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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการ

ดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทำงาน 3) หา

แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ท่ีปฏิบัติหนาท่ี

จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2564 

 ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การ

เปรียบเทียบ การดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณใน

การทำงาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การดำเนินงานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ท้ังหมด 4 ดาน ไดแก (1) ดานการวางแผนการนิเทศ ควรมีการจัดทำเลมคูมือการนิเทศภายในสถานศึกษา 

(2) ดานการดำเนินการนิเทศ ควรมีการเปดโอกาสใหผูนิเทศปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีกำหนดแตงต้ังไดอยางเต็มท่ี (3) 

ดานการประเมินผล ควรมีการใหขอเสนอแนะหลังจากการไดรับการนิเทศ และ (4) ดานการประชุมหลังการประเมิน 

ควรมีการประชุมรวมกันหลังการนิเทศเสร็จสิ้นของผูรับนิเทศและผูนิเทศเพ่ือรับขอเสนอแนะและหาแนวทางการแกไข

เพ่ือนำไปพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คำสำคัญ: การนิเทศภายในสถานศึกษา 
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Abstract  

The purpose of this research was to study the current state of internal supervision in 

school, to compare the operation guidelines of internal supervision in school which was classified 

by age, position, educational level, work experiences, and to study the operations guidelines for 

internal supervision. The sample of this research were groups of school administrators and teachers 

who performed duties of providing education for Children with Mental Retardation of School for 

Disabilities (Northeast) under Special Education Bureau in the academic year 2021. 

 The results of this study revealed that 1) the overview of the internal supervision in school 

was at a high level. 2) the operation comparative of the internal supervision in school which was 

classified by age, position, educational level, work experiences were not statistically significant 

differences at the .05 level.   3) There were 4 operation guidelines of internal supervision in school 

were as 3.1) the planning of internal supervision in school should have a manual. 3.2) the operation 

guidelines of internal supervision in school should give opportunities for supervisors to do their 

assigned roles and duties. 3.3) for the assessment aspect, recommendations should be given after 

supervision.  3. 4)  the post-assessment meeting should have a meeting between the sample and 

supervisor to get suggestions and to find solutions for continuous development. 

Keywords: Internal Supervision in School 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 การศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสำคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพการจัดการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การพัฒนามนุษยกับการปฏิรูปการศึกษาจึงเปน

สิ่งท่ีตองทำคูกันไป ซ่ึงข้ึนอยูกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 22 คือ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ

วาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8) และมาตรฐานการศึกษาของชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561) ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษาจัดใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือ

มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา เปนคนดี มิวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได

ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เปนพลเมืองดี มีคุณภาพ และ
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ความสามารถสูง พัฒนาตนอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังคาดหวังใหคนไทยท้ัง

ปวง ไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ทางการศึกษา สามารถเปนผูรวมสรางสรรค นวัตกรรม เพ่ือเปาหมายของการพัฒนา

ประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติใหมีความเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย 

ความรูคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจำเปนตอการศึกษาตอการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 47 ท่ีกลาวถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงการ

ประกันคุณภาพภายในเปนการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากบุคคลภายในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ี ไดมีการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปและยังมีการประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย

คำนึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือเปนการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล

และปจจุบันงานดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงทางดานหลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตาง 

ๆ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูจำเปนตองพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น สิ่งท่ีชวยกระตุนใหมีการพัฒนา

ก็ คือ การนิเทศทางการศึกษา 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการสำคัญอยางหนึ่งในการบริหารการศึกษาท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนใหสูงข้ึน เพราะเปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตท่ีตนเอง

รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ เปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับระเบียบวิธีการดำเนินงานท่ีกำหนดไว การนิเทศ

ภายในโรงเรียนจึงเปนยุทธวิธีท่ีผูเกี่ยวของควรหาแนวทางดำเนินการกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงในลักษณะการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน แนวคิด Joyce and Showers (1987 อางถึงใน สายวินิตย 

ดวงสนาม, 2561 : 31-36) การนิเทศแบบเพ่ือนรวมพัฒนาวิชาชีพแนวคิด วัชรา เลาเรียนดี (2553) การนิเทศแบบมี

สวนรวม แนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ การนิเทศโดยผูบริหาร แนวคิด วัชรา เลาเรียนดี 

