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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ

นิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 (2) สร้างรูปแบบการ
นิเทศภายใน และ (3) ประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและความมีประโยชน์ของรูปแบบ วิธีการ
ด าเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
นิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 สร้าง
รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยจังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดการประชุมกลุ่มสนทนา ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน เพ่ือสร้างรูปแบบ  
ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัย
การเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการและ
ครูผู้สอนจ านวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าดัชนี            
ความสอดคล้อง 0.80-1.00 
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ผลการวิจัยพบว่า   
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในและการวิจัยการ

เรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใน
การนิเทศภายในด้านการวิจัยด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวม มีปัญหาในการด าเนินการและมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 2. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัดเครือข่ายที่ 15 มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 
3) สาระส าคัญของรูปแบบ 4) การน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนสู่การ
ปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความส าเร็จ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด   

 
ค าส าคัญ : 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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บทน า 
ความส าคัญของการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

ในช่วงที่ผ่านมาการศึกษาไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 5-8)ได้สรุปผลการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูป
การศึกษา (พ.ศ. 2542-2551) ว่า การจัดการศึกษาของไทยยังมีปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ซึ่งพบว่าคุณภาพผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น อันมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยโดยเฉพาะด้านครูที่ขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บางแห่งไม่มีครูสอนเฉพาะ
วิชา สอดคล้องกับผลการประเมิน PISA 2012 ของไทย ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก จากประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 65 ประเทศ(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  และจากการ
วิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง คุณภาพและ
มาตรฐานจ านวน 569 แห่ง ที่ต้องรับการประเมินซ้ าในปีงบประมาณ 2559 พบว่า สาเหตุมาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครูยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเท่าที่ควร (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2559: ออนไลน์)  

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถส าหรับหน่วยงานการศึกษาโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการด าเนินงานให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและนวัตกรรมการสอนต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ครูอีกด้วย การนิเทศภายในมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเพราะเป็นความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของบุคลากรทุกภาคส่วนที่จะต้อง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  การให้ก าลังใจสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนในการจัดการเรียนรู้เ พ่ือมุ่งสู่คุณภาพที่สูงขึ้นของผู้เรียน         
การนิเทศภายในจึงเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเนื่องจากเป็น
กระบวนการที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในที่สุด (คมกริช  มาตย์วิเศษ, 2553) 
แต่ในความเป็นจริง สภาพปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอนของครูมีการท าวิจัยการเรียนการ
สอนน้อยมาก และยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เท่าที่ควร ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่
ครูท าวิจัยการเรียน การสอนไม่ได้มาจากปัญหาของการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ประกอบกับการ
นิเทศภายในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง ขาดรูปแบบในการนิเทศภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม         
แม้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะได้จัดให้มีการนิเทศโดยใช้วิธีการนิเทศที่แตกต่างกันเช่นการนิเทศโดย
ผู้บริหาร นิเทศโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและนิเทศโดยเพ่ือนครูด้วยกันเองเป็นต้นก็ตาม แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงตามที่รับทราบกันโดยทั่วไปพบว่าการด าเนินงานดังกล่ าวขึ้นอยู่กับความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ หากผู้บริหารสถานศึกษามี
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ความถนัดในด้านงานวิชาการก็จะให้ความส าคัญต่องานวิชาการมากกว่างานอ่ืน เกิดการขับเคลื่อนให้
มีการนิเทศภายในขึ้น อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวยังขาดความต่อเนื่องและไม่มีรูปแบบที่
เหมาะสมเท่าท่ีควรและด าเนินการอย่างไม่จริงจังตามหลักการนิเทศ ผู้นิเทศภายในสถานศึกษายังขาด
ความรู้ในเนื้อหาสาระและความช านาญในการนิเทศโดยเฉพาะด้านการท าวิจัยการเรียนการสอน 
ส่งผลท าให้การนิเทศภายในที่เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาไทยไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน, 2558) 

จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษาและการท าวิจัยการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนดังกล่าว จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยในฐานะที่เคยเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการท าวิจัย
การเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาครูได้
อย่างแท้จริง เป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ผู้วิจัยตั้งค าถามว่า หากมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มีรูปแบบที่เหมาะสม จะสามารถน ามาใช้ปฏิบัติ
ได้จริงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนทั่วไป น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจท าให้บุคลากรครูได้รับการกระตุ้นและ
มีจิตส านึกที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการวิจัยการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
ว ัตถ ุประสงค์การว ิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในและการวิจัยการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15  
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการนิเทศภายในด้านการท าวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัด เครือข่ายที่ 15 
 3. เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในและการท า

วิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 ประกอบด้วยจังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 13 เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 4,557 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา
และครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และ       
มอร์แกน (Krejce & Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 354 คน จากนั้นท าการ              
สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) โดยการน าเอารายชื่อสถานศึกษาทั้ง 13 เขตพ้ืนที่ มาท าการจับสลากให้ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 354 คน จากจ านวนสถานศึกษา 118 แห่ง ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ใน 4 จังหวัด
ตามสัดส่วนจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดของแต่ละเขตพ้ืนที่ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 3 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คน ครูผู้ท าหน้าที่หัวหน้าวิชาการ จ านวน 1 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน 
และการวิจัยการเรียนการสอน ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended)  

การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้  
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจ านวน 5 คน เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00  ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิค-เอิร์ท (Likert)  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาจ านวน 291 ฉบับ จากสถานศึกษาจ านวน 97 แห่ง น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์
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ครบถ้วนของข้อมูล สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวน 290 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่าง  354 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.92   
          ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน
และ การท าวิจัยการเรียนการสอนจากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เพ่ือยกร่างรูปแบบการนิเทศภายใน
ด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 3) สาระส าคัญของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยการนิเทศ
ภายใน ด้านการวิจัยการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน  
 4) การน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 5) เงื่อนไขความส าเร็จของการน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาไปใช้ 
 ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการนิเทศภายในการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด 
เครือข่ายที่ 15 และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 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
พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 
15 ประกอบด้วยจังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 จ านวน
ประชากรทัง้หมด 3,038 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
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เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling random) ดังนี้  ในขั้นแรกจากการแบ่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัดพบว่าจังหวัดล าพูนมีจ านวน 2 เขต พ้ืนที่ จังหวัดล าปาง 
จ านวน 3 เขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 6 เขตพ้ืนที่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ านวน 2 เขตพ้ืนที่ 
รวม 13 เขตจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,519 แห่ง หลังจากนั้นท าการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random 
Sampling) โดยการน าเอารายชื่อสถานศึกษาทั้งหมดจากเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 13 เขตพ้ืนที่ มาท า
การจับสลากโดยใช้ตารางเลขสุ่มให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 แห่ง ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ใน 4 
จังหวัด ตามสัดส่วนจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดของแต่ละเขตพ้ืนที่ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
สถานศึกษาละ 2 คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คนและครูผู้ท าหน้าที่หัวหน้าวิชาการ 
จ านวน 1 คน รวม 100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
(Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน 
และการวิจัยการเรียนการสอน ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open 
Ended)  
          การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้  
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจ านวน 5 คน เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนี
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 เป็นแบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ

และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิค-เอิร์ท (Likert)  

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน การหา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended) ค่า
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ดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) (Index  of Item – Objective Congruence : 
IOC) โดยได้ค่าความสอดคล้องอยู่ ระหว่าง 0.6-1.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการจ านวน 100 ฉบับ จากสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายการนิเทศ
กลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 จ านวน 50 แห่ง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและสามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวน 78 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00  

สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean, X ) ค่าร้อยละ (Percentage) และ     
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
ผลการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนใสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 โดยภาพรวมพบว่ามีปัญหาในการด าเนินการ และมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่สภาพปัจจุบันในการด าเนินการนิเทศภายในด้านการท า
วิจัยการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย  

2. รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูสอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 มี
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส าคัญของ
รูปแบบ 4) การน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไข
ความส าเร็จ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ  

3. รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูสอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัดเครือข่ายที่ 15 โดย
ภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดตามองค์ประกอบหลักพบว่า องค์ประกอบหลักด้านวัตถุประสงค์
ของรูปแบบมีระดับความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุดองค์ประกอบหลักด้าน
เงื่อนไขความส าเร็จมีระดับความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีระดับความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในเครือข่าย
การนิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 
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1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในด้านการวิจัยของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัด เครือข่ายที่ 15 ที่พบว่า โดยภาพรวมการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนมีระดับ
การด าเนินการอยู่ในระดับน้อย สถานศึกษามีปัญหาในการด าเนินการมากที่สุด ในขณะที่มีความ
ต้องการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดเช่น เดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวถือว่าเป็น
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน  ตัวแปรส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากสถานศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่มีจ านวนนักเรียนลดลง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งผลต่อ
จ านวนครูถูกลดลงตามเกณฑ์ จ านวนครูในสถานศึกษาแต่ละแห่งส่วนใหญ่ไม่ครบชั้น ครบห้อง  
ประกอบกับภารกิจของสถานศึกษาด้านงานตามนโยบาย งานที่เกี่ยวกับเอกสารการรายงานต่อต้น
สังกัด เป็นต้นท าให้ไม่มีเวลาในการนิเทศจึงมีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาและความ
ต้องการในการด าเนินการอยู่ในระดับมากและมากที่สุดนั้นเมื่อครูและผู้บริหารไม่มีเวลาประกอบกับ
การด าเนินการบางเรื่องต้องใช้องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการและอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการ จึงท า
ให้ประสบกับปัญหา และมีความต้องการในการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริหารและครูต่างก็ตระหนักดีว่าหาก
สามารถด าเนินการได้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง 

