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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการนิเทศภายใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ูเขต 2 2) ศึกษาแนวทาง
พฒันาการนเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ู
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน จำานวน 23 คน ครู จำานวน 157 
คน รวม 180 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และสภาพปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 แยกเป็นด้านได้ดังนี้ ด้านที่ 1 การ
ศึกษาสภาพปจัจบุนัปัญหาและความตอ้งการของการดำาเนนิการนเิทศ ดา้นที ่2 การวางแผนและกำาหนด
ทางเลือกของการดำาเนินการนิเทศ ด้านที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือในการดำาเนินการนิเทศ ด้านที่ 4 
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านที่ 5 การประเมินผลและรายงาน
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บทนำา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ได้กำาหนดไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชวิีต สามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมคีวามสุข และมาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรยีนรู้และพฒันาตนเองได้ และถอืวา่ผูเ้รยีน
มีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละ
เตม็ตามศักยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 8) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น การ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่สำาคัญใน
การช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำาหนดว่า การนิเทศการศึกษาเป็นการร่วมมือกัน
เพื่อปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน อันจะนำา
มาซ่ึงผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีน นอกจาก
นั้นนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และ
บคุลากรทางการศกึษาท่ีมีความสำาคัญอยา่งย่ิง ท่ีจะ
ทำาใหก้ารปฏริปูดา้นหลักสูตรและกระบวนการเรยีน
การสอนสำาเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

Abstract

The purposes of research were as to: 1) Study for the current state and problems 
of internal supervision in small sized school under the Office of Nongbualamphu Primary 
Educational Service Area 2. 2) Study for developmental approach of internal supervision in 
small sized school under the Office of Nongbualamphu Primary Educational Service Area 2. 

The research samples consisted of 25 school administrators and 157 teachers, 
total added of 180 samples, which were attained by simple random sampling method. The 
research instruments were used for gathering data composed of the questionnaire, and the 
interviewing form for conducting the concerned opinions from 9 experts. The qualitative data 
from interviewing was analyzed by narrative method and quantitative data was analyzed using 
the frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The research results were as the following ; 1) The current state of internal  
supervision in small sized school under the Office of Nongbualamphu Primary Educational 
Service Area 2, revealed for the supervisory status at the average level and had the problematic 
status at a high level 2) The developmental approach of internal supervision in small sized 
school under the Office of Nongbualamphu Primary Educational Service Area 2, composed 
of 5 elements, which were: 1) Studying of current state and problems of internal supervision, 
2) Planning and providing of alternative executing for internal supervision, 3) Constructing 
of medias and instruments for internal supervision, 4) Operating on internal supervision in 
school, and 5) Evaluating and reporting for internal supervision.

Keywords: Developing the of Internal Supervision Model, Smallsized School
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ผูส้อน ซึง่แนวทางในการจดัการศึกษาใหส้อดคล้อง
กับนโยบายดังกล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญการจัดกิจกรรมที่
สอดคลอ้งกบัการดำารงชวีติจรงิเหมาะสมกบัความ
สามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยให้นกัเรยีน
มสีว่นร่วมในการปฏบิตัจิรงิทกุขัน้ตอน จนเกดิการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 28)