(2553) การนิเทศแบบคลินิกแนวคิด Bryan and Copeland (1978 : 154-155 อางถึงใน สายวินิตย ดวงสนาม, 

2561 : 48-54) การนิเทศภายในแบบรวมมือตามความคิด แนวคิด Grikman (2004 อางถึงใน สามารถ ทิมนาค, 

2554) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร แนวคิด ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550 : 190-192) 

 การนิเทศการศึกษามีความสำคัญตอการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับสถานศึกษา ซ่ึงจะตองต้ังอยูบนหลักการดาน

วิชาการ มีจุดมุงหมายชัดเจนเปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนรวมท้ังการใหขวัญและกำลังใจแก

ผูปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการศึกษาดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
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ในท่ีสุดผูบริหารสถานศึกษาตองดำเนินการในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ประสบการณในการทำงาน รวมท้ังเสริมสรางขวัญและกำลังใจให

ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคตามความตองการของหลักสูตรดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย การนิเทศภายในสถานศึกษาเปน

กระบวนการท่ีประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูผูท่ีบริหารมอบหมาย เปนความพยายามทุกวิถีทางของ

ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการโดยใชภาวะผูนำใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงาน

และใชศักยภาพในการทำงานอยางเต็มท่ีซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา ในอันท่ีจะปรับปรุงแกไขพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาชาติ เพ่ิมสูงขึ้นอยางย่ังยืนและตอเนื่อง   

(อดิศักดิ์ สมบูรณกุล, 2553 : 2) ซ่ึงดังคำกลาวท่ีวา มีโรงเรียนก็มีการสอนและมีการสอนก็ตองมีการนิเทศภายใน อัน

ประกอบดวยคุณสมบัติดานมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถทางวิชาการ และความเขาใจแนวคิด

เกี่ยวกับการนิเทศภายในเปนสิ่งจำเปนสำหรับการนิเทศการศึกษา การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนกระทำไดหลาย

รูปแบบ การท่ีผูบริหารจะเลือกใชรูปแบบใดนั้นข้ึนอยูกับขนาดของโรงเรียนและความสามารถของบุคลากรใน

สถานศึกษาเปนสำคัญ 

 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ ซ่ึงจัดการศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด คือ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา จำนวน 19 โรงเรียน 

จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 21 โรงเรียน จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการเห็น จำนวน 2 โรงเรียน จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จำนวน 6 

โรงเรียน รวมท้ังสิ้น จำนวน 48 โรงเรียน ใน 39 จังหวัด กระจายท่ัวประเทศ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ท่ีกำหนดใหคนพิการมีสิทธิทางการศึกษา กลาวคือ คนพิการจะไดรับการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจายต้ังแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมท้ังไดรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 

บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 

โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจำเปนพิเศษของบุคคลนั้น ไดรับการศึกษาท่ีมี

มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการจัดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

ความตองการจำเปนพิเศษแตละประเภทและบุคคล การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผูดอยโอกาส ตามคำสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป.38/2564 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2564 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจะเปนตองไปตาม

เจตนารมณของกฎหมายทุกฉบับ เพ่ือใหคนพิการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานและโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ สามารถ

พ่ึงตนเอง และการดำรงชีวิตไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 (อางถึงใน ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : เลม 124) 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ มีความสำคัญและจำเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาเปนอยางย่ิง เพราะในปจจุบันสถานศึกษายังไมไดดำเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและ



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

7 

ตอเนื่อง และยังไมมีการสนับสนุนใหโรงเรียนเฉพาะความพิการ มีการนิเทศภายในของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และ

ไดใชวิธีการนิเทศในหลายรูปแบบหลากหลาย เพ่ือใหสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะ

การนิเทศภายในของสถานศึกษา จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะหาแนว

ทางการนิเทศภายในสถานศึกษาในหลายรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา อันจะสงผลถึงคุณภาพ

การศึกษาใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนการเปรียบเทียบความกาวหนาในการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยศึกษา

การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือท่ีจะนำขอมูล

มาประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ทัศนะคติของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทำงาน 

 3. เพ่ือหาแนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาใน

โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2564 

ประกอบดวย โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล โรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล โรงเรียนอุบลปญญานุกูล จำนวน 260 

