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การพัฒนารู ปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้ นเรียนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน
นพพรพรรณ ญาณโกมุท* ไชยรัตน์ ปราณี** สิ ริพร ปาณาวงษ์ ***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อสร้างรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษา
ชั้นเรี ยน 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครั้ง นี้ ได้แก่ ครู โรงเรี ยนอุ ทิศ ศึ กษาที่ ส อนในระดับประถมศึ ก ษาทั้งหมด จ านวน 40 คน การ
พิจารณาร่ างรู ปแบบโดยใช้วิธีการสัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน และประเมิ นคุณภาพรู ปแบบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพรู ปแบบ แบบทดสอบวัด
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้และการนิ เทศภายใน แบบประเมินความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้และการนิ เทศภายใน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศภายใน
ตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน มีองค์ประกอบด้วยกัน 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 หลักการของรู ปแบบ ส่ วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ส่ วนที่ 3 กระบวนการนิ เทศภายในและ
ส่ วนที่ 4 การประเมินผล ผลการพิจารณาและประเมินคุณภาพของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
พบว่า รู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ ย 4.51 และผลการประเมิ นความสอดคล้องของรู ปแบบ อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่ งสามารถไปใช้
ทดลองได้
2. ผลการใช้รูปแบบ พบว่า หลังการใช้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน
ครู มีสมรรถนะในการจัดการเรี ยนรู ้และสมรรถนะในการนิ เทศภายในสู งขึ้นโดยแยกเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้และการนิ เทศภายใน หลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้
รู ปแบบอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 2) ความสามารถเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้และการนิ เทศ
ภายใน หลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: รู ปแบบ, การนิ เทศภายใน, การศึกษาชั้นเรี ยน, โรงเรี ยนเอกชน
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Internal Supervision Model Development Based on Lesson Study Approach
For Private Schools
Noppornpan Yankomut* Chairat Pranee**Siriporn Panawong***
Abstract
This research aimed to develop an internal supervision model based on the approach of
lesson study and to investigate the utilization results of the model. The study sample comprised 40
elementary school teachers of Uthitsuksa school. The development of the model was done by holding a
connoisseurship of 9 experts and the assessment of the model was done by 5 evaluation connoisseurs.
The research instruments were a form for quality assessment of the model, a test on knowledge and
understanding about learning management and internal supervision, a learning management and an
internal supervision ability assessment form and a questionnaire on satisfaction towards the utilization
of the model.
The findings are as follows:
1. Internal supervision model development based on lesson study approach has 4
constituent: there are the principle, the aim, the internal supervision, and the assessment of the model.
The results obtained from the connoisseurship and from the quality assessment of the experts were
appropriated at the highest level of 4.51 and accordance withan index of congruency between 0.80–
1.00, indicating that the developed model was feasible in practice.
2. The study results found that after the utilization of the model, the teachers had higher
level of competency in both learning management and internal supervision in the following aspects: 1)
The test revealed that their knowledge and understanding about learning management and internal
supervision after using the model was higher than that before using significantly at the .05 level. 2)
Overall, the learning management ability management and internal supervision ability assessment after
using the model was higher than that before using significantly at the .05 level.
Keywords: Model, Internal Supervision, Lesson study, Private schools
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บทนา
ในสภาพปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนประสบปัญหาภายในสถานศึกษา
ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู จากรายงานผลการวิจยั ของสานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึ กษา (2549: 128, และ 2552: 129-130) พบว่า นับตั้งแต่ ที่มีการปฏิ รู ปการศึ กษาที่ ผ่า นมา
ปัญหาที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาปรับปรุ ง และต่อยอดในด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อี กทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนักเรี ย นไม่ เ ป็ นไปตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติ การศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 มีสาเหตุมาจากปั ญหาด้านการนิ เทศ ผูบ้ ริ หารไม่มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการนิ เทศการศึ กษา ไม่มีการดาเนิ นการนิ เทศภายในที่ เป็ นระบบ การนิ เทศจาก