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการดำาเนิน
งานภายในโรงเรยีน ทีจ่ะพฒันาครผููส้อนใหส้ามารถ
จดัการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้
บรหิารโรงเรยีนเป็นผูจั้ดใหม้กีารพฒันาบคุลากร ให้
ครผููส้อนมคีวามรูค้วามสามารถในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญในการ
นิเทศภายในต้องตั้งอยู่บนหลักการด้านวิชาการ 
เปิดโอกาสใหท้กุคนมสีว่นร่วม ทัง้ดา้นความคดิเหน็
และการกระทำา ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องดำาเนนิสง่
เสรมิ สนบัสนนุใหค้รมีูประสบการณ ์ความสำาเร็จใน
การจดักจิกรรมการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผู้้
เรียนมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามความต้องการ
ของหลักสูตร สิ่งสำาคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารประสบ
ความสำาเร็จในการพัฒนาครู คือ การนิเทศภายใน
สถานศึกษา ซึง่เปน็การดำาเนนิการโดยสถานศกึษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารและคณะครูร่วมมือกนัคน้หา
หรือสืบข้อมูลที่จะนำามาพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในจะทำาให้ครู
รู้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และ
ทำาให้มีบรรยากาศการนิเทศเป็นกันเอง รู้ปัญหา
และ หาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด และสามารถ
ติดตามผลได้ตลอดเวลา การนิเทศภายในสถาน
ศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ครูวิชาการ 
ครูที่ผู้บริหารมอบหมายดำาเนินการ โดยใช้ภาวะ
ผู้นำาให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจประสานงาน และ
ใช้ศักยภาพ การทำางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ส่วนรวม กำาหนดให้การนิเทศภายในโรงเรียนจะ
ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องถูกต้องและ

ครบกระบวนการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะสง่ผลใหม้กีารพฒันานกัเรยีนใหม้คีณุภาพตอ่ไป 
และถอืเปน็หนา้ทีโ่ดยตรงของผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งหา
ทางแก้ไขและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ 
และเกิดความร่วมมือร่วมใจและมีส่วนร่วมในการ
พฒันาบคุลากรทกุคนในโรงเรยีน (สำานกังานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: 179 – 180)

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
หนองบวัลำาภ ูเขต 2 เปน็หนว่ยงานทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
กำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ภายใตบ้ทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช 2540 พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่
2) พทุธศักราช 2545 พระราชบญัญัตริะเบยีบการ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2546 สภาพการบรหิารการศกึษาของสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 
โดยทัว่ไปสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
หนองบวัลำาภ ูเขต 2 มโีรงเรยีนในสงักดัทัง้หมด 105 
โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,313 
คน มนีกัเรยีน 20,386 คน เปน็โรงเรยีนขนาดเลก็
จำานวน 43 โรงเรยีน มคีรแูละบคุลากรทางการศกึษา 
292 คน มีนักเรียน 3,106 คน ดูแลการจัดการ
ศึกษาใน 3 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอนากลาง อำาเภอ
นาวัง และอำาเภอสุวรรณคูหา ภายในพื้นที่บริการ
แบง่เปน็ 11 ศนูยเ์ครอืขา่ย รายงานสรปุการดำาเนนิ
งานด้านการประกันคุณภาพ สำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 พบ
วา่สถานศกึษาสว่นใหญไ่มม่ขีอ้มลูการนเิทศภายใน
และไมไ่ดด้ำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีนอยา่งตอ่
เนือ่งและเปน็ระบบ ครไูม่เขา้ใจกระบวนการนเิทศ 
โรงเรยีนขนาดเลก็สว่นมากประสบปญัหาดา้นการ
บรหิารจัดการ จงึไดก้ำาหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันา
โรงเรียน เข้าสู่มาตรฐานและยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือ 
การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ 
โดยโรงเรยีนใชก้ระบวนการนเิทศภายในขบัเคลือ่น
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
อยา่งนอ้ย ปกีารศกึษาละ 2 ครัง้ พรอ้มท้ังรายงาน
ผลการนเิทศภายในใหผู้ร้บัการนเิทศรบัทราบ เพือ่
จะไดด้าเนนิการปรบัปรงุ แกไ้ขปญัหาตามรายงาน
ผลการนิเทศภายใน (สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2. 2557: 11) 

จากเหตุผลและความจำาเป็นดังกล่าว ผู้
วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 อันจะส่ง
ผลดตีอ่คณุภาพการบรหิารจดัการ คุณภาพนกัเรยีน 
ใหม้คีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัเิพือ่เปน็ขอ้มลูและ
เป็นทางเลือกสำาหรับโรงเรยีนขนาดเล็กนำาไปใช้ใน
การพฒันาและปรับปรุงการนเิทศภายในโรงเรยีนให้
ประสบผลสำาเร็จต่อไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ผู้
วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของสำานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพระบบหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระบวนการนิเทศภายในเป็นกระบวนการดำาเนิน
งานที่มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (สำานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ. 2534: 9 – 11) 

