต่อเนื่องในเรื่องที่จะนิเทศ รูปแบบการนิเทศ 

และกิจกรรมการนิเทศที่ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้อง

สามารถด�าเนินการในลักษณะประชุมสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าวิธีการ แนวทางการนิเทศ รวมทั้งการ 

เข้าร่วมเป็นคณะนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศ

เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยท่ี 

มุ ่งให้ผู ้รับการนิเทศมีความรู ้ความสามารถ 

พัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการสอน 

ความจ�าเป็นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจาก

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของโรงเรียน 

การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการนิเทศ ได้แก่ 

นโยบาย โครงสร้างจุดมุ่งหมายของโรงเรียน  

การสอนของครู การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

หลักสูตรและการสอน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับบุคลากร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 

2552: 61) การนิเทศภายในโดยใช้หลักการ 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร เพื่อสะท้อนเชื่อมโยงและต่อยอดการ

เรียนรู ้จากการปฏิบัติการสอนของตนเองใน

สภาพจริงของการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการปรับเปล่ียนระบบความคิด ค่านิยมและ

พฤตกิรรมของคร ู(Guskey; & Huberman. 1995: 1)

 กระบวนการนิเทศภายในด้านการ 

สร้างขวญัและก�าลงัใจ มุง่เน้นการให้ก�าลงัใจกบั

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู ้รับการนิเทศมีแรงกระตุ ้นในการท�างาน 

ต่อไป การสร้างขวัญและก�าลังใจสร้างได้โดย

การชื่นชม การให้เกียรติบัตร การให้โอกาสใน

การเรียนรู้ตรงความถนัด ความรู้ความสามารถ 

รวมท้ังการสนับสนุนด้านความรูอ้ืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนด้านสื่อ 

วัสดุอุปกรณ์ การให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการ

เรียนการสอน และการให้ก�าลังใจอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการสร้างขวัญและก�าลังใจโดยใช้

หลักการตระหนักในความมีมนุษย์สัมพันธ์  

เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการให้ความส�าคัญกับ

ความมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ผู้นิเทศ 

และผู้รับการนิเทศ จะช่วยให้เกดิการยอมรับและ

ศรัทธาซึ่งกันและกัน โดยผู ้บริหารต้องเป็น 

ผู้มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมประจ�าใจน�าวิชาการ 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล น�าสมัย ทันเหตุการณ์และ

อยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูทีถ่กูต้อง มคีณุลกัษณะ

ของความโปร่งใสในการบริหารองค์กร จนเกิด

เป็นแบบอย่างท่ีดใีนการบริหารองค์กรให้ประสบ

ความส�าเร็จ รวมท้ังเป็นผู้น�าทางจติวญิญาณใน

การท�าเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับ

ความสุขและความทุกข์ร่วมกันกับคนในองค์กร 

มีความหวังดีโดยหวังที่จะให้ผู ้ร ่วมงานได้ดี  

มีความเป็นครูผู้ชี้ทางและเป็นกัลยาณมิตรต่อ 

ผู้ร่วมงาน (จิรภัทร ไตรเอกภาพ; สุวพร เซ็มเฮง; 

และอิศรัฏฐ์ รินไธสง. 2559) 
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 กระบวนการนเิทศภายในด้านการปฏบิตัิ

งานและการประเมินผล มุ่งเน้นการปฏิบัติตาม

แผนทีว่างไว้ มปีฏทินิการปฏบิตังิานในการนเิทศ

ภายในและเครื่องมือในการนิเทศที่ชัดเจน 

ปฏิบัติงานการนิเทศด้วยความโปร่งใสเป็นไป

ตามเครื่องมือตามแผนที่ก�าหนด มีการประเมิน

ผลการด�าเนนิงานการนเิทศภายใน และรายงาน

ผลการนิเทศภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระ

ยะๆ เพือ่น�าผลการประเมนิไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากการวัดและการ

ประเมินผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือน�าผลมาใช้

ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ด�าเนิน ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญในการพัฒนาการนิเทศการสอน

ร่วมกันทั้งระบบเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดคือการ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียน (วัชรา เล่าเรียนดี. 

2556) การปฏบิตังิานและการประเมนิผลโดยใช้

หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นตัวขับ

เคล่ือนการนเิทศภายในโดยร่วมกนัหาข้อสรปุผล

การด�าเนินงาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ครั้งต่อไป จะท�าให้การนิเทศมีความชัดเจน เป็น

ไปด้วยความโปร่งใส ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

เกิดความศรัทธา และความเชื่อมั่นในผลการ

ประเมินเชิงประจักษ์เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนา

ปรับปรุงต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และการวิจัย 

ครั้งต่อไป

 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ารูปแบบ

การนเิทศภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย 

กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด้าน ที่มีหลักการ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ 4 ด้าน เป็นตัวขับเคลื่อน 

ในการน�ารูปแบบนี้ไปใช้ควรมีการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน

ในแต่ละขัน้ตอนกบัหลกัการส่งเสรมิประสทิธภิาพ

และจัดท�ารายละเอียดที่เหมาะสมกับบริบท 

ของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ด�าเนินงาน 

 2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชงิพรรณา 

จึงเห็นสมควรท�าการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิง 

สหสัมพันธ์ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมีความ

สอดคล้องและลุม่ลกึในเชงิปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบั

บริบทในสถานศึกษาในระดับต่างๆ 
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