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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและหาแนวทางการนิเทศภายในงานวิชาการของ
โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในงาน
วิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามประมาณคา 5 
ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางการนิเทศภายในงาน
วิชาการ โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการนิเทศงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการนิเทศภายในงาน
วิชาการ อยูในระดับปานกลาง โดยดานกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมินผลการนิเทศ และกระบวนการ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การวางแผนการนิเทศ 2) ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการ ในภาพรวมพบวา การ
ปฏิบัติการนิเทศ มีปญหามากท่ีสุด รองลงมาเปนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ การ
ประเมินผลการนิเทศ และการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ  สวนแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของ
โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศ ควรมี
การประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดบั
ความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา 2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาควรมีการ
ดําเนินการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการนําขอมูลผลการวิเคราะห วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอน 
เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ควรดําเนินการนิเทศ นําหลักการนิเทศ 
เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสม 4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ควร
ตรวจสอบความสําเร็จของโครงการ สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
โอกาสตอไป 
คําสําคัญ: นิเทศภายใน / งานวิชาการ/ โรงเรียนผดุงปญญา  

 
Abstract 

  The objective of the studies was to study the problem condition and guideline for internal 
supervision development of academic in Phadungpanya school, Tak Province by consisted of 2 
steps 1) Study the problem condition of internal supervision of academic. The tools were used in 
this research were the questionnaire. Data was analyzed using percentage, standard deviation and 
content analysis. 2) Interviewed 17 experts to seek for internal supervision development of 
academic. The research findings were as follows: 1) the overall of the condition and the problem 
of internal supervision development of academic was supervision assessment. For the procedural 
aspect which was the highest means was the internal supervision assessment and the lowest was 
supervision planning. 2) The overall problems of internal supervision of academic were found that 
the highest problem was supervision operation and respectively. Guideline for internal supervision 
development of academic in Phadungpanya school, Tak Province, The results revealed that 1) the 
studying process of current condition, problems and needs in supervision, school should arrange 
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the meetings in order to study the current condition and analyze the cause of the problem. 2) 
Supervision planning process: school should hold the meeting to do an action plan by bringing 
data and plan the internal supervision systematically, and prioritize action steps by writing as a 
school supervision project. 3) Supervision process: there should be providing supervision for 
research for education development in school. Apply the principles of supervision, techniques, 
media, and monitoring tools for the right situation. 4) Supervision of assessment process: Evaluate 
the achievement of the project and the feedback. Summarize the results of the assessment. 
Keywords: Internal Supervision / Academic / Phadungpanya School 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพกําลังคนท่ีมีคุณภาพยอม
พัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรื่องไดอยางรวดเร็ว ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการศึกษา มาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2546, หนา 7) และสืบเน่ืองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกลาวไวในมาตรา 6 วาในการจัดการศึกษาน้ันมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 5) เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใหสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําไปเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการใชเปนเครื่องมือ ใน
การดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา ก-ง) ดังท่ีไดกลาวมาน้ัน ครูจึงเปนบุคคลท่ีมีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนผูมีบทบาทพัฒนา
ผูเรียนโดยตรง โดยมีผูบริหารเปนผูดําเนินการดานการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนของครู
(อลิศรา ชูชาติ, 2549, หนา 267) 
  การพัฒนาครูและนักเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  จํ าเปนตองอาศัย
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ท้ังน้ี กระบวนการบริหารจะมีความชัดเจนอยูในระบบของ
การบริหารราชการ สวนกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรูใหกับเยาวชน ซึ่งนับเปน
หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาจึงเปนงานสนับสนุนความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีจะสงผลตอการเรียนของผูเรียนอยางแทจริง (ประมวล องอาจ, 2548, หนา 2) 
  ในการนิเทศน้ันตองตั้งอยูบนหลักการทางวิชาการ มีจุดมุงมายชัดเจน เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถเชิงสรางสรรคท้ังทางดานความคิดเห็นและการกระทํา ใชหลักมนุษย-สัมพันธ 
รวมท้ังการใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ี
ประกอบดวยผูบริหารและครู ดําเนินการโดยใชภาวะผูนําใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงานและใชศักยภาพในการ
ทํางานอยางเต็มท่ี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษาน้ันๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนิเทศการศึกษา การจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในสถานศึกษากระทําไดหลายรูปแบบ การท่ีผูบริหารจะเลือกใชรูปแบบใดน้ันข้ึนอยูกับบริบทของสถานศึกษาน้ันๆ 
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 4 ดานประกอบดวย 
กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ กระบวนการวางแผนการนิเทศ กระบวนการ
ปฏิบัติการนิเทศ กระบวนการประเมินผลการนิเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 51)  
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  โรงเรียนผดุงปญญา เปนหน่ึงในโรงเรียนขนาดใหญของจังหวัดตาก เปดทําการสอนตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล มีภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน ไดแก การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร งานท่ัวไป โดยในการบริหารงานท้ัง 4 ดานน้ัน  
โรงเรียนผดุงปญญาใหความสําคัญในการบริหารงานดานวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจของการบริหารงานโรงเรียนโดยมีขอบขาย
งานจํานวน 17 ดาน และทางโรงเรียนไดใหความสําคัญกับกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน แตยังคงมีอุปสรรคในการ
ดําเนินการนิเทศ เชน การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไมเปนไปตามกระบวนการของการนิเทศภายใน คือ ขาด
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการพัฒนา ขาดการประชุม การวางแผนท่ีดี และขาดการนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ และครูไมกลานิเทศกันเอง เพราะกลัวไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนครูดวยกัน ขาดความรูในหลักวิชา  กลัวจะ
เสียเวลาการจัดการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือการนิเทศและวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม ขาดการวัดและประเมินผล
การนิเทศภายใน ทําใหไมทราบความกาวหนาของการดําเนินการนิเทศ สงผลใหการดําเนินการนิเทศไมประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร เปนตน จากอุปสรรคปญหาดังกลาว สงผลใหพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผดุงปญญา 
ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเทาท่ีควร เห็นไดจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ปรากฏวาผลการทดสอบของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยรวม 8 กลุมสาระการเรียนรูโรงเรยีน
ผดุงปญญาท่ีมีคะแนนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 2558) และสืบประกอบกับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนผดุงปญญา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) รอบท่ี 3 น้ัน โรงเรียนดีรับขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดท่ีโรงเรียนผดุงปญญาควรพัฒนาไว 
2 ประการ มีใจความใหโรงเรียนควรพัฒนางานดานวิชาการโดยสิ้นเชิง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2554, หนา 2)  
  การนิเทศภายในโรงเรียน ถือเปนกระบวนการหน่ึงท่ีชวยใหงานวิชาการประสบความสําเร็จ ดังเกรียงศักดิ์ 
เรืองแสง (2550, หนา 1) กลาววา กระบวนการท่ีจะขับเคลื่อนใหการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
บรรลุผลตามท่ีกําหนดไวก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการหน่ึง ท่ีชวย
สงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีสอนใหมีคุณภาพ 
นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับอดิศักดิ์ สมบูรณกุล (2553, หนา 45) กลาว
วา การจัดการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียน ยอมรับวามีความสําคัญยิ่งและมีประโยชนตอครูผู
ปฏิบัติการสอนอยางแทจริง อันสงผลใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร 
ซึ่งปจจุบันท้ังผูบริหารและครูไดเห็นความสําคัญและไดปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนมากกวาท่ีผานมา 
ตลอดท้ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหมีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน 
โดยเฉพาะงานวิชาการ ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมาสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนใหสูงข้ึน  
  จากความเปนมาและปญหาขางตน ผูวิจัยซึ่งอยูในฐานะครูโรงเรียนผดุงปญญา ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของโดยตรง
ในปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนสามารถพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของครู โรงเรียนผดุงปญญา 
จังหวัดตาก และผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารนําไปใชเปน แนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตลอดไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก  
2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
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  การวิจัยน้ีแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ  
   ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
   ขอบเขตของเนือ้หา 
    ผูวิจัยไดนํากระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามขอบขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงออกเปน 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 36) 
ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติการ
นิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ สวนขอบขายการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546, หนา 29-31) มีท้ังหมด 17 ดาน ไดแก 1) การ
พัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2) การวางแผนงานดานวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แ ก บุ ค ค ล  ค ร อ บ ค รั ว  อ ง ค ก ร  ห น ว ย ง า น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ส ถ า บั น อ่ื น ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  
15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใชในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   ประชากร 
    ผูใหขอมูลไดแก ครูและผูบริหารโรงเรียนผดุงปญญา ท้ังหมด 98 คน โดยแบงเปนผูบริหาร
จํานวน 5 คน และครูจํานวน 93 คน (โรงเรียนผดุงปญญา, 2559, หนา 8-11) 
   