1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ

1.2 การวางแผนและกำาหนดทางเลือก

1.3 การสร้างสื่อและเครื่องมือ

1.4 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน

1.5 การประเมินผลและรายงานผล

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาสภาพปจัจบุนัและปญัหาของ
การนิเทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบัวลำาภู เขต 2

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

ความสำาคัญของการวิจัย

ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี ้จะทำาใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 
ดังต่อไปนี้

1. ทำาใหท้ราบสภาพปัจจุบนัและปัญหาการ
นเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

2. ทำาให้ทราบแนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

3. ผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็น
ขอ้มลูทีส่ามารถนำามาพจิารณาประกอบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนขนาดเลก็ และใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน
ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาเกีย่วกบัการนเิทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2

ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหา
และแนวทางพฒันาการนเิทศภายในโรงเรยีนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ดังนี้

ขอบเขตด้�นประช�กร

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ใชห้าสภาพ
ปจัจบุนัปญัหาในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบัวลำาภู เขต 2
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1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 335 คน

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้ริหารและครูท่ี
ปฏบิตังิานสอนในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกดัสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ูเขต 
2 จำานวน 180 คน กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดย
ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
นเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 
โดยเลือกแบบเจาะจง 9 คน คือ ศึกษานิเทศก์ 3 
คน ผู้อำานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 คน และครู
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
การนิเทศภายใน 3 คน

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

จากการวจัิยเรือ่ง การพฒันาแนวทางการ
นเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 
ได้ข้อค้นพบสรุปผลดังต่อไปนี้

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดา้นตา่งๆ มดีงันี ้เพศชาย จำานวน 68 คน คดิเปน็
ร้อยละ 41.21 เพศหญิง จำานวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.79 ตำาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้บริหาร 
จำานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ครูผู้สอน
จำานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88 วุฒิการ
ศึกษา ปริญญาโท จำานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.88 ปริญญาตรี จำานวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.12 ประสบการณ์การสอน ประสบการณ์

การสอน 0-5 ปี จำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.73 ประสบการณก์ารสอน 6-10 ป ีจำานวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.63 ประสบการณ์การสอน 
11-15 ปี จำานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.79 
ประสบการณ์การสอน 16 ปขีึน้ไป จำานวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.85

2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง 4 ขั้น ระดับมาก 1 ขั้น ขั้นตอน
โดยเรียงลำาดับดังนี้ คือ ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
ลำาดับรองลงมา คือ การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน การประเมินผลและรายงานผล และการ
วางแผนและกำาหนดทางเลือก ตามลำาดับ ด้านที่
มีระดับสภาพปัจจุบันจริงต่ำาสุด คือ การสร้างสื่อ
และเครื่องมือ 

2.1 สภาพปัจจุบันการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ของด้าน สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ความต้องการของการดำาเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 4 ขอ้ ระดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
มาก 4 ข้อ โดยเรียงลำาดับ ดังนี้ ข้อที่ 5 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน
โรงเรียน รองลงมา คือ ข้อที่ 7 มีการกำาหนดองค์
ประกอบในการนเิทศอยา่งชัดเจน และลำาดบัต่ำาสดุ 
คอื ข้อที6่. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารเยีย่มช้ันเรยีน
ให้คำาปรึกษาและแนะนำาอย่างสม่ำาเสมอ 

