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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการ
ดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทำงาน 3) หา
แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ที่ปฏิบัติหนาที่
จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2564
ผลการวิ จั ย พบวา 1) สภาพป จ จุ บั น การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา ในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก 2) การ
เปรียบเทียบ การดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทำงาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) การดำเนินงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก (1) ดานการวางแผนการนิเทศ ควรมีการจัดทำเลมคูมือการนิเทศภายในสถานศึกษา
(2) ดานการดำเนินการนิเทศ ควรมีการเปดโอกาสใหผูนิเทศปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กำหนดแตงตั้งไดอยางเต็มที่ (3)
ดานการประเมินผล ควรมีการใหขอเสนอแนะหลังจากการไดรับการนิเทศ และ (4) ดานการประชุมหลังการประเมิน
ควรมีการประชุมรวมกันหลังการนิเทศเสร็จสิ้นของผูรับนิเทศและผูนิเทศเพื่อรับขอเสนอแนะและหาแนวทางการแกไข
เพื่อนำไปพัฒนาอยางตอเนื่อง
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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
การศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สำคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่ อพัฒ นาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติป ญ ญา ความรู และคุณ ธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การพัฒนามนุษยกับการปฏิรูปการศึกษาจึงเปน
สิ่งที่ตองทำคูกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 22 คือ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 8) และมาตรฐานการศึกษาของชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561) ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษาจัดใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห งชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ยุท ธศาสตรช าติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อ
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา เปนคนดี มิวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได
ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เปนพลเมืองดี มีคุณภาพ และ
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ความสามารถสูง พัฒนาตนอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังใหคนไทยทั้ง
ปวง ไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ทางการศึกษา สามารถเปนผูรวมสรางสรรค นวัตกรรม เพื่อเปาหมายของการพัฒนา
ประเทศสู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุงพัฒ นาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของชาติใหมีความเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย
ความรูคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 47 ที่กลาวถึงระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาเพื่ อพัฒ นาและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการ
ประกันคุณภาพภายในเปนการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากบุคคลภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่ ไดมีการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในทุกปและยังมีการประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คำนึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อเปนการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล
และปจจุบันงานดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงทางดานหลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตาง
ๆ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูจำเปนตองพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น สิ่งที่ชวยกระตุนใหมีการพัฒนา
ก็ คือ การนิเทศทางการศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการสำคัญอยางหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหสูงขึ้น เพราะเปน กิจกรรมที่ชวยใหผูป ฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบั ติงานในขอบเขตที่ ตนเอง
รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ เปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับระเบียบวิธีการดำเนินงานที่กำหนดไว การนิเทศ
ภายในโรงเรียนจึงเปนยุทธวิธีที่ผูเกี่ยวของควรหาแนวทางดำเนินการกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในลักษณะการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน แนวคิด Joyce and Showers (1987 อางถึงใน สายวินิตย
ดวงสนาม, 2561 : 31-36) การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพแนวคิด วัชรา เลาเรียนดี (2553) การนิเทศแบบมี
สวนรวม แนวคิด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ การนิเทศโดยผูบริหาร แนวคิด วัชรา เลาเรียนดี
(2553) การนิ เทศแบบคลิ นิ ก แนวคิ ด Bryan and Copeland (1978 : 154-155 อ างถึ งใน สายวิ นิ ต ย ดวงสนาม,
2561 : 48-54) การนิ เทศภายในแบบรวมมือตามความคิด แนวคิด Grikman (2004 อ างถึงใน สามารถ ทิ มนาค,
2554) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร แนวคิด ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550 : 190-192)
การนิเทศการศึกษามีความสำคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับสถานศึกษา ซึ่งจะตองตั้งอยูบนหลักการดาน
วิช าการ มี จุ ด มุ งหมายชั ด เจนเป น ประชาธิ ป ไตย รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น รวมทั้ ง การให ข วั ญ และกำลั งใจแก
ผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการศึกษาดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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ในที่สุดผูบริหารสถานศึกษาตองดำเนินการในการสงเสริมและสนับสนุนใหครูประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ประสบการณในการทำงาน รวมทั้งเสริมสรางขวัญและกำลังใจให
ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีคุณลักษณะ
ที่ พึ งประสงค ต ามความต องการของหลั ก สู ต รด วยเทคนิ ค วิ ธีก ารที่ ห ลากหลาย การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาเป น
กระบวนการที่ประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูผูที่บริหารมอบหมาย เปนความพยายามทุกวิถีทางของ
ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการโดยใชภาวะผูนำใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงาน
และใชศักยภาพในการทำงานอยางเต็มที่ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา ในอันที่จะปรับปรุงแกไขพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาชาติ เพิ่มสูงขึ้นอยางยั่งยืนและตอเนื่อง
(อดิศักดิ์ สมบูรณกุล, 2553 : 2) ซึ่งดังคำกลาวที่วา มีโรงเรียนก็มีการสอนและมีการสอนก็ตองมีการนิเทศภายใน อัน
ประกอบดวยคุณสมบัติดานมนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถทางวิชาการ และความเขาใจแนวคิด
เกี่ยวกับการนิเทศภายในเปนสิ่งจำเปนสำหรับการนิเทศการศึกษา การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนกระทำไดหลาย
รูป แบบ การที่ ผู บ ริ ห ารจะเลื อ กใช รู ป แบบใดนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ขนาดของโรงเรี ย นและความสามารถของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาเปนสำคัญ
สำนักบริหารงานการศึก ษาพิเศษ มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะความพิ การ ซึ่งจัดการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด คือ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา จำนวน 19 โรงเรียน
จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 21 โรงเรียน จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเห็น จำนวน 2 โรงเรียน จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย จำนวน 6
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 โรงเรียน ใน 39 จังหวัด กระจายทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดใหคนพิการมีสิทธิทางการศึกษา กลาวคือ คนพิการจะไดรับการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา
โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจำเปนพิเศษของบุคคลนั้น ไดรับการศึกษาที่มี
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการจำเปนพิเศษแตละประเภทและบุคคล การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผูดอยโอกาส ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.38/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจะเปนตองไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายทุกฉบับ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ สามารถ
พึ่งตนเอง และการดำรงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 (อางถึงใน ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : เลม 124)
การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ มีความสำคัญและจำเปนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะในปจจุบันสถานศึกษายังไมไดดำเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและ
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ตอเนื่อง และยังไมมีการสนับสนุนใหโรงเรียนเฉพาะความพิการ มีการนิเทศภายในของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และ
ไดใชวิธีการนิเทศในหลายรูปแบบหลากหลาย เพื่อใหสถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา จึงจำเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะหาแนว
ทางการนิเทศภายในสถานศึกษาในหลายรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒ นาบุคลากรในสถานศึกษา อันจะสงผลถึงคุณ ภาพ
การศึกษาใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนการเปรียบเทียบความกาวหนาในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยศึกษา
การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อที่จะนำขอมูล
มาประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพการดำเนินงานนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนิน งานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ทัศนะคติของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการทำงาน
3. เพื่อหาแนวทางการดำเนิน งานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับ นักเรียน ที่มีค วาม
บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ที่ปฏิบัติหนาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2564
ประกอบดวย โรงเรียนกาฬสินธุปญญานุกูล โรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล โรงเรียนอุบลปญญานุกูล จำนวน 260
คน (งานขอมูลสารสนเทศ กลุมแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ
2564)
กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน ครูผูสอน จำนวน 140
คน รวม 155 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสัมภาษณ 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 ที่จัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แบบสอบถามนี้ประกอบดวย
ภาคโปสเตอร
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ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ข อมูล ทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ลั ก ษณะคำตอบเป น แบบ
ตัวเลือกที่กำหนดคำตอบไวให ประกอบดวย อายุ ตำแหนงงาน ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (Rating scale) (พิมลพรรณ เพชรสมบัติ, 2558) โดยใหคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง การดำเนินการนิเทศอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การดำเนินการนิเทศอยูในระดับมาก
3 หมายถึง การดำเนินการนิเทศอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การดำเนินการนิเทศอยูในระดับนอย
1 หมายถึง การดำเนินการนิเทศอยูในระดับนอยที่สุด
2. แบบสัมภาษณ (Interview) โดยสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นาการดำเนินงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา แบงออกเปน
ตอนที่ 1 สถานภาพผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญา 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการดำเนินการนิเทศ 3) ดานการประเมินผลการ
