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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
นิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 (2) สร้างรูปแบบการ
นิเทศภายใน และ (3) ประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและความมีประโยชน์ของรูปแบบ วิธีการ
ดาเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
นิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 สร้าง
รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยจังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดการประชุมกลุ่มสนทนา ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน เพื่อสร้างรูปแบบ
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัย
การเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา
2559 จานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและ
ครูผู้สอนจานวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดั บ การตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน ได้ ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง 0.80-1.00
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในและการวิจัยการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใน
การนิเทศภายในด้านการวิจัยด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวม มีปัญหาในการดาเนินการและมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการสร้ า งรู ป แบบการนิ เ ทศภายในด้ า นการวิ จั ย การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัดเครือข่ายที่ 15 มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์
3) สาระสาคัญของรูปแบบ 4) การนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนสู่การ
ปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความสาเร็จ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน, การวิจัย, การเรียนการสอน, เครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัด
Abstract
The aims of this research and development were (1) to study current
conditions, problems, and needs in internal supervision in instructional research of
primary education office teachers of 15th provincial supervisory network, (2) to
construct and development the internal supervision model in instructional research
of primary education and (3) to verify the possibility of practice and usefulness of the
internal supervision model in instructional research of primary education teachers.
There were three steps in conducting this research, namely, step 1) to study state,
problems, and needs in internal supervision in instructional research of primary
education office teachers of 15th provincial supervisory network, to study and data
synthesis of documents, principal, conceptual and experts for study current
conditions, problems, and needs in internal supervision in instructional research of
primary education including Lamphun Province, Lampang Province, Chiangmai
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Province, and Maehongson Province, instruments study state, problems, and needs in
internal supervision in instructional research the samples were 354 participants
including chief academic teachers, teachers of primary education schools. The content
validity of the questionnaire, 0.80-1.00, was evaluation by 5 experts Step 2) to construct
the internal supervision model in instructional research of primary education office
teachers of 15th provincial supervisory networks to synthetic data from step 1 to
construct the internal supervision model in instructional research of primary education
and Step 3 to evaluate the appropriateness possibility of practice and usefulness of
the internal supervision model in instructional research of primary education office
teacher of 15th provincial supervisory network, the instrument used was a questionnaire
for evaluating 100 participants including chief academic teachers, teachers of primary
education schools, The statistical methods used to analyze the quantitative data were
frequency, percentage, mean score and standard deviation.
The research result were as follows :
1. The study results found that participants’ opinion in overall problems, and
needs in internal supervision in instructional research of primary education office
teachers of 15th provincial supervisory network were at highest level, but current
conditions of internal supervision in instructional research of primary educational were
at Low level
2. The result of the model construction of internal supervision in instruction
research of primary education office teachers of 15th provincial supervisory network
was appropriate to implement at highest level. And model of in internal supervision
instructional research of primary education office teachers of 15th provincial
supervisory network consisted of 5 components; 1) Principles, 2) Purpose, 3) The
essence content, 4) guidelines on the form to perform, and 5) conditions for adopting
the model for success.
Keywords : Development of internal supervision model, Research, Teaching, Provincial
Supervisory Network
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บทนา
ความสาคัญของการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาการศึ ก ษาไทยยั ง มี ปั ญ หาในด้ า นคุ ณ ภาพที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ค าดหวั ง
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2552: 5-8)ได้ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งาน 9 ปี ของการปฏิ รู ป
การศึกษา (พ.ศ. 2542-2551) ว่า การจัดการศึกษาของไทยยังมีปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ซึ่งพบว่าคุณภาพผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น อันมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยโดยเฉพาะด้านครูที่ขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บางแห่งไม่มีครูสอนเฉพาะ
วิชา สอดคล้องกับผลการประเมิน PISA 2012 ของไทย ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก จากประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 65 ประเทศ(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) และจากการ
วิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง คุณภาพและ
มาตรฐานจานวน 569 แห่ง ที่ต้องรับการประเมินซ้าในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สาเหตุมาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเท่าที่ควร (สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2559: ออนไลน์)
การนิ เ ทศภายในเป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถสาหรับหน่วยงานการศึกษาโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการดาเนินงานให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและนวัตกรรมการสอนต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ครูอีกด้วย การนิเทศภายในมีความจาเป็นและความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเพราะเป็นความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของบุคลากรทุกภาคส่วนที่จะต้อง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น การให้กาลังใจสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรใน
สถานศึ ก ษาได้ แ สดงศั ก ยภาพของตนในการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ มุ่ ง สู่ คุ ณ ภาพที่ สู ง ขึ้ น ของผู้ เ รี ย น
การนิ เทศภายในจึ งเป็ น กระบวนการส าคัญต่ อการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึก ษาเนื่ องจากเป็ น
กระบวนการที่ ช่ว ยปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการจัดประสบการณ์การเรีย นรู้เพื่อนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในที่สุด (คมกริช มาตย์วิเศษ, 2553)
แต่ในความเป็นจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอนของครู มีการทาวิจัยการเรียนการ
สอนน้อยมาก และยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เท่าที่ควร ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่
ครูทาวิจัยการเรียน การสอนไม่ได้มาจากปัญหาของการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ประกอบกับการ
นิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษายั ง ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ขาดรู ป แบบในการนิ เ ทศภายในที่ ชั ด เจนและเหมาะสม
แม้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะได้จัดให้มีการนิเทศโดยใช้วิธีการนิเทศที่แตกต่างกันเช่นการนิเทศโดย
ผู้บริหาร นิเทศโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและนิเทศโดยเพื่อนครูด้วยกันเองเป็นต้นก็ตาม แต่ในสภาพ
ความเป็ น จริ งตามที่รั บ ทราบกัน โดยทั่ว ไปพบว่าการดาเนินงานดังกล่ าวขึ้นอยู่กับความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ หากผู้บริหารสถานศึกษามี
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ความถนัดในด้านงานวิชาการก็จะให้ความสาคัญต่องานวิชาการมากกว่างานอื่น เกิดการขับเคลื่อนให้
มีการนิเทศภายในขึ้น อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวยังขาดความต่อเนื่องและไม่มีรูปแบบที่
เหมาะสมเท่าที่ควรและดาเนินการอย่างไม่จริงจังตามหลักการนิเทศ ผู้นิเทศภายในสถานศึกษายังขาด
ความรู้ในเนื้ อหาสาระและความชานาญในการนิเทศโดยเฉพาะด้านการทาวิจัยการเรียนการสอน
ส่งผลทาให้การนิเทศภายในที่เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาไทยไม่ได้ถูก นามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ปรั บปรุ งการเรีย นการสอนของครูอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2558)
จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษาและการทาวิจัยการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนดังกล่าว จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัย ในฐานะที่เคยเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนการทาวิจัย
การเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาครูได้
อย่างแท้จริง เป็นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ผู้วิจัยตั้งคาถามว่า หากมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มีรูปแบบที่เหมาะสม จะสามารถนามาใช้ปฏิบัติ
ได้ จ ริ งในสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษา ซึ่ งมี ลั ก ษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นทั่วไป น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจทาให้บุคลากรครูได้รับการกระตุ้นและ
มีจิตสานึกที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการวิจัยการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในและการวิจัยการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15
2. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการนิ เ ทศภายในด้ า นการท าวิ จั ย การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัด เครือข่ายที่ 15
3. เพื่อประเมิน ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในและการทา
วิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการ
นิ เทศกลุ่ มจั งหวัด เครื อข่ายที่ 15 ประกอบด้ว ยจังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
จานวน 13 เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 4,557 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา
และครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และ
มอร์ แ กน (Krejce & Morgan, 1970: 608) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 354 คน จากนั้ น ท าการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ
(Stratified Sampling) โดยการนาเอารายชื่อสถานศึกษาทั้ง 13 เขตพื้นที่ มาทาการจับสลากให้ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 354 คน จากจานวนสถานศึกษา 118 แห่ง ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ใน 4 จังหวัด
ตามสัดส่วนจานวนสถานศึกษาทั้งหมดของแต่ละเขตพื้นที่ กาหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 1 คน ครูผู้ทาหน้าที่หัวหน้าวิชาการ จานวน 1 คน และ
ครูผู้สอน จานวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
(Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน
และการวิจั ยการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3 เป็ นข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ มีลั ก ษณะเป็ น ค าถามปลายเปิ ด
(Open-ended)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจานวน 5 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิค-เอิร์ท (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาจานวน 291 ฉบับ จากสถานศึกษาจานวน 97 แห่ง นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์