2.2 สภาพปัจจุบันการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศกึษาหนองบัวลำาภ ูเขต 2 โดยรวม
และรายขอ้ ดา้นการวางแผนและกำาหนดทางเลอืก 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณารายขอ้ 
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พบวา่ ระดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง 4 ข้อ 
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียง
ลำาดับ ดังนี้ ข้อที่ 9 มีการประชุมคณะกรรมการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำาหนดนโยบาย จุด
ประสงคแ์ละแนวทางการนเิทศภายในโรงเรยีน และ
ข้อที่10 มีการจัดทำาปฏิทินเพื่อใช้เป็นกำาหนดการ
ในการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ข้อที่ 
13 มีแผนการนิเทศท่ีตรงตามความสามารถและ
ความต้องการของครูผู้สอน และลำาดับต่ำาสุด คือ 
ข้อที่ 11 มีการศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันและ
วางแผนหาแนวทางแก้ไข 

2.3 สภาพปัจจุบันการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายขอ้ ดา้นการสร้างสือ่และเคร่ืองมือ โดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณารายขอ้
พบวา่ ระดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง 8 ข้อ 
โดยเรียงลำาดับ ดังนี้ ข้อที่ 20 เครื่องมือที่ใช้ในการ
นิเทศมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับ
การนิเทศ รองลงมา คือ ข้อที่ 15. มีการใช้เครื่อง
มอืและส่ือในการนเิทศภายในโรงเรยีน และขอ้ที1่6. 
มีห้องปฏิบัติการศูนย์สื่อภายในโรงเรียน ข้อที่ 18 
มีสื่อและเครื่องมีในการตรวจสอบสำาหรับผู้รับการ
นิเทศ ข้อที่ 19 มีการใช้สื่อและเครื่องมือสำาหรับ
การนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และ
ลำาดับต่ำาสุด คือ ข้อที่ 21 มีการจัดเก็บเครื่องมือ
ที่ใช้ในการนิเทศอย่างเป็นระบบ และข้อที่ 22 มี
การเกบ็ขอ้มลูและพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

2.4 สภาพปัจจุบันการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พจิารณารายขอ้พบวา่ ระดับการปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
ปานกลาง 5 ข้อ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
1 ข้อ โดยเรียงลำาดับ ดังนี้ ข้อที่ 23 ประชุมชี้แจง
ทำาความเข้าใจเกี่ยวการนิเทศก่อนการนิเทศ รอง

ลงมา คือ ข้อที่ 28 ดำาเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และลำาดับต่ำาสุด 
คอื ข้อที ่26 บรรยากาศการนเิทศเปน็ไปดว้ยความ
เป็นกัลยาณมิตร 

2.5 สภาพปัจจุบันการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ด้านการประเมินผลและรายงาน
ผลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่พิจารณา
รายขอ้พบวา่ ระดบัการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
3 ข้อ ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดย
เรียงลำาดับ ดังนี้ ข้อที่ 33 จัดทำารายงานผลการ
ประเมินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รองลงมา คือ 
ขอ้ที ่32 ประชุมสรปุผลการนเิทศ และลำาดบัต่ำาสดุ 
คือ ข้อที่ 29 จัดทำาเครื่องมือทีใช้ในการประเมิน
ตามกรอบที่กำาหนด 

3. สภาพปัญหาของการนิเทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด 1 ด้านและอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ขั้น
ตอนโดยเรียงลำาดับดังนี้ คือ ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คอื การปฏบิตักิารนิเทศภายในโรงเรยีน ลำาดับรอง
ลงมา คือ การศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหาและความ
ต้องการ และการประเมินผลและรายงานผล การ
วางแผนและกำาหนดทางเลอืก ดา้นทีม่รีะดบัสภาพ
ปัญหาจริงต่ำาสุด คือ การสร้างสื่อและเครื่องมือ 

3.1 สภาพปัญหาการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก และเม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ เรียงลำาดับ
มากไปหาน้อย 5 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 คือ 
ข้อที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมใน
การนิเทศภายในโรงเรียน ลำาดับที่ 2 คือ ข้อที่ 7 มี
การกำาหนดองค์ประกอบในการนิเทศอย่างชัดเจน 
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ลำาดับที่ 3 คือข้อที่ 2 มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะ
กรรมการนเิทศภายในโรงเรียน ลำาดบัที ่4 คอื ขอ้ท่ี 
4 มีการจัดอบรมให้ผู้นิเทศและผู้ที่ได้รับการนิเทศ
เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ลำาดับ
ที่ 5 คือ ข้อที่ 1 มีการประชุมเพื่อการบริหารการ
นิเทศภายในโรงเรียน