คน (งานขอมูลสารสนเทศ กลุมแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอมูล ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 

2564) 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน ครูผูสอน จำนวน 140 

คน รวม 155 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการตอบแบบสัมภาษณ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน โดยใชตาราง

ของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1986 : 345 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2555 : 40-41) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด ไดแก 

 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 
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      ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคำตอบเปนแบบ

ตัวเลือกท่ีกำหนดคำตอบไวให ประกอบดวย อายุ ตำแหนงงาน ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

      ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (Rating scale) (พิมลพรรณ เพชรสมบัติ, 2558) โดยใหคะแนน ดังนี้ 

  5     หมายถึง  การดำเนินการนิเทศอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4     หมายถึง  การดำเนินการนิเทศอยูในระดับมาก 

  3     หมายถึง  การดำเนินการนิเทศอยูในระดับปานกลาง 

  2     หมายถึง  การดำเนินการนิเทศอยูในระดับนอย 

  1     หมายถึง  การดำเนินการนิเทศอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 2. แบบสัมภาษณ (Interview) โดยสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายใน

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา แบงออกเปน 

      ตอนท่ี 1 สถานภาพผูใหสัมภาษณ 

      ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางสติปญญา 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการดำเนินการนิเทศ 3) ดานการประเมินผลการ

นิเทศ และ 4) ดานการประชุมหลังจากการประเมินเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนและวิธีการสราง ดังนี้ 

      1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ในเร่ืองการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

      1.2 กำหนดนิยามศัพทเพ่ือสรางแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 

      1.3 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

      1.4 รางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหาและขอเสนอแนะและ

สำนวนภาษาท่ีใช ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมตามจุดมุงหมายของการวิจัย 

      1.5 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแลวนำเสนอ

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content Validity) ของแบบสอบถามมีคา IOC 

ระหวาง 0.60 – 1.00 

      1.6 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญเสนอตออาจารยท่ี ปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกตองอีกครั้ง 

      1.7 นำแบบสอบถามท่ีทำการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน โรงเรียนฉะเชิงเทราปญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไมใชกลุม

ตัวอยางจริง จำนวน 30 คน โดยพิจารณาความเขาใจในคำถามดวยการนำแบบสอบถามมาทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน 
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(Reliability) ซ่ึงเปนการหาคาความคงท่ีภายใน (Internal Consistency) ดวยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient 

Alpha) โดยครอนบาค(Cronbach) ซ่ึงไดคาสัมประสิทธิ์ ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.98 

      1.8 นำแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอความบางสวนใหกระชับ ชัดเจนมากข้ึน 

และเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณอีกครั้งกอนนำไปใชจริง 

 2. ขอมูลท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ มีขั้นตอนและวิธีการสราง ดังนี้ 

      2.1 รางแบบสัมภาษณเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหาและ

ขอเสนอแนะและสำนวนภาษาท่ีใช ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมตามจุดมุงหมายของการวิจัย 

      2.2 นำแบบสัมภาษณไปใชเก็บขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 

 1. ติดตอจัดทำหนังสือราชการจากงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความ

รวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความ

พิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสงไปทาง

ไปรษณีย 

 2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  แลวตรวจ

สภาพแบบสอบถามวาผูใหขอมูลตอบครบทุกขอหรือไมและอยูในสภาพสมบูรณท้ังหมดกี่ชุดแลวนำมาคิดเปนรอยละ 

โดยอยูในสภาพของจำนวนแบบสอบถามรับกลับคืนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100.00 

 3. การเก็บขอมูลการสัมภาษณ (Unstructured Interview) ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากงานบัณฑิตศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก ดานวางแผนการนิเทศ 

ดานการดำเนินการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศ และดานการประชุมหลังจากการประเมิน โดยการสงหนังสือไป

ท่ีโรงเรียนท่ีจะเขาสัมภาษณ พรอมนัดวันเวลาท่ีเขาสัมภาษณทางโทรศัพทหรือทางออนไลนวิดีโอคอล โปรแกรมตาง ๆ 

หรือทาง Google form โรงเรียนท้ังหมด 3 แหง จำนวน 15 คน และดำเนินการเขาสัมภาษณ ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

ท้ังหมดจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใชโปรแกรม

สำเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหหาคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตำแหนงและประสบการณในการ

ทำงาน ของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และครูผูสอนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
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 ตอนท่ี 2 การนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ใน

โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำ

บรรยาย โดยกำหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) แปลความหมาย ดังนี้ 

  4.50 – 5.00  หมายความวา  มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนเฉพาะความ 

     พิการในระดับมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49  หมายความวา  มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนเฉพาะความ 

     พิการในระดับมาก 

  2.50 – 3.49  หมายความวา  มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนเฉพาะความ 

     พิการในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49  หมายความวา  มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนเฉพาะความ 

     พิการในในระดับนอย   

  1.00 – 1.49  หมายความวา  มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนเฉพาะความ 

     พิการในในระดับนอยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ท่ีไดจากแบบสัมภาษณนำมาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะหขอมูลเปนความเรียง 

 สถิติท่ีใชในกำรวิเคราะหขอมูล สถิติจากโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีผูวิจัยเลือกใชในการวิเคราะหผลการประเมิน

ในครั้งนี้ 

 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item Objectives 

Congruence : IOC) 

 2. สถิติพ้ืนฐานท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติพ้ืนฐานวิเคราะหคาความถี่  

(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 

 3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใชสถิติ

มัชฌิมเลขคณิตวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean : ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

S.D.) จากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 

 4. ในการวิเคราะหแนวทางการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ท่ีไดจากแบบสัมภาษณนำมาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะหขอมูลเปนความ

เรียง 
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สรุปผลการวิจัย  

 จาการวิจัย เร่ือง การนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางสติปญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายดาน  

 

ดานที่ การนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล ลำดับที่ 

1 ดานการวางแผนการนิเทศ 4.29 0.51 มาก 2 

2 ดานการดำเนินการนิเทศ 4.24 0.52 มาก 4 

3 ดานการประเมินผลการนิเทศ 4.27 0.53 มาก 3 

4 ดานการประชุมหลังจากการประเมิน 4.37 0.56 มาก 1 

รวม 4.29 0.53 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงวา ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางสติปญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

คือ ดานการประชุมหลังจากการประเมิน (  = 4.37, S.D. = 0.56) รองลงมา ดานการวางแผนการนิเทศ (  = 4.29, 

S.D. = 0.51) และดานการประเมินผลการนิเทศ ( = 4.27, S.D. = 0.53) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ ดานการ

ดำเนินการนิเทศ (  = 4.24, S.D. = 0.52)  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารถอธิบายได ดังนี้ 

 1. ดานการวางแผนการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก

ขอ โดยขั้นตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดต้ังคณะทำงานรับผิดชอบดานการวางแผนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา รองลงมา มีการวางแผนกำหนดวัตถุประสงคในการนิเทศภายในสถานศึกษา และข้ันตอนการ

ดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ มีการนำขอมูลจาการสำรวจปญหาและความตองการมาใชวางแผนการ

ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 2. ดานการดำเนินการนิเทศ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก

ขอ โดยข้ันตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสงเสริมใหครูผูสอนเขารับการอบรม ประชุม และ
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สัมมนาทางวิชาการ และการนิเทศภายในเปนการใหขวัญและกำลังใจแกครูผูสอน รองลงมา การตรวจสอบแผนการ

สอนของครูผูสอนกอนทำการสอนและข้ันตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ จัดใหมีการใชการ

สังเกตเชิงคุณภาพในแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เชน การสังเกตและบันทึกตามประเด็นคำถาม (Focused 

questionnaire) การสังเกตแบบสั้นๆ (Anecdotal record) 

 3. ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอ โดยข้ันตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวัดประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนของครูผูสอน รองลงมา มีการกำหนดประเด็นการนิเทศท่ีจะสังเกตการสอนคร้ังตอไปจากการใหขอมูลยอนกลับ

ของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและข้ันตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ มีการใหขอมูล

ยอนกลับแกผูรับการนิเทศ  

 4. ดานการประชุมหลังจากการประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยข้ันตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำขอมูลท่ีไดจากการสรุปรายงานผลการ

นิเทศภายในสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา รองลงมา มีการนำผลท่ีไดจาก

การนิเทศภายในสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผูสอน และมีการประชุมเพ่ือทบทวนการ

ปฏิบัติงานตามข้ันตอนและแกปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยข้ันตอนการดำเนินการนิเทศท่ีมีคาเฉลี่ย