บุ ค ลากรภายนอกไม่ มีค วามต่ อเนื่ อ ง ขาดศึ กษานิ เ ทศก์ที่มี ค วามรู ้ ความช านาญเฉพาะสาขาวิช า
ประกอบกั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ มี จ านวนน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ความต้ อ งการของครู และบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา ส่ งผลให้ครู ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการนิ เทศ ติ ดตาม ประเมินผลการศึกษา ครู ที่ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องสอดคล้องกับเก็จกนก เอื้อวงศ์ (2555: 40) กล่าวถึง สภาพปั ญหาของการนิ เทศ
ในสถานศึกษาว่า สภาพปัญหาการนิ เทศในปั จจุบนั ได้แก่ ปั ญหาด้านบุคลากร ขาดความรู ้ความเข้าใจ
และทักษะด้า นการนิ เ ทศของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารไม่ ให้ค วามส าคัญต่ อการนิ เทศ ครู ไม่ ย อมรั บการ
เปลี่ยนแปลงและมีทศั นคติในทางลบต่อการนิเทศส่ วนปั ญหาด้านกระบวนการนิ เทศพบว่า ปั ญหาด้าน
การประเมิ นผล ขาดการประเมิ นผลและนาผลการนิ เทศไปใช้ประโยชน์ และปั ญหาสภาพแวดล้อม
ภายนอกขาดการสนับสนุน
การนิ เ ทศภายใน เป็ นกระบวนการหนึ่ ง ที่ พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผลต่ อนักเรี ยน และเป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษา สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาและความต้องการของสถานศึกษาที่ ตอ้ งการมุ่งแก้ไขปรับปรุ ง และช่ วยในการพัฒนาครู
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 5) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาครู โดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School–bested professional Development) เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
โดยใช้กระบวนการนิ เทศภายใน พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในสภาวการณ์ที่ป ฏิ บตั ิ จริ ง
ในชั้นเรี ยน กระบวนการนิ เทศภายในเป็ นกิจกรรมหรื อวิธีการ ที่ครู ภายในโรงเรี ยนร่ วมมือกันในการ
ช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนซึ่ งกันและกัน เป็ นวิธีการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครู และ
ผูบ้ ริ หาร การนิ เทศเป็ นการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Gkickman, Gordon & Ross-Gordon (2007: 135) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการนิ เทศว่ามีความสาคัญ
เพราะเป็ นกระบวนการที่ช่วยปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพการสอนของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
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และช่วยส่ งเสริ มให้การศึกษาเจริ ญก้าวหน้า (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ,
2552: 14-32)
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที่ จะพัฒนารู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ด
การศึกษาชั้นเรี ยน (Lesson study) เนื่ องจากแนวคิ ดดังกล่าว เป็ นแนวคิดที่สามารถพัฒนาระบบการ
จัดการเรี ยนรู ้และระบบการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนให้สามารถดาเนิ นการให้เกิดคุณภาพ รวมทั้งยัง
ช่วยประสานความสัมพันธ์ ระหว่างระบบบริ หารและระบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนได้ เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน
2. เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับ
โรงเรี ยนเอกชน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การพัฒนารู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึ ก ษาชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน
ผูว้ ิจัยได้ทาการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้อง กับ การนิ เ ทศภายใน การศึ กษาชั้นเรี ยนและ
การพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ มาใช้ในการสังเคราะห์กรอบแนวคิด ดังนี้
องค์ประกอบของรู ปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนโดยสังเคราะห์จาก
แนวคิ ดที่เกี่ ยวข้องกับการนิ เทศภายใน (สุ รีมาศ สุ ขกสิ , 2549, วรรณพร สุ ขอนันต์ว 2550, สุ ภาภรณ์
กิตติ รัชดานนท์, 2550, อดุลย์ วงศ์กอ้ ม, 2552, ยุพิน ยืนยง, 2553, วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556, วรรณดี
สุ ธาพาณิ ชย์, 2557, Harris, 1975, Tanner, 2000) แนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน (ชาริ ณี ตรี วรัญญู, 2550,
ไมตรี อิ นทร์ ประสิ ทธิ์ และคณะ, 2551, นฤมล อิ นทร์ ประสิ ทธิ์ , 2552, เกษร ทองแสน, 2553,
สมใจ มณี วงษ์, 2556; Lewis, 2000, Yoshida, 2005) แนวคิ ดในการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2544; สานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึ กษา,2543; นงลักษณ์ วิรัชชัย
,2544, สุ พล วังสิ นธ์, 2545, ทิศนานา แขมมณี , 2547, วิวฒั น์ สุ ขสมศักดิ์,2550, ธี ระ รุ ญเจริ ญ, 2550,
วิวฒั น์ไชย ศรี วิพฒั น์, 2550) จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวทาให้ได้องค์ประกอบของรู ปแบบ 4 ส่ วน
คื อ หลักการของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ กระบวนการนิ เทศภายใน และการประเมินผล
แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
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กระบวนการพัฒนารู ปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน
ประกอบด้ วย
2. วัตถุประสงค์