3.2 สภาพปัญหาการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ด้านการวางแผนและกำาหนดทาง
เลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ เรียงจากมาก
ไปหาน้อย 5 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 คือ ข้อ
ที่ 10 มีการจัดทำาปฏิทินเพื่อใช้เป็นกำาหนดการใน
การนิเทศภายในโรงเรียน ลำาดับที่ 2 คือ ข้อที่ 14 
มีการมอบหมายงานของผู้นิเทศที่มีความสามารถ
ในดา้นทีน่เิทศ ลำาดบัที ่3 คอื ขอ้ที ่11 มีการศกึษา
สภาพปัญหาในปจัจบัุนและวางแผนหาแนวทางแกไ้ข 
ลำาดับที่ 4 คือ ข้อที่ 9 มีการประชุมคณะกรรมการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำาหนดนโยบาย จุด
ประสงคแ์ละแนวทางการนิเทศภายในโรงเรยีน ลำาดับ
ที่ 5 คือ ข้อที่ 13 มีแผนการนิเทศที่ตรงตามความ
สามารถและความต้องการของครูผู้สอน 

3.3 สภาพปัญหาการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ด้านการสร้างส่ือและเครื่องมือ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ เรียงจากมากไปหา
น้อย 5 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 คือ ข้อที่ 18 
มีสื่อและเครื่องมีในการตรวจสอบสำาหรับผู้รับการ
นเิทศ ลำาดบัที ่2 คอื ขอ้ที ่20 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
นิเทศมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับ
การนิเทศ ลำาดับที่ 3 คือ ข้อที่ 21 มีการจัดเก็บ
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศอย่างเป็นระบบ ลำาดับ
ที่ 4 คือ ข้อที่ 16 มีห้องปฏิบัติการศูนย์สื่อภายใน
โรงเรียน ลำาดับที่ 5 คือ ข้อที่ 22 มีการเก็บข้อมูล
และพัฒนาเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการนเิทศอย่างตอ่เนือ่ง 

3.4 สภาพปัญหาการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายข้อ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ 3 
ขอ้ ระดบัมาก 3 ข้อ เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ย 
5 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 คือข้อที่ 25 มีการ
ปฏิบัติการนิเทศตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
การนิเทศภายในโรงเรียน ลำาดับที่ 2 คือ ข้อที่ 28 
ดำาเนนิการนเิทศอยา่งตอ่เนือ่งและครบทกุกลุม่สาระ
การเรียนรู้ ลำาดบัที ่3 คอื ขอ้ที ่26 บรรยากาศการ
นเิทศเปน็ไปดว้ยความเปน็กลัยาณมติร ลำาดบัที ่4 
คือข้อที่ 24 มีการนิเทศตรงตามปฏิทินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ลำาดับที่ 5 คือ ข้อที่ 23 ประชุม
ชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวการนิเทศก่อนการนิเทศ 

3.5 สภาพปัญหาการดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 โดย
รวมและรายขอ้ ดา้นการประเมนิผลและรายงานผล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือ่พจิารณารายข้อพบ
วา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ เรยีงลำาดบัจากมากไปหา
น้อย 5 ลำาดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 คือ ข้อที่ 32 
ประชุมสรุปผลการนิเทศ ลำาดับที่ 2 คือ ข้อที่ 33 
จดัทำารายงานผลการประเมนิใหผู้ท้ีม่สีว่นเก่ียวขอ้ง
ทราบ ลำาดับที่ 3 คือ ข้อที่ 29 จัดทำาเครื่องมือที
ใช้ในการประเมินตามกรอบที่กำาหนด ลำาดับที่ 4 
คือ ข้อที่ 30 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ
อย่างเป็นระบบและข้อที่ 31 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการนิเทศ ลำาดับที่ 5 คือ ข้อที่ 34 นำาผลการ
นิเทศจัดเก็บเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนา
ระบบการนิเทศต่อไป 