นิเทศ และ 4) ดานการประชุมหลังจากการประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. ขอมูลที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนและวิธีการสราง ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ในเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.2 กำหนดนิยามศัพทเพื่อสรางแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ
1.3 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย
1.4 รางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหาและขอเสนอแนะและ
สำนวนภาษาที่ใช ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมตามจุดมุงหมายของการวิจัย
1.5 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนำเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content Validity) ของแบบสอบถามมีคา IOC
ระหวาง 0.60 – 1.00
1.6 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญเสนอตออาจารยที่ ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง
1.7 นำแบบสอบถามที่ ท ำการปรับ ปรุ ง แก ไขแล ว ไปทดลองใช (Try-out) กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครูผูสอน โรงเรียนฉะเชิงเทราปญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางจริง จำนวน 30 คน โดยพิจารณาความเขาใจในคำถามดวยการนำแบบสอบถามมาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น
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(Reliability) ซึ่งเปนการหาคาความคงที่ภายใน (Internal Consistency) ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient
Alpha) โดยครอนบาค(Cronbach) ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.98
1.8 นำแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขขอความบางสวนใหกระชับ ชัดเจนมากขึ้น
และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณอีกครั้งกอนนำไปใชจริง
2. ขอมูลที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ มีขั้นตอนและวิธีการสราง ดังนี้
2.1 ร า งแบบสั ม ภาษณ เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจแก ไขเนื้ อ หาและ
ขอเสนอแนะและสำนวนภาษาที่ใช ตลอดจนความถูกตองเหมาะสมตามจุดมุงหมายของการวิจัย
2.2 นำแบบสัมภาษณไปใชเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. ติดตอจัดทำหนังสือราชการจากงานบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความ
รวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสงไปทาง
ไปรษณีย
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แลวตรวจ
สภาพแบบสอบถามวาผูใหขอมูลตอบครบทุกขอหรือไมและอยูในสภาพสมบูรณทั้งหมดกี่ชุดแลวนำมาคิดเปนรอยละ
โดยอยูในสภาพของจำนวนแบบสอบถามรับกลับคืนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100.00
3. การเก็บขอมูลการสัมภาษณ (Unstructured Interview) ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากงานบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่ อขอความอนุ เคราะหจากผูบ ริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก ดานวางแผนการนิเทศ
ดานการดำเนินการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศ และดานการประชุมหลังจากการประเมิน โดยการสงหนังสือไป
ที่โรงเรียนที่จะเขาสัมภาษณ พรอมนัดวันเวลาที่เขาสัมภาษณทางโทรศัพทหรือทางออนไลนวิดีโอคอล โปรแกรมตาง ๆ
หรือทาง Google form โรงเรียนทั้งหมด 3 แหง จำนวน 15 คน และดำเนินการเขาสัมภาษณ ตามวันเวลาที่กำหนด
ทั้งหมดจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100.00
การวิเคราะหข อ มูล ผูวิจัยดำเนิน การวิเคราะห ขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใชโปรแกรม
สำเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตำแหนงและประสบการณ ในการ
ทำงาน ของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และครูผูสอนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
ภาคโปสเตอร
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ตอนที่ 2 การนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญ ญา ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำ
บรรยาย โดยกำหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) แปลความหมาย ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายความวา มีการดำเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนเฉพาะความ
พิการในระดับมากที่สุด
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
พิการในในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนิ น งานการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาที่ จั ดการศึ ก ษาสำหรับ นั ก เรีย นที่ มี ค วาม
บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่ไดจากแบบสัมภาษณนำมาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะหขอมูลเปนความเรียง
สถิติที่ใชในกำรวิเคราะหขอมูล สถิติจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผูวิจัยเลือกใชในการวิเคราะหผลการประเมิน
ในครั้งนี้
1. สถิ ติ ที่ ใช ใ นการหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (Index of item Objectives
Congruence : IOC)
2. สถิติพื้น ฐานที่ ใช วิเคราะห ขอมูล ทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชส ถิติพื้ นฐานวิเคราะห คาความถี่
(Frequency) และ คารอยละ (Percentage)
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใชสถิติ
มัชฌิ มเลขคณิ ตวิเคราะห หาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean : ) และค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) จากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ
4. ในการวิเคราะหแนวทางการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ที่ไดจากแบบสัมภาษณนำมาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะหขอมูลเปนความ
เรียง
ภาคโปสเตอร
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สรุปผลการวิจัย
จาการวิจัย เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีค วามบกพรองทางสติ ป ญ ญา กรณี ศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิ การ (ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายดาน
ดานที่
1
2
3
4

การนิเทศภายในสถานศึกษา
ดานการวางแผนการนิเทศ
ดานการดำเนินการนิเทศ
ดานการประเมินผลการนิเทศ
ดานการประชุมหลังจากการประเมิน
รวม

4.29
4.24
4.27
4.37
4.29

ระดับปฏิบัติ
S.D.