1. หลักการ
แนวคิด
1. แนวคิดการนิเทศภายใน
2. แนวคิด การศึกษาชั้นเรี ยน
(Lesson study)
3. แนวคิด การพัฒนาโรงเรี ยนทั้ง
ระบบ (Whole School Approach
4. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
(Competency)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

3. กระบวนการนิเทศภายใน 3 ขั้นตอน
2. วางแผน

1. สร้างความร่ วมมือ
3. นาแผนสู่ การปฏิบตั ิ

การประเมินผล

จัดการเรี ยนรู ้

วางแผนการนิเทศ

สะท้อนผลและประเมินผล

การประเมินผล

ผลการพัฒนา
1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้และการนิเทศภายใน
2. ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้และการนิเทศภายใน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนที่สาคัญ รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยน
เอกชน ดาเนินการตามขั้นตอนโดย ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
การนิเทศภายในการศึกษาชั้นเรี ยน และการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ยกร่ างรู ป แบบการนิ เ ทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นโครงสร้ าง แสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จากนั้น ยกร่ างรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน
ทาให้ได้ร่างรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) กระบวนการนิเทศภายใน 4) การประเมินผล
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ในการพิ จารณาร่ า งรู ปแบบการนิ เ ทศภายในตามแนวคิ ด การศึ กษาชั้นเรี ยนด้วยวิ ธีการ
สัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 ท่าน และประเมินคุณภาพรู ปแบบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีจานวน 2 ฉบับ
ได้แก่ 1) แบบบันทึกการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ 2) แบบประเมินคุณภาพรู ปแบบแล้วนาข้อมูลที่ได้จาก
การประเมิ นรู ปแบบฯ มาทาการวิเ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่ าสถิ ติพ้ื นฐาน ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบของตารางประกอบความเรี ยง
โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การแปลผลของบุญชม ศรี สะอาด (2552: 22-25)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับ
โรงเรี ยนเอกชน ขั้นตอนนี้เป็ นการนารู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน ที่พฒั นา
ไปทดลองใช้ในโรงเรี ยนเอกชนโดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. พิ จารณาเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง โดยการคัดเลื อกโรงเรี ยนที่ สมัครใจ และมี ความต้องการ
พัฒนาการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ คือ โรงเรี ยนอุทิศศึกษา
2. ทดลองใช้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึกษาชั้นเรี ยนตามขั้นตอนการนิ เทศ
ที่ กาหนดในรู ปแบบและศึ ก ษาผลการใช้รู ปแบบการนิ เ ทศภายใน ที่ ผูว้ ิ จัย พัฒ นาขึ้ น โดยใช้แบบ
แผนการทดลองกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) ดาเนินการคัดเลือกโรงเรี ยนที่สมัครใจ
และเหมาะสมที่ จะใช้ทดลอง จากนั้นขอหนังสื อจากทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์เ พื่ อขอ
อนุ ญาตใช้รูปแบบการพัฒนาการนิ เทศภายใน ตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน โดยเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นอุ ทิ ศ ศึ กษา เพื่ อขอความร่ วมมื อในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมี 5 ฉบับ เป็ นแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้และการนิ เทศ
ภายในเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย โดยแบบทดสอบมีลกั ษณะข้อสอบแบบ ถูก ผิด จานวน 20 ข้อ
แบบประเมินความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ และการนิ เทศภายใน เป็ นการประเมินตนเองใน
การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบมาตราส่ วน (Rating Scale) จานวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศภายใน ตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนของครู ผนู ้ ิ เทศ และครู ผูท้ ี่ ได้ เข้ารับ
การนิ เทศที่ มีต่อรู ปแบบมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ โดยจะ
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ ซึ่ งประกอบด้วย สมรรถนะการนิ เทศภายใน สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent sample
สรุ ปผลการวิจยั
1. รู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน จากการศึกษา เอกสาร แนวคิ ด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดการนิ เทศภายใน แนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน และแนวคิดการ
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พัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ จากการศึ กษาแนวคิ ดดังกล่าว ทาให้ได้องค์ประกอบของรู ปแบบ 4 ส่ วน
ประกอบด้วย 1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) กระบวนการนิเทศภายใน และ
4) การประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรู ปแบบการนิ เทศภายในตาม
แนวคิ ดการศึกษาชั้นเรี ยนอาศัยหลักการตามแนวคิ ด การนิ เทศภายใน การศึกษาชั้นเรี ยน การพัฒนา
โรงเรี ยนทั้งระบบ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มุ่งให้ทุกคนทุกฝ่ ายในโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาไปพร้อม ๆ
กันอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ดาเนินการครอบคลุมทุกองค์ประกอบ โดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในโรงเรี ยนได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านการปฏิบตั ิในบริ บทการทางานจริ ง
ในชั้น เรี ยน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาคุ ณ ภาพในการจัด การเรี ยนรู ้ อ ย่ า งยั่ง ยื น องค์ ป ระกอบที่ 2
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ประกอบด้วย 2.1) เพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู 2.2) เพื่อการ
พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน และ 2.3) เพื่ อการพัฒนาระบบการนิ เทศภายในของ
โรงเรี ย น องค์ป ระกอบที่ 3 กระบวนการนิ เ ทศภายใน เป็ นการน าแนวคิ ด การนิ เ ทศภายในและ
แนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนมาใช้ในการดาเนินการซึ่ งประกอบด้วย การดาเนินการ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1) ขั้น สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม 2) ขั้น การวางแผนการนิ เ ทศ 3) ขั้น การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บัติ จ ริ ง
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลเป็ นการประเมิ นผลตามวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ โดยประเมินใน
3 ด้าน ได้แก่ ประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ประเมินสมรรถนะการนิ เทศภายใน และ
ประเมิ นความพึ งพอใจต่ อการใช้รู ปแบบการนิ เ ทศภายในตามแนวคิ ด การศึ กษาชั้นเรี ย น ผลการ
ประเมินรู ปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดระดับ ( X = 4.51, S.D. = 0.54) และผลการประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึ้นมีความ
ความเหมาะ สมสอดคล้อง สามารถนาไปใช้ในการทดลองต่อไปได้ จากการกาหนดขั้นตอนของ
รู ปแบบดังกล่าวส่ งผลให้ครู โรงเรี ยนเอกชนที่ เป็ นผูน้ ิ เทศ และผูเ้ ข้ารับการนิ เทศมี การพัฒนาตนเอง
ในด้านสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้และสมรรถนะการนิเทศภายใน
2. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน
พบว่า
2.1 ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ และผลการเปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
ดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