 ข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ได
ทําการศึกษาเน้ือหาในประเด็นตอไปน้ี    
   ขอบเขตของเนือ้หา 
   ผูวิจัยไดนํากระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามขอบขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงออกเปน 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2546, หนา 36) ไดแก 
1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ 
4) การประเมินผลการนิเทศ โดยผูวิจัยใชกรอบการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน  
   ประชากร 
   ผูใหขอมูล ไดแก ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและประสบการณ เก่ียวกับการนิเทศภายในงานวิชาการ 
จํานวน 17 คน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผดุงปญญาจังหวัดตากจํานวน 5 คน ครูโรงเรียนผดุง
ปญญา จังหวัดตาก จํานวน 93 คน (โรงเรียนผดุงปญญา, 2559) โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการของ 
โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ
ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายปด คือ แบบกําหนดคําตอบไดมากกวา 1 ขอโดยเลือกคําตอบจากคําตอบท่ีกําหนดใหหลายคําตอบเพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและจัดทําเปนเครื่องมือดําเนินการเก็บขอมูลในการหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงาน
วิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังน้ี หาคารอยละของแบบสอบถามตอน
ท่ี 1  หาคาเฉลี่ย และหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ในแตละดาน วิเคราะหขอมูลปญหา
การนิเทศภายในงานวิชาการท่ีไดจากแบบสอบถามมาจัดอันดับความสําคัญของประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีไดรับจาก
กลุมตัวอยางเพ่ือนํามากําหนดเปนเครื่องมือเพ่ือดําเนินการเก็บขอมูลดานแนวทางพัฒนาในข้ันตอนท่ี 2 ตอไป 
  ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 
ผูวิจัยไดดําเนินการหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก โดยการ
สัมภาษณ ผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน นําผลจากการศึกษาสภาพและผลจากการศึกษาปญหาการนิเทศภายในงาน

กระบวนการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา 
จังหวัดตาก จํานวน 4 ข้ันตอน 
1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ 
2. การวางแผนการนิเทศ  
3. การปฏิบัติการนิเทศ  
4. การประเมินผลการนิเทศ 
 

แนวทางพัฒนาการนิเทศ
ภายในงานวิชาการของ
โรงเรียนผดุงปญญา 
จังหวัดตาก 

ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 
1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกบัการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น  
2) การวางแผนงานดานวิชาการ  
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
9) การนิเทศการศึกษา  
10) การแนะแนว  
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ  
13) การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดัการศึกษา 
15) การจัดทําระเบยีบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา  
17) การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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วิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มาสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงาน
วิชาการของครู โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก โดยการวิเคราะหเน้ือหา โดยจับเน้ือหาท่ีมีประเด็นคลายคลึงกันมา
อยูในกลุมเดียวกันเพ่ือหาขอสรุปในการวิจัย ทําการแจกแจงความถ่ีและจัดอันดับความสําคัญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรยีนผดุงปญญา จังหวัดตาก  ผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก  โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 3 ลําดับแรกพบวากระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
ประเมินผลการนิเทศ รองลงมาคือ การปฏิบัติการนิเทศ การศึกษาสภาพในการนิเทศ ตามลําดับ สวนกระบวนการท่ี
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการวางแผนการนิเทศ สรุปเปนรายดานดังน้ี 

1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 
ไดแก สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหขอมูลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมา ไดแก 
สถานศึกษามีการประเมินและทบทวนเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  

2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการกําหนดกรอบการ
จัดทําแผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา ไดแก 
สถานศึกษามีการกําหนดรายละเอียดวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ํากวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศการใชหลักสูตรและจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของ
สถานศึกษา    

3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป SAR และสรุปรายงานประจําป 
รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการนิเทศงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนไดแก 
สถานศึกษามีการนิเทศการใชหลักสูตรและจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา    