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ครบถ้วนของข้อมูล สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 290 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่าง 354 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.92
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน
และ การทาวิจัยการเรียนการสอนจากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เพื่อยกร่างรูปแบบการนิเทศภายใน
ด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1) หลักการและแนวคิด ของรู ป แบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3) สาระสาคัญของรูป แบบการนิ เทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้ส อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้ว ยการนิเทศ
ภายใน ด้านการวิจัยการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน
4) การนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
5) เงื่อนไขความสาเร็จของการนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใช้
ผู้วิจัยนาร่างรูปแบบการนิเทศภายในการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา ในเครือข่ ายการนิเ ทศกลุ่ ม จัง หวั ด
เครือข่ายที่ 15 และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน โดยการ
จัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายใน
ด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่
15 ประกอบด้วยจังหวัดลาพูน ลาปาง เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 จานวน
ประชากรทัง้ หมด 3,038 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 100 คน
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เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multistage sampling random) ดั ง นี้ ในขั้ น แรกจากการแบ่ ง เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัดพบว่าจังหวัดลาพูนมีจานวน 2 เขตพื้นที่ จังหวัดลาปาง
จานวน 3 เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 6 เขตพื้นที่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจานวน 2 เขตพื้นที่
รวม 13 เขตจานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,519 แห่ง หลังจากนั้นทาการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random
Sampling) โดยการนาเอารายชื่อสถานศึกษาทั้งหมดจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 13 เขตพื้นที่ มาทา
การจั บสลากโดยใช้ตารางเลขสุ่ ม ให้ได้กลุ่มตัว อย่างจานวน 50 แห่ ง ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ใน 4
จังหวัด ตามสัดส่วนจานวนสถานศึกษาทั้งหมดของแต่ละเขตพื้นที่ กาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
สถานศึกษาละ 2 คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 1 คนและครูผู้ทาหน้าที่หัวหน้าวิชาการ
จานวน 1 คน รวม 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลื อกตอบ
(Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน
และการวิจัยการเรียนการสอน ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด (Open
Ended)
การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจานวน 5 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัช นี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของ ลิค-เอิร์ท (Likert)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ
และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิค-เอิร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน การหา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด (Open Ended) ค่า
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ดั ช นี ค วามเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) (Index of Item – Objective Congruence :
IOC) โดยได้ค่าความสอดคล้องอยู่ ระหว่าง 0.6-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าวิชาการจานวน 100 ฉบับ จากสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายการนิเทศ
กลุ่ ม จั ง หวั ด เครื อ ข่า ยที่ 15 จ านวน 50 แห่ ง ได้ รับ แบบสอบถามกลั บ คืน มาและสามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 78 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00
สถิติ ที่ใ ช้ใ นวิเ คราะห์ ข้อ มูล ได้ แก่ ค่า เฉลี่ ย (Mean, X ) ค่าร้ อยละ (Percentage) และ
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการ
สอนของครู ผู้ ส อนใสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา ใน
เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 โดยภาพรวมพบว่ามีปัญหาในการดาเนินการ และมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่สภาพปัจจุบันในการดาเนินการนิเทศภายในด้านการทา
วิจัยการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย
2. รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูสอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 มี
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสาคัญของ
รูปแบบ 4) การน ารูป แบบการนิ เทศภายในด้านการวิจั ยการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไข
ความสาเร็จ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ
3. รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูสอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่ 15 โดย
ภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดตามองค์ประกอบหลักพบว่า องค์ประกอบหลักด้านวัตถุประสงค์
ของรูปแบบมีระดับความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดองค์ประกอบหลักด้าน
เงื่อนไขความสาเร็จมีระดับความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีระดับความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเครือข่าย
การนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15
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1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในด้านการวิจัยของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัด เครือข่ายที่ 15 ที่พบว่า โดยภาพรวมการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนมีระดับ
การดาเนิน การอยู่ในระดั บน้ อย สถานศึกษามีปัญหาในการดาเนินการมากที่สุด ในขณะที่มีความ
ต้องการดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดเช่น เดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวถือว่าเป็น
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน ตัวแปรสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากสถานศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่มีจานวนนักเรียนลดลง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งผลต่อ
