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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
355 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage) จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 34 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 321 คน เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง 1.00 
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.43 ถึง 0.98 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการนิเทศภายใน ขอบข่ายของการนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายใน และประสิทธิผลการนิเทศภายใน  
  2. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมและมี
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประสิทธิผลการนิเทศ
ภายใน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายใน และขอบข่ายของการนิเทศภายใน ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การนิเทศภายใน, ประสิทธิผล 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to develop and investigate the feasibility and usefulness of 
an effective internal supervision model of school under the secondary Educational Service Area office 22 
by studying 355 populations from the multi stage sampling, were 34 school directors and 321 teachers. 
The instrument using for data collection included rating scale questionnaire with the validity 1.00, the 
discrimination is between 0.43 – 0.98 and the reliability is 0.99.The data were analyzed by using frequency, 
percentage mean and standard deviation.  
 The research results were as follows:  
  1. The Effective Internal Supervision of School under the Secondary Educational Service Area 
Office 22 included 4 factors that have effected to the internal Supervision, scope, and the effectiveness of 
Internal Supervision process.  
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  2. The Effective Internal Supervision of School under the Secondary Educational Service Area 
Office 22 is appropriate and the benefits to the opinions of school administrators and teachers in overall 
and in each level were at the highest level. When considering in each aspect sort by average from high to 
low found that effectiveness of internal supervision,  factors that affect internal supervision,  internal 
supervision process and the scope of internal supervision respectively. 
 
Keywords : Development of Model, Internal supervision, Effective  
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยพัฒนา
คนในชาติให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตรง
ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ การศึกษายังมี
บทบาทส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ และเพื่ อให้ทัน
เหตุการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน หลายๆประเทศจึงต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษา เพราะคุณภาพของการจัดการศึกษาจะเป็น
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญในการแข่งขันเวทีโลกแต่ละประเทศ 
 คุณภาพการศึกษาในปัจจุบันของไทยอยู่ ใน
ระดับไม่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะเรื่องความรู้พื้นฐานตาม
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุผล
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องท าหน้าที่ในการ
พัฒนาพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดมุ่ งหมายที่ ได้ก าหนดโดยอาศัยกระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการอย่ างต่อ เนื่ องสอดคล้องควบคู่ กัน ไป  คื อ 
กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการนิ เทศการศึ กษา (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552) 
 ในระยะที่ผ่านมาการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ยัง
มีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีขีดความสามารถ
ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ ยั งอ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ต่ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) จากการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 มีโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน ใน
ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, 2562) 

       การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนต้องเข้าสู่
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะต้องอาศัยการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ  
(สุปรียาอร สีสะแล, 2554 : 14) ที่กล่าวว่าการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา เนื่องจากการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ไม่
สามารถท าการนิเทศการสอนของครูได้อย่างทั่วถึงเพราะมี
เพราะมีข้อจ ากัดหลายประการ ดังนั้น การนิเทศภายใน
สถานศึกษาซึ่ งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาจึงมีการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วตรงตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนได้มากที่สุด 
การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมแลละพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล มี 7 
องค์ประกอบ คือ 1) บุคลากร 2) การวางแผน 3) ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 4) เทคนิคการนิเทศ 5) สื่อ แหล่งเรียนรู้
และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 6) การประเมินผลการนิเทศ 
และ7) การสร้างเครือข่ ายและการเผยแพร่การนิ เทศ 
(เพิ่มพูน ร่มศรี , 2558) และการนิเทศการสอนเป็นการ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความสามารถใน
การพัฒนาวิชาชีพตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันจะช่วยให้ครูเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งส่งผลถึง
ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา (ยุพิน ยืนยง, 2553) 
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนเห็นความส าคัญของการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เนื่องจากการนิเทศ
ภายในเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อจะส่งผลให้ เกิดความช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครู  ผู้ วิจัยจึงให้ความส าคัญและจ าเป็นที่ จะ 
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พัฒนาการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในและใช้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาปรับปรุงด้านการ