4. แนวทางการนเิทศภายในโรงเรยีนขนาด
เลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
หนองบวัลำาภ ูเขต 2 แยกเปน็ดา้นไดด้งันี ้ดา้นที ่1 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ของการดำาเนินการนิเทศ ด้านที่ 2 การวางแผน
และกำาหนดทางเลือกของการดำาเนนิการนเิทศ ดา้น
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ที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือในการดำาเนินการ
นเิทศ ดา้นที ่4 การปฏิบตักิารนิเทศภายในโรงเรยีน 
และด้านที่ 5 การประเมินผลและรายงานผลการ
ดำาเนินการนเิทศ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแนวทาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
และความตอ้งการของการดำาเนินการนเิทศภายใน
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนท่ีประถม
ศึกษา เขต 2 โรงเรียนต้องแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อ
สำารวจ รวบรวม และกำาหนดขอบเขตสภาพปจัจบุนั 
ปัญหา ความต้องการและความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือใช้ในการวางแผนการ
นิเทศ การนิเทศที่หลากหลายรูปแบบและมีความ
สอดคล้องกับแต่ละรายวิชาเนื่องจากกิจกรรมการ
เรยีนการสอนแตล่ะรายวชิามคีวามแตกตา่งกนั ตาม
ธรรมชาตขิองแตล่ะรายวชิา มพีฒันาศกัยภาพการ
นเิทศภายในโรงเรยีนโดยควรมกีารจดัการอบรมให้
กับผู้นิเทศและผู้เข้ารับการนิเทศและเปิดโอกาส
ให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อ
ให้การนิเทศภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

4.2 ดา้นการวางแผนและกำาหนดทางเลอืก
ของการดำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ 
สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษา เขต 2 โรงเรียน
ต้องวางแผนการนิเทศภายในเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมินร่วมกันวางแผน กำาหนด
แนวทาง ขอบเขตการนิเทศภายใน แล้วออกคำาสั่ง
แตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบให้ชดัเจน มีปฏทิินในการดำาเนนิ
งานและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

4.3 ดา้นการสรา้งส่ือและเครือ่งมอืในการ
ดำาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีป่ระถมศกึษา เขต 2 โรงเรยีนตอ้ง
ทำาความเข้าใจรว่มกนัในการสรา้งสือ่และเครือ่งมือ
ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน ทนัตอ่เหตกุารณ์
ปัจจุบัน มีการนำาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการนิเทศ 
มีการจัดเก็บสื่อ เครื่องมืออย่างเป็นระบบ จัดตั้ง
ห้องหรือศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและมีการนำา
ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนา

4.4 ดา้นการปฏบัิตกิารนเิทศภายในโรงเรยีน
ในการดำาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษา เขต 2 การ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนต้องผู้บริหารต้อง
ตระหนักให้ความสำาคัญในการนิเทศ มีการดำาเนิน
การปฏิทินที่กำาหนด ต้องมีการแจ้งผู้รับการนิเทศ
ลว่งหนา้ก่อน การนิเทศตอ้งเปน็ไปดว้ยบรรยากาศ
แบบกัลยาณมิตร และเมื่อดำาเนินการเสร็จสิ้นต้อง
มกีารใหค้ำาปรกึษา คำาแนะนำาดว้ยความสรา้งสรรค ์
เพื่อนำาผลข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