จ านวนครู ถูกลดลงตามเกณฑ์ จ านวนครูใ นสถานศึก ษาแต่ล ะแห่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ครบชั้น ครบห้ อ ง
ประกอบกับภารกิจของสถานศึกษาด้านงานตามนโยบาย งานที่เกี่ยวกับเอกสารการรายงานต่อต้น
สังกัด เป็นต้นทาให้ไม่มีเวลาในการนิเทศจึงมีการดาเนินการอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาและความ
ต้องการในการดาเนินการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดนั้นเมื่อครูและผู้บริหารไม่มีเวลาประกอบกับ
การดาเนินการบางเรื่องต้องใช้องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการและอาศัยระยะเวลาในการดาเนินการ จึงทา
ให้ประสบกับปัญหา และมีความต้องการในการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารและครูต่างก็ตระหนักดีว่าหาก
สามารถดาเนินการได้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง
2. รูปแบบการนิเทศภายในที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ เนื่องจากผู้วิจัยได้
อาศัยหลักการและแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนาสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นหลักการแนวคิดที่มี
การดาเนินการอย่างได้ผลมาแล้วและมีความสอดคล้องกับลักษณะงานด้านนิเทศภายในประกอบกับ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการนิเทศ การวิจัยปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนารูปของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบข้อมูลสภาพจริงของสถานศึกษาขั้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามตาม
ขั้นตอนที่ 1 นามาสังเคราะห์ บูรณาการเป็นรูปแบบการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ ายที่ 15 ภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างและพัฒนารูปแบบตามหลักวิชา
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลักการและแนวคิด ของรูปแบบ เป็นการผสมผสานมาจากหลักการนิเทศการศึกษา
การวิจัยปฏิบัติการ การพัฒนาแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศบนพื้นฐานของแนวคิดเชิงบวก
2) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนที่ทาหน้าที่นิเทศภายในนาไปใช้นิเทศภายในด้านการวิจัย
การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
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3) สาระสาคัญของรูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในด้านการวิจัยการ
เรียนการสอน
(2) วางแผนการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
(3) เตรียมความพร้อมการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
(4) ปฏิบัติการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
(5) กากับ ติดตามผลการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอน
(6) ประเมินและรายงานผลการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
(7) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
4) การน ารู ป แบบการนิ เ ทศภายในด้ า นวิ จั ย การเรี ย นการสอนสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี 2
องค์ประกอบย่อย ได้แก่
(1) การเผยแพร่รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนในช่องทางที่
หลากหลาย
(2) จั ดทาคู่มือการน ารู ปแบบการนิ เทศภายในด้านการวิจั ยการเรียนการสอนไปใช้ใน
สถานศึกษา
5) เงื่อนไขความสาเร็จ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
(1) ผู้บริหารและครูตระหนักในความสาคัญของการนิเทศภายในและการวิจัยการเรียน
การสอน
(2) สร้างบรรยากาศเชิงบวกและมีความเป็นกัลยาณมิตรในการนิเทศภายในด้านการ
วิจัยการเรียนการสอน
(3) สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. รู ป แบบการนิ เ ทศภายในด้ า นการวิ จั ย การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา ในเครือข่ ายการนิเ ทศกลุ่ ม จัง หวั ด
เครือข่ายที่ 15 มีความเป็นได้ในการนาไปปฏิบัติระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
อาจเนื่องมารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พัทธนันท์ พูนประสิทธ์ (2555) โดย
ผู้นิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะนาแก่ผู้นิเทศด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งผสมผสานมาจากแนวคิด
การนิ เ ทศแบบกัล ยาณมิต รของ สุ ม น อมรวิวั ฒ น์ (2552) และการนิ เ ทศแนวใหม่ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนามาใช้ในการนิเทศการศึกษา (2552) ได้แก่ การนิเทศแบบชี้แนะ
และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ตลอดจนการนิเทศบนพื้นฐานการวิจัย นอกจากนี้รูปแบบการ
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นิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม
สั งคมไทยที่ห ากใช้ แนวคิ ดเชิง บวกจะช่ ว ยให้ เกิ ดเจตคติ ที่ดี ทั้ง ต่อ ผู้ นิ เทศและต่อ ภาระงานที่ ต้อ ง
ดาเนินการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรูปแบบการนิเทศภายใน
ด้านการวิจั ยการเรีย นการสอน มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาที่ต้องการรูปแบบการนิเทศภายในที่มี ความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที มีความ
เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สถานศึกษาควรนารูปแบบการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรให้ความสาคัญและกาหนดเป็นนโยบาย
ในการนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปใช้ในสถานศึกษา
1.3 ควรมีการใช้รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจนาเทคนิคการนิเทศแบบอื่นเช่นการนิเทศแบบเพื่อช่วยเพื่อน การ
นิเทศแบบพี่เลี้ยงเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน ใน
สถานศึก ษาสั งกั ด อื่น เช่น สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา สั ง กั ดส านั ก งานการ
อาชีวศึกษา หรือสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) หรือสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศในภาระงานอื่นเช่นการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
2.3 ควรมีก ารศึก ษารู ปแบบการนิเ ทศส าหรับ การจัด การศึก ษานอกระบบ หรื อตาม
อัธยาศัย
2.4 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนารูปแบบการนิเทศภายในด้าน
การวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองใช้
2.5 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียน
การสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน หรือสู่วิถีแห่งวัฒนธรรมคุณภาพ
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