นิเทศภายในให้บรรลุประสิทธิผลและเกิดระบบการนิเทศ
ภายในที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่ อพัฒนารูปแบบการนิ เทศภายในที่ มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน์
ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
2,829 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 81 คน  
และครูผู้สอนจ านวน 2,748 คน 
         2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22  ปีการศึกษา 2562 ก าหนด ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณตามวิธีการของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage) จ านวน 355 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 34 คน และครูผู้สอนจ านวน 321 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือการวิจัย 
  1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอน
ที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 355 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 34 คนและครูผู้สอน จ านวน 321 คน  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
      1.1 ติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักโดยตรง เพื่อ
สอบถามความสมัครใจและเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการ
วิจัย 
   1.2 ส่งแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ด้วยตนเองและขอรับคืนด้วยตนเอง 
  2. การตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1 ส่งแบบสอบถามให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับความมุ่งหมายที่ต้องการวัด เลือกข้อ
ค าถามที่มีความสอดคล้อง .05 ขึ้นไป 
   2.2 ส่งแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
out) กับผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 10 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างรวมจ านวน 50 คน แล้ว
น ามาวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่น 
      2.3 น าส่งและเก็บข้อมูลในบางส่วนด้วย
ตนเอง และบางส่วนผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนพร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณียากรเพื่อ
ส่งคืนผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 355 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้แบบสอบถามชนิดเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 5 คน พิจารณา
เกี่ยวกับร่างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ใช้ค่าร้อยละเป็นสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  2. การตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 355 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 34 คนและครูผู้สอน จ านวน 321 คน 
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มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เกณฑ์พิจารณาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนเห็นด้วยกับรูปแบบการ
นิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
100 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
  1.1 ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการนิ เทศภายใน 
ประกอบด้วย ความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร สื่อและเครื่องมือในการนิ เทศ 
บรรยากาศในการนิเทศและแรงจูงใจ 
  1.2 ขอบข่ายการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การผลิตและ
การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1.3 กระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ การ
วางแผนการนิเทศ การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ การ
ประเมินผลการนิเทศ 
  1.4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 
คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพ
สถานศึกษา 
 2. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ทั้งโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมและ
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด เมื่อจัดล าดับเป็นรายด้านความ
เหมาะสมจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยเป็น ดังนี้ ประสิทธิผล
การนิ เทศภายใน ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการนิ เทศภายใน 
กระบวนการนิเทศภายใน และขอบข่ายของการนิเทศ
ภายใน ตามล าดับ และประโยชน์จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
เป็น ดังนี้ ประสิทธิผลการนิเทศภายใน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
นิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายใน และขอบข่ายของ
การนิเทศภายใน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 ที่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  
  1. ปั จจั ยที่ ส่ งผ ลต่ อก ารนิ เทศภ าย ใน 
ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้และทักษะของบุคลากรการ
นิเทศ มีความเหมาะสมและประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยผู้ที่ท าหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้และสามารถให้ค าแนะน าแก่ครูและ
บุคลากร และมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอน  2) ด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้บริหาร มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาวะผู้น าทางวิชาการ
ส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนต้องอาศัย
ผู้บริหารที่มีความสามารถและมีภาวะผู้น าทางวิชาการสูง 
และจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3) ด้านสื่อและเครื่องมือใน
การนิเทศ มีความเหมาะสมและประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความจ าเป็นในการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิตอลที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อร่วม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิ เท ศ  โดยสถานศึ กษาต้ อ งมี วั ส ดุ  อุ ป กรณ์ และ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอส าหรับการนิเทศภายใน ส่งเสริมการ
ใช้สื่อและเครื่องมือในการนิเทศให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล 
4) ด้านบรรยากาศในการนิเทศภายใน มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกคนสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างานร่วมกัน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมการนิเทศภายในอย่างทุ่มเทด้วยความเต็มใจเป็น
อย่างดี 5) แรงจูงใจ ความเหมาะสมและประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผู้บริหารต้องสร้างขวัญและก าลังใจและโน้ม
น้าวให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หลักและ