2. รูปแบบการนิเทศภายในที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ เนื่องจากผู้วิจัยได้
อาศัยหลักการและแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการน าสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นหลักการแนวคิดที่มี
การด าเนินการอย่างได้ผลมาแล้วและมีความสอดคล้องกับลักษณะงานด้านนิเทศภายในประกอบกับ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการนิเทศ การวิจัยปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนารูปของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบข้อมูลสภาพจริงของสถานศึกษาขั้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามตาม
ขั้นตอนที่ 1 น ามาสังเคราะห์ บูรณาการเป็นรูปแบบการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการ
นิเทศกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 15 ภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างและพัฒนารูปแบบตามหลักวิชา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

  1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบ เป็นการผสมผสานมาจากหลักการนิเทศการศึกษา  
การวิจัยปฏิบัติการ  การพัฒนาแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นความ
เป็นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศบนพ้ืนฐานของแนวคิดเชิงบวก    

  2) วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนที่ท าหน้าที่นิเทศภายในน าไปใช้นิเทศภายในด้านการวิจัย
การเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
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 3) สาระส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่       
  (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในด้านการวิจัยการ

เรียนการสอน   
  (2) วางแผนการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน  
  (3) เตรียมความพร้อมการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน  
  (4) ปฏิบัติการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน   
  (5) ก ากับ ติดตามผลการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอน  
  (6) ประเมินและรายงานผลการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน        
  (7) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอน 
 4) การน ารูปแบบการนิ เทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ มี  2 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
  (1) การเผยแพร่รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนในช่องทางที่

หลากหลาย   
  (2) จัดท าคู่มือการน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนไปใช้ใน

สถานศึกษา 
 5) เงื่อนไขความส าเร็จ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
  (1) ผู้บริหารและครูตระหนักในความส าคัญของการนิเทศภายในและการวิจัยการเรียน

การสอน  
  (2) สร้างบรรยากาศเชิงบวกและมีความเป็นกัลยาณมิตรในการนิเทศภายในด้านการ

วิจัยการเรียนการสอน  
  (3) สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด 
เครือข่ายที่ 15 มีความเป็นได้ในการน าไปปฏิบัติระดับมาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด      
อาจเนื่องมารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันระหว่าง 

ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พัทธนันท์  พูนประสิทธ์ (2555) โดย
ผู้นิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะน าแก่ผู้นิเทศด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งผสมผสานมาจากแนวคิด
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรของ สุมน  อมรวิวัฒน์ (2552) และการนิเทศแนวใหม่ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน ามาใช้ในการนิเทศการศึกษา (2552) ได้แก่ การนิเทศแบบชี้แนะ 
และการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ตลอดจนการนิเทศบนพ้ืนฐานการวิจัย  นอกจากนี้รูปแบบการ
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นิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม
สังคมไทยที่หากใช้แนวคิดเชิงบวกจะช่วยให้เกิดเจตคติที่ดีทั้งต่อผู้นิเทศและต่อภาระงานที่ต้อง
ด าเนินการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรูปแบบการนิเทศภายใน
ด้านการวิจัยการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาที่ต้องการรูปแบบการนิเทศภายในที่มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที มีความ
เป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 สถานศึกษาควรน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบาย

ในการน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปใช้ในสถานศึกษา 

 1.3 ควรมีการใช้รูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยอาจน าเทคนิคการนิเทศแบบอ่ืนเช่นการนิเทศแบบเพ่ือช่วยเพ่ือน การ
นิเทศแบบพี่เลี้ยงเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในด้านวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอน ใน

สถานศึกษาสังกัดอ่ืน เช่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานการ
อาชีวศึกษา หรือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)  หรือสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศในภาระงานอ่ืนเช่นการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  

 2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัย  

 2.4 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน ารูปแบบการนิเทศภายในด้าน
การวิจัยการเรียนการสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลองใช้ 

 2.5 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน ารูปแบบการนิเทศภายในด้านการวิจัยการเรียน
การสอนของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน หรือสู่วิถีแห่งวัฒนธรรมคุณภาพ  
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