N
40
40

X

13.50
16.40

S.D.
1.81
2.14

t
9.242

Sig.
.000**

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า
หลังการใช้รูปแบบครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ก่อนและหลังใช้รูปแบบ
การประเมิน
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

N
40
40

X

122.33
134.30

S.D.
4.963
3.897

t

Sig.

13.569

.000**

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถเกี่ ยวกับความสามารถการจัดการ
เรี ยนรู ้ก่อนและหลัง พบว่า หลังการใช้รูปแบบ ครู มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการประเมินสมรรถนะการนิ เทศภายใน ประกอบด้วย ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การนิ เ ทศภายในและผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถเกี่ ย วกับนิ เ ทศภายใน
ดังตาราตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในของครู
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig.
X
ก่อนทดลอง
40
10.48
1.63
18.63
.000**
หลังทดลอง
40
14.82
1.70
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิ เทศภายใน พบว่า
หลังการใช้รูปแบบ ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิ เทศภายในสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการนิเทศภายในของครู
การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

N
40
40

X

119.45
129.40

S.D.
4.804
3.264

t
10.776

Sig.
.000**

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการนิ เทศภายใน พบว่า หลัง
การใช้รูปแบบการนิเทศภายใน ครู มีความสามารถเกี่ยวกับการนิ เทศภายใน สู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษา
ชั้นเรี ยนพิจารณาเป็ นรายด้านดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษา
ชั้นเรี ยน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้ อคาถาม
มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การนิ เทศ
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เป็ นระบบ
มีความเหมาะสมกับความแตกต่างของบุคคล
มีความยืดหยุน่ ตามสภาพและบริ บท
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง
เครื่ องมือมีข้ นั ตอนแสดงชัดเจน
เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้
เครื่ องมือมีความเหมาะสมกับการนิเทศ
มีการช่วยเหลือ แนะนาซึ่ งกันและกัน
มีบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร
ระยะเวลาในการสังเกตเหมาะสม
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นมิตร
ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนเป็ นอย่างดี
ครู มีเจตคติที่ดีต่อการนิ เทศภายใน
ช่วยพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ได้จริ ง
เฉลี่ย
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X