สำคัญสุดทาย คือ มีการนำผลการนิเทศมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับ

การศึกษา ประสบการณในการทำงาน 

 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาตามอายุ ตำแหนง ระดับ

การศึกษา ประสบการณในการทำงาน สามารถอธิบายได ดังนี้ 

      1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน พบวา อายุ

ตางกัน     มีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

      1.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีมีตำแหนงตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน พบวา 

ตำแหนงตางกันมีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

      1.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน 

พบวา ระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

      1.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมีความโดยรวมและรายดาน 

พบวา ประสบการณทำงานตางกันมีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอนของครูไดมี

การศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ดานการวางแผนการนิเทศ ควรมีการสำรวจความตองการในการนิเทศภายในโดยแบบสอบถาม ควรมีการ

จัดทำเลมคูมือการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการมีการจัดทำโครงการการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรแตงต้ัง

คณะทำงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 2. ดานการดำเนินการนิเทศ ควรมีการประชุมชี้แจงบทบาทหนาท่ีและความสำคัญของการนิเทศไวในการ

ประชุมกอนเปดภาคเรียนระหวางครูและผูนิเทศ ควรมีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยาการหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือ

ภายนอกสถานศึกษามาใหความรูกอนการนิเทศ ควรมีการเปดโอกาสใหผูนิเทศปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีกำหนด

แตงต้ังไดอยางเต็มท่ี และควรมีการจัดตารางการนิเทศไวอยางชัดเจน 

 3. ดานการประเมินผลการนิเทศ ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอ ควรมีการกำหนดแนว

ทางการออกนิเทศและวัตถุประสงคของการนิเทศไวอยางชัดเจน ควรมีการประเมินผลการนิเทศเปนเอกสารหลักฐาน 

หรือบันทึกหลังการนิเทศ ควรมีการใหขอเสนอแนะหลังจากการไดรับการนิเทศ 

 4. ดานการประชุมหลังการประเมิน ควรมีการประชุมรวมกันหลังการนิเทศเสร็จสิ้นของผูรับนิเทศและผูนิเทศ

เพ่ือรับขอเสนอแนะและหาแนวทางการแกไขเพ่ือนำไปพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรมีการประเมินผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานการนิเทศภายใน ควรมีการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดทำรายงานผลการ

นิเทศภายในสถานศึกษาและควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 

อภิปรายผล  

การวิเคราะหขอมูลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจัดการศึกษาสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถ

อภิปรายผลได ดังนี้ 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางสติปญญา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจะตองดำเนินงาน

ตามหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ

เผยตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ ประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น ผูบริหารควรเห็นความสำคัญของการนิเทศประกอบกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาจึงไดปฏิบัติงาน

นิเทศภายในสถานศึกษา จึงสงผลใหมีการดำเนินงานการนิเทศภายใน ประกอบดวย ดานการวางแผนการนิเทศ ดาน
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การดำเนินการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศและดานการประชุมหลังจากการประเมิน ใหชัดเจนและคอบคลุม

อยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ราภรณ เมฆขาว และคณะ (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ

นิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัย พบวา 1. พฤติกรรมการนิเทศของ

ผูบริหารในโรงเรียนอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอยู

ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารดานการนิเทศแบบไมชี้นำและดานการนิเทศ

แบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารสอผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 24  

และสอดคลองกับงานวิจัยของ สายวินิตย ดวงสนาม (2561) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) 

การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษานั้น มีท้ังหมด 4 แนวทาง ไดแก (1) ดานการวางแผนการนิเทศ ควรมีการจัดทำเลมคูมือการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา (2) ดานการดำเนินการนิเทศควรมีการเปดโอกาสใหผูนิเทศปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับการ

แตงต้ังไดอยางเต็มท่ี (3) ดานการประเมิน ควรมีการใหขอเสนอแนะหลังจากการไดรับการนิเทศ และ (4) ดานการ

ประชุมหลังการประเมิน ควรมีการประชุมรวมกันหลังการนิเทศเสร็จสิ้นของผูรับนิเทศและผูนิเทศเพ่ือรับขอเสนอแนะ

และหาแนวทางการแกไขเพ่ือนำไปพัฒนาอยางตอเนื่อง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายได ดังนี้ 