แปลผล
0.51
มาก
0.52
มาก
0.53
มาก
0.56
มาก
0.53
มาก

ลำดับที่
2
4
3
1

จากตารางที่ 1 แสดงวา ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา กรณีศึกษา : โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ดานการประชุมหลังจากการประเมิน ( = 4.37, S.D. = 0.56) รองลงมา ดานการวางแผนการนิเทศ ( = 4.29,
S.D. = 0.51) และดานการประเมินผลการนิเทศ ( = 4.27, S.D. = 0.53) ดานที่มีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ ดานการ
ดำเนินการนิเทศ ( = 4.24, S.D. = 0.52)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอธิบายได ดังนี้
1. ดานการวางแผนการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบดานการวางแผนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา รองลงมา มีการวางแผนกำหนดวัตถุประสงคในการนิเทศภายในสถานศึกษา และขั้นตอนการ
ดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ มีการนำขอมูลจาการสำรวจปญหาและความตองการมาใชวางแผนการ
ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. ดานการดำเนินการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสงเสริมใหครูผูสอนเขารับการอบรม ประชุม และ
ภาคโปสเตอร
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สัมมนาทางวิชาการ และการนิเทศภายในเปนการใหขวัญและกำลังใจแกครูผูสอน รองลงมา การตรวจสอบแผนการ
สอนของครูผูสอนกอนทำการสอนและขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ จัดใหมีการใชการ
สั ง เกตเชิ ง คุ ณ ภาพในแบบต า ง ๆ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด เช น การสั ง เกตและบั น ทึ ก ตามประเด็ น คำถาม (Focused
questionnaire) การสังเกตแบบสั้นๆ (Anecdotal record)
3. ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวัดประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูสอน รองลงมา มีการกำหนดประเด็นการนิเทศที่จะสังเกตการสอนครั้งตอไปจากการใหขอมูลยอนกลับ
ของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสำคัญสุดทาย คือ มีการใหขอมูล
ยอนกลับแกผูรับการนิเทศ
4. ดานการประชุมหลังจากการประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการนำขอมูลที่ไดจากการสรุปรายงานผลการ
นิเทศภายในสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา รองลงมา มีการนำผลที่ไดจาก
การนิ เทศภายในสถานศึกษาไปพัฒ นาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผูสอน และมีการประชุมเพื่ อทบทวนการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแกปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยขั้นตอนการดำเนินการนิเทศที่มีคาเฉลี่ย
สำคัญสุดทาย คือ มีการนำผลการนิเทศมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา กรณี ศึ ก ษา : โรงเรีย นเฉพาะความพิ ก าร (ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ) สั ง กั ด สำนั ก
บริหารงานการศึกษาพิ เศษ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จำแนกตามอายุ ตำแหนง ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทำงาน
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตามอายุ ตำแหนง ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทำงาน สามารถอธิบายได ดังนี้
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน พบวา อายุ
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีตำแหนงตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน พบวา
ตำแหนงตางกันมีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน
1.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน
พบวา ระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน
1.4 ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูส อน ที่ มีป ระสบการณ ทำงานต างกัน มีค วามโดยรวมและรายดาน
พบวา ประสบการณทำงานตางกันมีระดับความคิดเห็นการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนิ น งานการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาที่ จัด การศึก ษาสำหรับ นั ก เรีย นที่ มีค วาม
บกพรองทางสติปญญา โรงเรียนเฉพาะความพิการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนการสอนของครูไดมี
การศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดานการวางแผนการนิเทศ ควรมีการสำรวจความตองการในการนิเทศภายในโดยแบบสอบถาม ควรมีการ
จัดทำเลมคูมือการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการมีการจัดทำโครงการการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรแตงตั้ง
คณะทำงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. ดานการดำเนินการนิเทศ ควรมีการประชุมชี้แจงบทบาทหนาที่และความสำคัญของการนิเทศไวในการ
ประชุมกอนเปดภาคเรียนระหวางครูและผูนิเทศ ควรมีการจัดอบรมโดยเชิญวิทยาการหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือ
ภายนอกสถานศึกษามาใหความรูกอนการนิเทศ ควรมีการเปดโอกาสใหผูนิเทศปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กำหนด
แตงตั้งไดอยางเต็มที่ และควรมีการจัดตารางการนิเทศไวอยางชัดเจน
3. ดานการประเมินผลการนิเทศ ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอ ควรมีการกำหนดแนว
ทางการออกนิเทศและวัตถุประสงคของการนิเทศไวอยางชัดเจน ควรมีการประเมินผลการนิเทศเปนเอกสารหลักฐาน
หรือบันทึกหลังการนิเทศ ควรมีการใหขอเสนอแนะหลังจากการไดรับการนิเทศ
4. ดานการประชุมหลังการประเมิน ควรมีการประชุมรวมกันหลังการนิเทศเสร็จสิ้นของผูรับนิเทศและผูนิเทศ
เพื่อรับขอเสนอแนะและหาแนวทางการแกไขเพื่อนำไปพัฒ นาอยางตอเนื่อง ควรมีการประเมินผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานการนิเทศภายใน ควรมีการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดทำรายงานผลการ
นิเทศภายในสถานศึกษาและควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
อภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการทีจ่ ัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้
การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองดำเนินงาน
ตามหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ ประกันคุณภาพภายนอก
ดังนั้น ผูบริหารควรเห็นความสำคัญของการนิเทศประกอบกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาจึงไดปฏิบัติงาน
นิเทศภายในสถานศึกษา จึงสงผลใหมีการดำเนินงานการนิเทศภายใน ประกอบดวย ดานการวางแผนการนิเทศ ดาน
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การดำเนินการนิเทศ ดานการประเมินผลการนิเทศและดานการประชุมหลังจากการประเมิน ใหชัดเจนและคอบคลุม
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ราภรณ เมฆขาว และคณะ (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
นิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัย พบวา 1. พฤติกรรมการนิเทศของ
ผูบริหารในโรงเรียนอยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนอยู
ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารดานการนิเทศแบบไมชี้นำและดานการนิเทศ
แบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารสอผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 24
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สายวินิตย ดวงสนาม (2561) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1)
การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) แนวทางการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษานั้น มีทั้งหมด 4 แนวทาง ไดแก (1) ดานการวางแผนการนิเทศ ควรมีการจัดทำเลมคูมือการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา (2) ดานการดำเนินการนิเทศควรมีการเปดโอกาสใหผูนิเทศปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับการ
แตงตั้งไดอยางเต็มที่ (3) ดานการประเมิน ควรมีการใหขอเสนอแนะหลังจากการไดรับการนิเทศ และ (4) ดานการ
ประชุมหลังการประเมิน ควรมีการประชุมรวมกันหลังการนิเทศเสร็จสิ้นของผูรับนิเทศและผูนิเทศเพื่อรับขอเสนอแนะ
และหาแนวทางการแกไขเพื่อนำไปพัฒนาอยางตอเนื่อง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายได ดังนี้
1. ดานการวางแผนการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ไดมีการสรางความรู ความเขาใจ เปนแนวทางในการดำเนินการตามแผน มีการนำขอมูลจาการสำรวจปญหา
และความตองการมาใชวางแผนการดำเนินการนิเทศภายใน อีกทั้งกำหนดหนาที่รับผิดชอบของผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศไวอยางชัดเจน มีการวางแผนกำหนดวัตถุประสงคในการนิเทศจัดทำตารางการออกนิเทศไวอยางชัดเจน เพื่อให
ครูที่ไดรับการนิเทศรับทราบในการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร
กัญ บัวครอง (2553) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวม
สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. การนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแตละขั้นตอน พบวา อยูในระดับมากทุกขั้นตอน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การวางแผน
และกำหนดทางเลือก การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา การประเมินผล
และรายงานผล การสรางสื่อเครื่องมือและพั ฒ นาวิธีการ 2. แนวทางการพั ฒ นาการนิ เทศการศึ กษาของผูบ ริหาร
โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 1) ผูบริหารควรมีการ
สนั บ สนุน ด านบุ คลากร งบประมาณ และให ค วามสำคั ญ รวมถึงการสรางความตระหนัก ในการนำสภาพป ญ หามา
วิเคราะห เพื่อหาแนวทางแกปญหาอยางจริงจัง 2) ควรจัดการนิเทศในแนวทางเดียวกันโดยตองมีการประชุมวางแผน
เพื่ อหารูป แบบในการนิ เทศที่ เหมาะสม 3) ควรมีก ารประชุมอบรมจัด ทำสื่อ เครื่องมือที่ ใชในการนิ เทศใหมี ค วาม
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หลากหลาย 4) ควรมีแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศที่หลากหลายทั้งการนิเทศโดยตรงและทางออม 5) ควรจัดใหมีการ
ประเมินเครื่องมือที่ใชตรงกับวัตถุประสงคหรือไมเพื่อทำการปรับปรุงแกไขพัฒนาในการเรียนการสอนและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชญากาญจธ ศรีเนตร (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง รูป แบบการนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 25 ผลการวิจัย ปรากฏดั งนี้ 1) สภาพป จ จุ บั น การนิ เทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และปญหาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบดวย 5 ดาน ประกอบไป
ดวย ดานการสำรวจความตองการและความจำเปน ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการดำเนินการนิเทศ ดานการ
ประเมินและรายงานผลการนิ เทศ และดานการขยายผลยกยองและเชิดชูเกียรติ และคาดัชนีความสอดคลองของ
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เทากับ 1.00 สามารถ
นำไปใช ไ ด ทุ ก ข อ 3) ผลการประเมิ น รู ป แบบการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบวา มีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมาก
2. ดานการดำเนินการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนมีการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายใน ในขั้นการวางแผนมีการ
สนับสนุนใหมีปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กำหนด แตงตั้งในการออกนิเทศเปนลายลักษณอักษร และยังไดรับการอบรม
คุณสมบัติที่สำคัญของผูประเมิน และมีการสนับสนุนใหมีการนิเทศตามสภาพจริงเปนการไปนิเทศแบบกัลยาณมิตร
ปฏิบัติ การไปใหคำแนะนำและชวยเหลือมากกวาการไปจับผิด และจัดใหมีการสังเกตการสอนตามตารางที่กำหนด
รวมกันและขณะที่เขารับการนิเทศ ผูนิเทศก็จัดใชการสังเกตเชิงคุณภาพในแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมที่สุด เชน การสังเกต
และบันทึกตามประเด็นคำถาม (Focused questionnaire) การสังเกตแบบสั้นๆ (Anecdotal record) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประนม มะธิปไข (2560) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของ
ศูน ย การศึกษาพิ เศษ เขตการศึก ษา 12 จังหวัดชลบุ รี สังกั ดสำนัก บริห ารงานการศึ กษาพิ เศษ 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 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1) เปรียบเทียบปญหาการ
นิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนก
ตามเพศ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เปรียบเทียบปญหาการนิเทศ
ภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เปรียบเทียบปญหาการ
นิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนก
ตามประสบการณ สอน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3. แนวทางการ
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พัฒนาการนิเทศภายในของศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ทั้ง 5 ดาน พบวา ศูนยการศึกษาพิเศษ ควรมีการสำรวจสภาพปจจุบัน ปญหา และขอจำกัดในการนิเทศภายใน
เพื่อนำมากำหนดแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยี สื่อ CAI ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน และควรมีการกำกับ
ติดตาม การปฏิบตั ิงานนิเทศภายในอยางสม่ำเสมอ
3. ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลังจากการนิเทศเสร็จ
สิ้นผูนิเทศมีการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูรับการนิเทศทันที่ เพื่อทราบถึงการปฏิบัติงานทางดานการเรียนการสอนใหแก
ผูเรียน บอกถึงจุดเดนจุดดอยของผูรับการนิเทศและนำปญหาที่ไดไปหาแนวทางการแกไขตอไป สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศิริรัตน ชาติเชยแดง (2553) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการ
จัดการเรียนรูเฉพาะบุคคลของครูผูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ผลการวิจัยพบวา 1. ครูมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนหลังไดรับความรูเรื่องการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนไดรับ
ความรูเรื่องการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน 2. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
แผนการสอนเฉพาะบุคคล หลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูงกวากอนไดรับการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนและ
มีความสามารถในการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล อยูในระดีบดี 3. ครูมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล
เปนวิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา และการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนชวยครูสามารถ
พัฒนาดานการจัดการเรียนรู ไดดียิ่งขึ้น 4. ผลการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาทุกคนอยูในระดับ
ผานเกณฑการประเมิน 5. พฤติกรรมการปฏิบัติตนขณะเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา อยูในระดับ
พอใช
4. ดานการประชุมหลังจากการประเมิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีการเปดโอกาสใหครูไดรับขอมูลปอนกลับ การเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเปน
การรวมอภิปรายกับขอมูลเหลานั้น และมีการกำหนดใหการนำผลที่ไดจากการนิเทศภายในไปพัฒนาปรับปรุง การเรียน
การสอนของครูผูสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรยา แตงออน (2559) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ
สอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก ครูจำนวน 264 คน
ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับมากที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .01
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากการศึกษาดานการวางแผนการนิเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรมีการนำขอมูลจา
การสำรวจปญหาและความตองการของครูผูสอนในโรงเรียนมาวิเคราะหรวมกันของคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ
ภายในสถานศึกษามาวางแผนการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการนิเทศ
ผานการประชุมทุกครั้งที่ประชุมประจำเดือน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือครูในการนิเทศภายในใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนโรงเรียนตอไป โดยใหทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการนิเทศภายในโรงเรียน
(2) จากการศึกษาดานการดำเนินการนิเทศ พบวา ผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษาควรจัดทำคำสั่ง
อยางชัดเจนและการนิเทศที่เปนแนวทางเดียวกัน โดยมีเอกสารเปนตัวบงชี้ที่ชัดเจน บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในการนิเทศ
จะตองไดรับการอบรมหรือผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการออกนิเทศ แบบกัลยาณมิตร มีเทคนิคในการสังเกตในการ
นิเทศและประเมินตามสภาพจริงเพื่อที่จะไดนำผลการประเมินไปใชในการแกไขปญหาตอไป
(3) จากการศึกษาดานการประเมินผลการนิเทศ พบวา จะตองมีความชัดเจนในการออกแบบเอกสารให
เหมาะสมในการรวบรวมขอมูลในการนิเทศแตละครั้ง แลวนำผลที่ไดมาวิเคราะหขอดีขอเสีย เพื่อนำใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และต องมีการเรียนรูวิธีการสอนที่แปลกใหมอยูเสมอ เพื่ อสงผลถึ ง
คุณภาพของการเรียนการสอนในลำดับตอไป
(4) จากการศึกษาดานการประชุมหลังจากการประเมิน พบวา ตองมีแบบสอบถามใหครูไดแสดงความคิดเห็น
โดยอาจจะเปนคำถามที่เปนสเกลตัวเลขความพึงพอใจและเปนขอความใหเขียนเสนอแนะ แลวนำขอมูลมาสรุปเปน
สารสนเทศของโรงเรียนเพื่อนำมาเปนแนวทางในการปรับปรุงในการนิเทศโรงเรียนครั้งตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รูป แบบการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก ารที่ จั ด
การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษอื่น ๆ เพื่อนำจุดเดน
และจุดดอยของแตละพื้นที่มาสังเคราะห เพื่อนำมาเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
เฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพรองทางสติปญญา
(2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพื่อการคนหาปจจัยที่มีผลตอการการนิเทศ
ภายในโดยนำปจจัยนั้นไปพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
(3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณ ภาพเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัด
การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพื่อศึกษาเชิงลึกโดยใชเทคนิคอื่นในการวิจัย เชน เทคนิค
เดลฟาย การสนทนากลุม เปนตน
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