ประสิทธิผลขององค์กรซึ่ง สอดคล้องกับวิชนีย์ ทศศะ (2561 

; 28-34) สรุปปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการนิเทศภายใน  คือ 
ความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ  พฤติกรรมและ
แรงจูงใจของผู้รับการนิเทศ บรรยากาศในโรงเรียน  ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร วัฒนธรรมโรงเรียน  
  2 .ขอบ ข่ าย ก ารนิ เท ศภ าย ใน  ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบส าคัญของการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  22 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย แนวทางและวิธีการนิเทศด้านการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีปัญญามี
ความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึง
ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสมและประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ครูต้องพัฒนาตนเรื่องการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยฝึกนักเรียนให้สามารถปรบัตัวให้เข้ากับสงัคมและ
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สิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3) ด้านการผลิต
และการใช้สื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ ในระดับมากที่ สุด ผู้ บริหารและผู้นิ เทศ
สนับสนุนให้ครูน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอน 4) ด้านการวัดและประเมินผล ความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารและผู้นิเทศส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้  ส่ งเส ริม ให้ ค าแนะน าแก่ ครู ให้ มี การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอย่างสม่ าเสมอ 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2558) ได้ก าหนดขอบข่ายการนิเทศไว้ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดผลประเมินผล 
5) ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
  3.ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ เท ศ ภ า ย ใน  เป็ น
องค์ประกอบส าคัญของการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  22 
ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการ มีความเหมาะสมและประโยชน์อยู่
ในระดับมากที่สุด การศึกษาสภาพและความจ าเป็นในการ
นิเทศ คือการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ในการนิเทศซึ่งจะน าไปสู่การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ มีความเหมาะสม
และประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด การวางแผนการนิเทศ 
เป็นการน าผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ
ของปัญหามาก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิ เทศร่วมกันก าหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ 
แนวทางปฏิบัติในการนิเทศภายในให้ชัดเจน ขั้นที่ 3 การ
ปฏิบัติตามแผนและการนิ เทศ มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด การปฏิบัติการนิเทศ คือ 
ขั้นตอนในการด าเนินการนิเทศและควบคุมการนิเทศให้มี
คุณภาพตามแนวทางในการนิเทศที่วางไว้ เพื่อให้ได้ผลการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมเพื่อท า
ความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนงาน
และโครงการนิเทศภายใน ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ 
มีความเหมาะสมและประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด การ
ประเมินผลการนิเทศ คือ การตรวจสอบความส าเร็จของ
โครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ

ร่วมกันก าหนดวิธีการและเกณฑ์ การประเมินผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนิเทศภายใน 
ซึ่ง สอดคล้องกับพิสัน โพนทัน (2559 : 26) ได้กล่าวถึง
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) ด้าน
การวางแผนการนิเทศ 3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 4) ด้าน
การประเมินผลการนิเทศ     
  4.ประสิทธิผลการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 
4 ด้าน ดังนี้  1) คุณภาพด้านครู มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู คือ ความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนการสอนได้ คลอบคลุมตามที่ หลักสูตรก าหนด 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ครอบคลุมตามที่หลักสูตรก าหนด เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 2) คุณภาพด้านนักเรียน มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้
ทั กษะ ชีวิ ต  มี ค วามสามารถ ในการใช้ เทค โน โลยี  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสังเคราะห์และแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 3) 
คุณภาพผู้บริหาร มีความเหมาะสมและประโยชน์อยู่ใน
ระดับมากที่ สุดผู้บ ริหารมี ภาวะผู้น าทางวิชาการสู ง 
ขับเคลื่อนงานด้านวิชาการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล มีการจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความเป็น
ผู้น าทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ  
 4) คุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษา มีความเหมาะสมและ
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพของสถานศึกษาถึง
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน คือ เป็นการพัฒนา แก้ไข 
หรือปรับปรุงงานของสถานศึกษา มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบ บ  ส ถ าน ศึ กษ ามี ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ทั้ งนี้ 
สอดคล้องกับวิชนีย์ ทศศะ (2561 : 113-114) ได้กล่าวถึง
ผลของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า ผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู้เรียน  
3) คุณภาพผู้บริหาร 4) คุณภาพของสถานศึกษา  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 น า รู ป แ บ บ ก า รนิ เท ศ ภ าย ใน ที่ มี
ประสิทธิผลของครูภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบั ติ งานการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อไป  
  1.2 น า รู ป แ บ บ ก า รนิ เท ศ ภ าย ใน ที่ มี
ประสิทธิผลของครูภายในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนินการนิเทศภายใน ส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้นิเทศครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตนเองและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ท าวิจัยและพัฒนาโดยการน ารูปแบบ
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองใช้และศึกษาผลที่เกิดขึ้น 
  2.2 ท าวิจัยเชิงคุณภาพการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2.3 ท าวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่พัฒนาขึ้น 
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