      1. ดานการวางแผนการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน ไดมีการสรางความรู ความเขาใจ เปนแนวทางในการดำเนินการตามแผน มีการนำขอมูลจาการสำรวจปญหา

และความตองการมาใชวางแผนการดำเนินการนิเทศภายใน อีกท้ังกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศไวอยางชัดเจน มีการวางแผนกำหนดวัตถุประสงคในการนิเทศจัดทำตารางการออกนิเทศไวอยางชัดเจน เพ่ือให

ครูท่ีไดรับการนิเทศรับทราบในการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร

กัญ บัวครอง (2553) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง การนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวม 

สำกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบวา 1. การนิเทศการศึกษาของผูบริหาร

โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาในแตละขั้นตอน พบวา อยูในระดับมากทุกขั้นตอน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การวางแผน

และกำหนดทางเลือก การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผล

และรายงานผล การสรางสื่อเคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการ  2. แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร

โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  1) ผูบริหารควรมีการ

สนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และใหความสำคัญรวมถึงการสรางความตระหนักในการนำสภาพปญหามา

วิเคราะห เพ่ือหาแนวทางแกปญหาอยางจริงจัง 2) ควรจัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยตองมีการประชุมวางแผน

เพ่ือหารูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม 3) ควรมีการประชุมอบรมจัดทำสื่อ เคร่ืองมือท่ีใชในการนิเทศใหมีความ
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หลากหลาย 4) ควรมีแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศท่ีหลากหลายท้ังการนิเทศโดยตรงและทางออม 5) ควรจัดใหมีการ

ประเมินเครื่องมือท่ีใชตรงกับวัตถุประสงคหรือไมเพ่ือทำการปรับปรุงแกไขพัฒนาในการเรียนการสอนและสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชญากาญจธ ศรีเนตร (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  1)  สภาพปจจุบันการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และปญหาการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) รูปแบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 5 ดาน ประกอบไป

ดวย ดานการสำรวจความตองการและความจำเปน ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการดำเนินการนิเทศ ดานการ

ประเมินและรายงานผลการนิเทศ และดานการขยายผลยกยองและเชิดชูเกียรติ และคาดัชนีความสอดคลองของ

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เทากับ 1.00 สามารถ

นำไปใชไดทุกขอ 3) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25  พบวา มีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมาก 

      2. ดานการดำเนินการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนมีการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายใน ในข้ันการวางแผนมีการ

สนับสนุนใหมีปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีกำหนด แตงต้ังในการออกนิเทศเปนลายลักษณอักษร และยังไดรับการอบรม

คุณสมบัติท่ีสำคัญของผูประเมิน และมีการสนับสนุนใหมีการนิเทศตามสภาพจริงเปนการไปนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ปฏิบัติ การไปใหคำแนะนำและชวยเหลือมากกวาการไปจับผิด และจัดใหมีการสังเกตการสอนตามตารางท่ีกำหนด

รวมกันและขณะท่ีเขารับการนิเทศ ผูนิเทศก็จัดใชการสังเกตเชิงคุณภาพในแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เชน การสังเกต

และบันทึกตามประเด็นคำถาม (Focused questionnaire) การสังเกตแบบสั้นๆ (Anecdotal record) สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ประนม มะธิปไข (2560) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของ

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบวา        

1. ปญหาการนิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ โดยรวมอยูในระดับมาก เรียง 3 อันดับแรก ไดแก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ ดานการ

วางแผนการกำหนดทางเลือกและดานการปฏิบัติการนิเทศ 2. เปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในของศูนยการศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณสอน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  1) เปรียบเทียบปญหาการ

นิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนก

ตามเพศ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศ

ภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนกตาม

วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) เปรียบเทียบปญหาการ

นิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนก

ตามประสบการณสอน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3. แนวทางการ
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พัฒนาการนิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ท้ัง 5 ดาน พบวา ศูนยการศึกษาพิเศษ ควรมีการสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหา และขอจำกัดในการนิเทศภายใน 

เพ่ือนำมากำหนดแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยี สื่อ CAI ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน และควรมีการกำกับ 

ติดตาม การปฏิบตัิงานนิเทศภายในอยางสม่ำเสมอ 

      3. ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะหลังจากการนิเทศเสร็จ

สิ้นผูนิเทศมีการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูรับการนิเทศทันท่ี เพ่ือทราบถึงการปฏิบัติงานทางดานการเรียนการสอนใหแก