4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป SAR และสรุป
รายงานประจําป รองลงมา ไดแก สถานศึกษามีการประเมินเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก สถานศึกษามีการประเมินความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  

2. ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ในดานท่ีมีปญหาเปนสวน
ใหญ   ใน 3 อันดับแรก ไดแก กระบวนการปฏบัิติการนิเทศ รองลงมา ไดแก กระบวนการศึกษาสภาพในการนิเทศ 
กระบวนการประเมินผลการนิเทศ และกระบวนการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ 
ใน 3 อันดับแรก ไดแก การวิเคราะหสาเหตขุองปญหาดานงานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล นิเทศ
และติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ รองลงมา ไดแก การสํารวจและประเมินวิจัยในกระบวนการเรียนรูพัฒนาครูและ
นักเรียน และการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคลครอบครัว ชุมชนองคกรอ่ืน ตามลําดับ 

2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การวางแผน
การใชกระบวนวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับ
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บุคคลครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนและสถาบันอ่ืน และกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ และประเมินผลเก่ียวกับงาน
ดานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ตามลําดับ 

3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก  การนิเทศ
งานวิจัยกระบวนการเรียนรู พัฒนาครูและนักเรียน  รองลงมา ไดแก การนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา และการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 

4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การ
ประเมินการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การประเมินความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน และการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 

3. แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก สรุปไดดังน้ี 
1) กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ  

- สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศ
การศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

- สถานศึกษาควรสํารวจและประเมินความตองการของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหา
และความตองการ วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการ
แกปญหา และดําเนินการตามความตองการของครู 

2) กระบวนการวางแผนการนิเทศ  
- สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการดําเนินการประชุมการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ นําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการ มากําหนด
กิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา 
และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

- สถานศึกษาควรวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอนท่ีนําเอาทางเลือกท่ีจะดําเนินการ
มารวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรม และจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

3) กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ  
- สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การ

นิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการตามกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน  

- นําหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณและบุคลากรผูรับการนิเทศเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย ควรเตรียมความพรอมกอนการนิเทศแลว จึงปฏิบัติการนิเทศเพ่ือเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหา
ความตองการของผูรับการนิเทศแลวนําปญหาความตองการน้ันมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน 

4) กระบวนการประเมินผลการนิเทศ  
- สถานศึกษาควรตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศประเมินกระบวนการ
นิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ  

- สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติการ
นิเทศในโอกาสตอไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก พบวา การนิเทศภายในงาน
วิชาการ ท้ัง 4 กระบวนการ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีรายละเอียดดังน้ี  

กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงาน
วิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะคณะทํางานในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
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และความตองการ ขาดการปฏิบัติอยางจริงจังในการวางแผนกอนการนิเทศภายใน การประชุมรวมกันทุกฝาย เพ่ือ
ทําความเขาใจ ศึกษาขอมูล และสรางเครื่องมอืในการนิเทศนอยครั้ง สงผลใหสถานศึกษามีการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาในการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนของคนกลุมเดียวไมหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศรพี 
ปรีดานนท (2555) พบวา สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ คณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาอยางจริงจัง ไมมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน การเตรียมการและการวางแผนท่ีดี ทํา
ใหการจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ และขาดการวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและเปรียบเทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของอินทิรา จันรคณา (2552) พบวาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน
อนุบาลเชียงราย ขาดการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการโดยใหคณะครูมีสวนรวมกอนการวาง
แผนการนิเทศภายในคอนขางนอย 

กระบวนการวางแผนการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับกระบวนการวางแผนการนิเทศยังมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการวางแผนการนิเทศคอนขางนอย เริ่มตั้งแตผูบริหาร ครูวิชาการและครูผูสอน ขาดการจัดทําแผนและ
โครงการการนิเทศภายในท่ีถูกตอง นํามาซึ่งการนิเทศอยางไมเปนระบบ นอกจากน้ียังขาดการวางแผนการใช
ทรัพยากรเพ่ือการนิเทศ เชน งบประมาณสนับสนุน อุปกรณ สื่อ และเครื่องมือในการนิเทศท่ีหลากหลายตรงกับ
วัตถุประสงคของการนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงศักดิ์ ไชยชมภู (2550) พบวา ข้ันตอนการวางแผนและ
กําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน มีการปฏิบัติระดับปานกลาง ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการ
นิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณในการสรางสื่อ เครื่องมือการนิเทศภายในผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและ
ตอเน่ือง และไมมีการรายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน สําหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน
เอกชน ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ ควรมีการวางแผนดําเนินการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในใหมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ควรมี
การประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศกอนเขาทําการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผล
การนิเทศกอนเขาทําการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางท่ัวถึงและชัดเจน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพล ปนมั่น (2550) พบวา สภาพปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ดานการวางแผนการนิเทศ คือ สถานศึกษาขาดการ
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 

กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การปฏิบัติการนิเทศไมเปนไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายในท่ี
กําหนดไว ผูปฏิบัติการนิเทศขาดการศึกษาทําความเขาใจสื่อและเครื่องมือท่ีใชไนการนิเทศ และไมมีการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติการนิเทศใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลียว นัยนา (2552) พบวา
กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 
ดานการปฏิบัติการนิเทศ คือ ขาดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว และขาดการรายงานผลการ
นิเทศภายในตอตนสังกัดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก ตุยหลา (2552) พบวา สภาพ
การนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 2 ดานการปฏิบัตกิารนิเทศ คือ การ
นิเทศไมท่ัวถึงขาดความตอเน่ือง ไมเปนปจจุบันและไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ขาดการจัดระบบกํากับ 
ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล ขาดการรายงานผลการนิเทศอยางเปนระบบ ไมมีตารางการปฏิบัติการท่ี
แนนอน ขาดเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติการนิเทศภายใน 

กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ของสภาพการนิเทศภายในงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาไมไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลการนิเทศไวอยางชัดเจน 
ท้ังการกําหนดกิจกรรมการประเมินผล การกําหนดวิธีการประเมินผล และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศรพี ปรีดานนท (2555) 
พบวา สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการประเมินผลการนิเทศ คือ การประเมินผลยังไมครอบคลุมท้ังดานกระบวนการ ปจจัยและ
ผลผลิต โดยเปนการประเมินดานเดียว ไมมีการประเมินเปนระยะ เชน ประเมินกอนดําเนินการนิเทศ ประเมิน
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ระหวางดําเนินการนิเทศ และประเมินผลการพัฒนาจากการประเมินครั้งท่ีผานมา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาดการประเมินผลการการปฏิบัติงานของตนเอง 

2. ปญหาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ในภาพรวมพบวา 
กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ มีปญหามากท่ีสุด รองลงมาเปนกระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการการนิเทศ กระบวนการประเมินผลการนิเทศ และกระบวนการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน มีรายละเอียดดังน้ี  

กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 
3 อันดับแรก ไดแก การวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานงานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล นิเทศและ
ติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ รองลงมา ไดแก การสํารวจและประเมินวิจัยในกระบวนการเรียนรูพัฒนาครูและ
นักเรียน และการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคลครอบครัว ชุมชนองคกรอ่ืน ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะผูบริหารและครูผูรับผิดชอบยังขาดการการวางแผนกอนการนิเทศภายใน การประชุมรวมกันทุกฝาย เพ่ือทํา
ความเขาใจ ศึกษาขอมูล และสรางเครื่องมือในการนิเทศนอยครั้ง สงผลใหสถานศึกษามีการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาในการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนของคนกลุมเดียวไมหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของของณรงศักดิ์ 
ไชยชมภ ู(2550) พบวา ปญหาการนิเทศภายในท่ีสําคัญคือ การกําหนดปญหาและความตองการการนิเทศภายในยัง
ไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการนิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณในการสราง
สื่อ เครื่องมือการนิเทศภายในผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและตอเน่ืองและไมมีการรายงานผลการนิเทศให
ทราบอยางชัดเจน 

กระบวนการวางแผนการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การวางแผนการใช
กระบวนวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับบุคคล
ครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนและสถาบันอ่ืน และกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ และประเมินผลเก่ียวกับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับ
กระบวนการวางแผนการนิเทศยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผนการนิเทศ รวมท้ังขาดการจัดทําแผน
และโครงการการนิเทศภายในท่ีถูกตอง จึงทําใหการนิเทศยังคงไมเปนระบบ นอกจากน้ียังขาดการวางแผนการใช
ทรัพยากรเพ่ือการนิเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด นาคกุล (2550) พบวา ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตนธงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาลําปาง เขต 2 ท่ีสําคัญ คือ การวางแผนการนิเทศ ขาดการประชุมช้ีแจง
ใหคณะครูรับทราบนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการนิเทศ
ภายใน จึงทําใหครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการการนิเทศภายในทุกข้ันตอน และแผนการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนยังไมชัดเจน 

กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การนิเทศงานวิจัย
กระบวนการเรียนรู พัฒนาครูและนักเรียน  รองลงมา ไดแก การนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา และการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษายังขาดแคลนวิทยากรท่ีมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศครู ขาดความรวมมือจากชุมชน ครูยังเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
และยังขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและขาดการประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย 
รุงเรือง (2546) พบวา ปญหาการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน กรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3  เกิดจากการขาดแคลนวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการนิเทศครูใหม ขาดงบประมาณในการจัดฝกอบรมและขาดงบประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและวัสดุอุปกรณ ขาดความรวมมือจากชุมชน ครูไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน บุคลากรทํางาน 
ไมตรงกับความสามารถ ครูมีภาระงานมาก แหลงการเรียนรูสําหรับนักเรียนมีไมเพียงพอ ครูขาดขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานและขาดการประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน 

กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ขอท่ีมีปญหาเปนสวนใหญ ใน 3 อันดับแรก ไดแก การประเมิน
การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาครูและนักเรียน รองลงมา ไดแก การประเมินความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน และการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
สถานศึกษาไมไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลการนิเทศไวอยางชัดเจน ท้ังการกําหนดกิจกรรมการ
ประเมินผล การกําหนดวิธีการประเมินผล และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและ
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วัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงศรพี ปรีดานนท (2555) พบวา สภาพการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ดานการประเมินผลการนิเทศ คือ การประเมินผลยังไมครอบคลุมท้ังดานกระบวนการ ปจจัยและผลผลิต โดยเปน
การประเมินดานเดียว ไมมีการประเมินเปนระยะ เชน ประเมินกอนดําเนินการนิเทศ ประเมินระหวางดําเนินการ
นิเทศ และประเมินผลการพัฒนาจากการประเมินครั้งท่ีผานมา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการประเมินผล
การการปฏิบัติงานของตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของราณี กุยรัมย (2553) พบวา ดานการประเมินผล มี
ปญหาเรื่องการสรุปผลการรายงานผลการนิเทศท่ีไมครบกระบวนการการสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

3. แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังน้ี 
กระบวนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดย

สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการในการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชน
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ สํารวจและประเมินความตองการของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความ
ตองการ วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา และ
ดําเนินการตามความตองการของครู ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการเปน
จุดเริ่มตนของการทราบถึงสภาพปจจุบันของสถานศึกษาและเปนแนวทางในการจัดทําแผนการนิเทศภายใน โดยทุก
ฝายไดมีสวนรวมในการจัดทําเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและบรรลุวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ซึ่ง
สอดคลองกับวิจัยของเฉลียว นัยนา (2552) พบวาไดเสนอแนะแนวทางการนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 การศึกษาสภาพในการนิเทศ คือ ควรมีการสอบถาม
สภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ครูควรมีสวนรวมในการวางแผนการและดําเนินการนิเทศภายใน สื่อและ
เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศควรสอดคลองกับสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและควรมีการสรุปผลการ
นิเทศภายในทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการ 

กระบวนการวางแผนการนิเทศ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีการดําเนินการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการ นําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการ มากําหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอนท่ีนําเอาทางเลือกท่ีจะดําเนินการมารวมกันกําหนดรายละเอียด
กิจกรรม และจัดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการ
ดําเนินงานน้ันควรมีการวางแผนตางๆ กอน เชน คณะทํางาน งบประมาณ ทรัพยากรตางๆ เปนตน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในของโรงเรียนดําเนินไปอยางมีระบบและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสุรชัย 
รอดเจริญ (2550) พบวาไดเสนอแนวทางในการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 2 ควรมีการวางแผนท่ีจัดเจนวาจะตองทําอะไร ท่ีไหน อยางไร โดยใคร เมื่อใด โดยกําหนดออกมาเปน
ปฏิทินการนิเทศภายในใหชัดเจน โดยใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนดวย ควรสรางจิตสาํนึก
รวมกัน ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการนิเทศภายในรวมท้ังการสนับสนุนใหการชวยเหลือในดานตางๆ ท้ัง 
งบประมาณ วิชาการ และใหแรงจูงใจอยางสม่ําเสมอ และจัดประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางตอเน่ืองเพ่ือ
สรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดีตอกัน 