4.5 ด้านการประเมินผลและรายงาน
ผลการดำาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษา เขต 2 การ
ประเมนิผลตอ้งมกีารประเมนิจากบคุลาการภายนอก
ร่วมด้วย และการประเมินผลควรตามสภาพจริง 
เมื่อดำาเนินการประเมินผลเสร็จสิ้นต้องแจ้งผลให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ นำาผลจากคำาแนะนำาไป
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการนิเทศต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวจิยัเรือ่ง การพฒันาแนวทางการ
นเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง 4 ขั้น ระดับมาก 1 ขั้น ขั้นตอน
โดยเรียงลำาดับดังนี้ คือ ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
ลำาดับรองลงมา คือ การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน การประเมินผลและรายงานผล และการ
วางแผนและกำาหนดทางเลือก ตามลำาดับ ด้าน
ที่มีระดับสภาพปัจจุบันจริงต่ำาสุด คือ การสร้าง
สื่อและเครื่องมือ สอดคล้องกับ ชญากาญจธ์ ศรี
เนตร (2558: 130) ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศ
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ภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า สภาพปัจจุบัน
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวม
อยู่ใน ระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ ไสว 
โสภาศรี (2550: 59) ได้ศึกษา สภาพการปฏิบัติ 
ปัญหา และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรสีะเกษ เขต 1 พบว่า สภาพการปฏบัิตกิารนเิทศ
ภายในสถานศกึษาโดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ดา้นการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ อยู่
ในลำาดบัคา่เฉลีย่สงูสดุ และการสรา้งส่ือและเคร่ือง
มอือยูใ่นลำาดบัคา่เฉลีย่ต่ำาสดุ เมือ่พจิารณาด้านทีม่ี
คา่เฉล่ียสูงสุดคอื ดา้นสภาพปจัจุบนั ปญัหา ความ
ต้องการของการดำาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากมีการกำาหนดนโยบาย จุดมุ่งหมายของการ
นเิทศภายในอยา่งชัดเจน มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ
นิเทศภายในการปฏิบัติการนิเทศภายในและให้ทั้ง
ผูบ้รหิารและครมูสีว่นร่วม สอดคลอ้งกบัไสว โสภา
ศร ี(2550: 57) ไดศ้กึษา สภาพการปฏบิตั ิปญัหา 
และกลยุทธเ์พือ่พฒันาการนเิทศภายในสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรสีะเกษ เขต 1  
พบว่า สภาพการปฏิบัติการนิเทศภายในโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการปฏบัิตลิำาดบัสงูสุด
คือ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ และยังสอดคล้องกับ พัชรี ศานติอาวรณ์ 
(2552: 94-97) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ
การนิเทศภายในของศูนยพั์ฒนาคณุภาพการศกึษา
แม่นาวาง อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ผูบ้รหิารรว่มกบัครปูรบัปรงุกจิกรรมในหลกัสูตรได้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารเปดิ
โอกาสให้คณะครมูสีว่นรว่มในการจัดการเรยีนการ
สอน และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต่ำาสดุ คือ ดา้นการสรา้ง
สื่อและเครื่องมือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากยังขาดแคลนเครื่องมือและสื่อ
ในการนิเทศภายในหรืออาจจะมกีารจัดเก็บเครื่อง

มือและสื่ออย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ รัตนา 
นครเทพ (2552: 89 – 91) ได้ศึกษาเรื่องการนำา
เสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้
แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
พบวา่ ทกุสถานศกึษามกีารดำาเนนิการนิเทศภายใน
ไม่ครบทุกข้ันตอน เน่ืองจาก ขาดแคลนวัสดอุุปกรณ์
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากร และขาด
ความตระหนักในคุณค่าของการนิเทศภายใน แต่
ทุกสถานศกึษายงัคงมคีวามตอ้งการให้มกีารพัฒนา
คุณภาพครูด้วยการนิเทศภายใน