ผูเรียน บอกถึงจุดเดนจุดดอยของผูรับการนิเทศและนำปญหาท่ีไดไปหาแนวทางการแกไขตอไป สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศิริรัตน ชาติเชยแดง (2553) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการ

จัดการเรียนรูเฉพาะบุคคลของครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ผลการวิจัยพบวา 1. ครูมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนหลังไดรับความรูเรื่องการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวากอนไดรับ

ความรูเรื่องการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  2. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล หลังไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวากอนไดรับการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนและ

มีความสามารถในการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล อยูในระดีบดี  3. ครูมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล

เปนวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา และการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนชวยครูสามารถ

พัฒนาดานการจัดการเรียนรู ไดดีย่ิงขึ้น 4. ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาทุกคนอยูในระดับ

ผานเกณฑการประเมิน 5. พฤติกรรมการปฏิบัติตนขณะเรียนของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา อยูในระดับ

พอใช 

      4. ดานการประชุมหลังจากการประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนมีการเปดโอกาสใหครูไดรับขอมูลปอนกลับ การเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเปน

การรวมอภิปรายกับขอมูลเหลานั้น และมีการกำหนดใหการนำผลท่ีไดจากการนิเทศภายในไปพัฒนาปรับปรุง การเรียน

การสอนของครูผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรยา แตงออน (2559) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ

สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจำนวน 264 คน 

ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมาก  2) ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน

ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับมากท่ีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ .01 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) จากการศึกษาดานการวางแผนการนิเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรมีการนำขอมูลจา

การสำรวจปญหาและความตองการของครูผูสอนในโรงเรียนมาวิเคราะหรวมกันของคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ

ภายในสถานศึกษามาวางแผนการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการนิเทศ

ผานการประชุมทุกคร้ังท่ีประชุมประจำเดือน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือครูในการนิเทศภายในใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนโรงเรียนตอไป โดยใหทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการนิเทศภายในโรงเรียน 

(2) จากการศึกษาดานการดำเนินการนิเทศ พบวา ผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษาควรจัดทำคำสั่ง

อยางชัดเจนและการนิเทศท่ีเปนแนวทางเดียวกัน โดยมีเอกสารเปนตัวบงชี้ท่ีชัดเจน บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการนิเทศ

จะตองไดรับการอบรมหรือผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการออกนิเทศ แบบกัลยาณมิตร มีเทคนิคในการสังเกตในการ

นิเทศและประเมินตามสภาพจริงเพ่ือท่ีจะไดนำผลการประเมินไปใชในการแกไขปญหาตอไป 

(3) จากการศึกษาดานการประเมินผลการนิเทศ พบวา จะตองมีความชัดเจนในการออกแบบเอกสารให

เหมาะสมในการรวบรวมขอมูลในการนิเทศแตละคร้ัง แลวนำผลท่ีไดมาวิเคราะหขอดีขอเสีย เพ่ือนำใชในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และตองมีการเรียนรูวิธีการสอนท่ีแปลกใหมอยูเสมอ เพ่ือสงผลถึง

คุณภาพของการเรียนการสอนในลำดับตอไป 

(4) จากการศึกษาดานการประชุมหลังจากการประเมิน พบวา ตองมีแบบสอบถามใหครูไดแสดงความคิดเห็น 

โดยอาจจะเปนคำถามท่ีเปนสเกลตัวเลขความพึงพอใจและเปนขอความใหเขียนเสนอแนะ แลวนำขอมูลมาสรุปเปน

สารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือนำมาเปนแนวทางในการปรับปรุงในการนิเทศโรงเรียนครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจัด

การศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือนำจุดเดน

และจุดดอยของแตละพ้ืนท่ีมาสังเคราะห เพ่ือนำมาเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

เฉพาะความพิการท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

(2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เพ่ือการคนหาปจจัยท่ีมีผลตอการการนิเทศ

ภายในโดยนำปจจัยนั้นไปพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

(3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจัด

การศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เพ่ือศึกษาเชิงลึกโดยใชเทคนิคอ่ืนในการวิจัย เชน เทคนิค

เดลฟาย การสนทนากลุม เปนตน 
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