กระบวนการปฏิบัติการนิเทศ ผูเ ช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรดําเนินการนิเทศการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา 
และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการตามกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการนิเทศภายในโรงเรียน นํา
หลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคลากรผูรับ
การนิเทศเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  ควรเตรียมความ
พรอมกอนการนิเทศแลว จึงปฏิบัติการนิเทศเพ่ือเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหาความตองการของผูรับการนิเทศ
แลวนําปญหาความตองการน้ันมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการปฏิบัติการนิเทศมี
ความจําเปนท่ีผูเก่ียวของตองศึกษาแผนการและวิธีการในการปฏิบัติใหเขาใจตรงกันเสียกอน เพ่ือใหการปฏิบัติ
เปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงคของการนิเทศภายในท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของจินดา 
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กรองทอง (2552) พบวาไดเสนอแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 กระบวนการปฏบัิติการนิเทศ คือ ผูนิเทศควรนิเทศใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ
ควรมีการบูรณาการแผนการนิเทศเขากับการปฏิบัติงานประจําของครู เพ่ือเปนการลดภาระงาน และสรางความรูสึก
วาการนิเทศภายในเปนเรื่องปกติท่ีสอดแทรกอยูในงานประจํา  

กระบวนการประเมินผลการนิเทศ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประเมินความคิดเพ่ือทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศประเมินกระบวนการนิเทศการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะการประเมินผลตองประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเพ่ือใหเขาใจตรงกันท้ังผูประเมินและผูรับการ
ประเมินจึงตองมีการกําหนดรายละเอียดการประเมินผลการนิเทศภายในใหชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสุรชัย 
รอดเจริญ (2550) พบวาไดเสนอแนวทางในการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 2 การประเมินผลการนิเทศ คือ ควรเปนการประเมินผลเชิงบวก คือ ประเมินเพ่ือการพัฒนา ใหกําลังใจ
และเสนอแนวทาง โดยใหทุกฝายไดมีสวนรวม และรับรูในผลการประเมิน และสงเสริม สนับสนุนใหผูท่ีมีความตั้งใจ
ในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานดี ใหไดรับการเสริมแรกอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังตองนําผลการประเมินในรอบท่ี
ผานมาเปนขอมูล ท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข และพัฒนาการนิเทศใหดีข้ึน และยังสอดคลองกับวิจัยของจินดา กรอง
ทอง (2552) ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 การประเมินผลการนิเทศ พบวา หลังจากการดําเนินการนิเทศภายใน ควรมีการประชุมสรุปผลการ
การนิเทศภายในและมีการนําเสนอขอมูลอยางตรงไปตรงมาตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด และผูบริหารตอง
พรอมท่ีจะรับเปลี่ยนแปลง แกปญหาในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก แสดง
ใหเห็นวาการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก น้ันยังมีปญหาในการนิเทศภายในงาน
วิชาการ เพ่ือใหการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ประสบความสําเรจ็ยิ่งข้ึนน้ัน ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะดังน้ี 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ โรงเรียนควรมีการประชุมเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการในการนิเทศ จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

2. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการวาง
แผนการนิเทศ โรงเรียนควรมีการดําเนินการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจบัุน 
ปญหา วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนเปนข้ันตอน เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการ
ปฏิบัติการนิเทศ โรงเรียนควรดําเนินการนิเทศ นําหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไป
ใชใหเหมาะสม 

4. การดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการของโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ดานกระบวนการ
ประเมินผลการนิเทศ โรงเรียนควรมีควรตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว 
สรุปรวมผลการประเมินเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทําวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ควรมีการทําวิจัยดานโครงการประเมินผลการนิเทศภายในงานวิชาการของของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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