2. สภาพปญัหาของการนเิทศภายในโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ปฏบัิติการนเิทศภายในโรงเรยีน ลำาดับรองลงมา คอื 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
และการประเมินผลและรายงานผล การวางแผน
และกำาหนดทางเลอืก ดา้นทีม่รีะดบัสภาพปญัหาจริง
ต่ำาสุด คือ การสร้างส่ือและเคร่ืองมือ สอดคล้องกบั 
สิทธิพล พรมมินทร์ (2553: 88-90) ได้ศึกษารูป
แบบการนเิทศภายในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า สภาพปัญหาใน
การดำาเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบปัญหาที่ควร
แก้ไขเร่งด่วน 6 รายการ และยังสอดคล้องกับ ชญา
กาญจธ์ ศรีเนตร (2558: 130) ได้ศึกษา รูปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า ปัญหา
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่า
เฉลีย่สูงสดุ คือ การปฏบิตักิารนิเทศภายในโรงเรยีน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากอาจจะ
ขาดการปฏิบัติการนิเทศตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายในการนิเทศภายในโรงเรียน การดำาเนินการ
นิเทศอาจจะยังไม่ต่อเนื่องและครบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้รวมถงึบรรยากาศการนเิทศอาจจะขาด
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ความเป็นกัลยาณมิตร สอดคล้องกับ พัชรี ศานติ
อาวรณ ์(2552: 94-97) ไดท้ำาการศกึษาวจิยัเรือ่ง
สภาพการนเิทศภายในของศนูยพ์ฒันาคณุภาพการ
ศึกษาแม่นาวาง อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ผู้บริหารมีกริยามารยาทที่ดี น่านับถือ ให้
โอกาสแกค่รทูีท่ำาผดิพลาดไดแ้กต้วัใหม ่และเอาใจ
ใส่ในการจัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้ครูในโรงเรียน 

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 แนวทาง
การนเิทศภายในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัลำาภ ูเขต 
2 แยกเป็นด้านได้ดังนี้ ด้านที่ 1 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการของการดำาเนิน
การนิเทศ ด้านที่ 2 การวางแผนและกำาหนดทาง
เลือกของการดำาเนินการนิเทศ ด้านที่ 3 การสร้าง
สื่อและเครื่องมือในการดำาเนินการนิเทศ ด้านที่ 4 
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านที่ 5 
การประเมินผลและรายงานผลการดำาเนนิการนิเทศ 
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทาง โดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ประมวล พลับ
จุ้ย (2550: 51 – 54) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ
การบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลสุธินี 
อำาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่า การพัฒนา
รูปแบบการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนสุธินี
ควรประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสำารวจ
ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียน 2) การวางแผน
การนิเทศ 3) การดำาเนินการปฏิบัติงาน 4) การ
ประเมินกระบวนการดำาเนินงานและผลผลิต และ 
5) การปรบัปรงุแกไ้ข โดยเนน้การมสีว่นรว่มของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการนิเทศภายใน
โรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ควรให้ความสำาคัญต่อ
การนิเทศภายในโรงเรียนอย่างแท้จริง มีมาตรการ
กำาชับ ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาทกุฝา่ย ให้
มกีารอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ใหค้รแูละผูบ้รหิาร
โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการ
นิเทศภายในทุกขั้นตอน และควรติดตามผลการ
นิเทศภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 2 ควรมีการวางแผนการ
กำาหนดเครือ่งมอืทีจ่ะประเมนิผลการนเิทศภายใน
โดยการร่วมมือกันจากทุกฝ่าย ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้แนวทาง
การนิเทศภายในโรงเรียนมีทิศทางในทางเดียวกัน 
เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ควรมีการปฏิบัติการนิเทศภายใน 
ทีเ่นน้การพฒันาการเรยีนการสอน โดยสรา้งความ
สัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้การยอมรับซึ่งกันละกัน
ภายในโรงเรียน

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรับการวจิยัคร้ังต่อไป

2.1 ควรศึกษาบริบทสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำาภ ูเขต 2 ในดา้น
ต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยทุธใ์นการจัดการศกึษา เพ่ือวางแผน กำาหนดการ
แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน

2.2 ควรศกึษาเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของ
คร ูในการปฏบิตังิานนเิทศภายในโรงเรยีน ทีส่ง่ผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ

2.3 ควรหาวธิทีีจ่ะพฒันาการปฏบัิตนิเิทศการ
สอนของคร ูบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรยีน
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