4.15
4.53
4.45
4.48
4.33
4.30
4.40
4.25
4.30
4.33
4.23
4.30
4.38
4.33
4.50
4.34

ระดับความพึงพอใจ
S.D
0.36
0.50
0.50
0.51
0.47
0.46
0.50
0.44
0.46
0.47
0.48
0.52
0.49
0.47
0.51
0.04

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศภายใน
ตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนพบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.34, S.D. 0.04)
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่ารายการทีมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ รู ปแบบการนิ เทศภายในได้ช่วยพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู ได้จริ ง ( X = 4.50, S.D. = 0.51)
อภิปรายผล
รู ปแบบการนิ เ ทศภายในตามแนวคิ ด การศึ กษาชั้นเรี ย นส าหรั บ โรงเรี ย นเอกชนได้ผ ล
การศึกษาและนามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้
1. การสร้างรู ปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน
1.1 รู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยนได้สร้างขึ้ นอย่างเป็ นระบบ
โดยเริ่ มจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง กับแนวคิ ดการนิ เทศภายใน การศึกษาชั้นเรี ยน
และการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบเพื่อสังเคราะห์เป็ นข้อมูลพื้ นฐานสาหรั บการสร้ างรู ปแบบ ให้ได้
กรอบแนวคิดแสดงความสอดคล้องระหว่างทฤษฎี กับกระบวนการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษา
ชั้นเรี ยน โดยการสังเคราะห์ และยกร่ างรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน ซึ่ งทา
ให้ได้องค์ประกอบของรู ปแบบ 4 ส่ วน ได้แก่ 1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
3) กระบวนการนิเทศภายใน และ 4) การประเมินผล หลังจากผ่านการพิจารณาร่ างรู ปแบบโดยใช้การ
สัมมนาอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน และพิ จารณาและปรั บปรุ งตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน ทาการประเมินคุณภาพของรู ปแบบผลการประเมินของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า รู ปแบบมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. =
0.54) และผลการประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
จะเห็นได้ว่า รู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน มีความเหมาะสมในการนาไปใช้
จัด กระบวนการนิ เ ทศภายในได้ ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากการด าเนิ น การสร้ า งรู ปแบบการนิ เ ทศภายใน
ตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนดังกล่าว ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เป็ นกรอบในการพัฒนารู ปแบบ ทาให้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน ได้รับ
การยอมนับจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิว่ามีประสิ ทธิ ภาพ ผลการพิจารณาและประเมินรู ปแบบ
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิก่อนนารู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยนไปใช้
และมี ความเห็นสอดคล้องกันว่ารู ปแบบ มีความสอดคล้องกับแนวคิ ด ทฤษฎี และข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักวิชาการของการนิ เทศ
ภายในที่เป็ นการช่วยเหลือ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ของครู รวมทั้งหลักการแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน
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ที่เป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันในบริ บทจริ งในชั้นเรี ยนที่มุ่งพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู (ชาริ ณี
ตรี วรัญญู, 2550) มาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ ที่มุ่งพัฒนาครู อย่างเป็ น
ระบบ ต่อเนื่องนามาผสมผสานสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2544) เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจากรู ปแบบจะเห็นได้ว่าแต่ละองค์ประกอบของรู ปแบบแสดงให้เห็นการ
พัฒนาในแต่ละขั้นตอนได้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการมีการบูรณาการแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด
ให้ผสมผสานกลมกลืนเป็ นเรื่ องเดียวกันได้ ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของโรงเรี ยนในอัน
ที่จะพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ และระบบการนิ เทศภายใน และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้
จริ งในชั้นเรี ยน ส่ งผลให้รูปแบบมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน มีความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี มีความ
เป็ นไปได้จริ ง มีการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ก่อนนารู ปแบบไปใช้
ส่ วนด้านกระบวนการสร้างรู ปแบบ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ ยวชาญและความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ใช้กบั รู ปแบบที่ สร้ างขึ้ นมี การตรวจสอบ
เครื่ องมือการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทาให้รูปแบบที่แต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้องกัน สัมพันธ์กนั
และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรี ยนดี (2550: 5) ที่ กล่าวไว้ว่า
การกาหนดจุ ดมุ่งหมายได้ชัดเจนมากเท่ าใดยิ่งทาให้มองเห็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ มากขึ้ นเท่ านั้น
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ารู ปแบบมีความสอดคล้องมีความสัมพันธ์และต่อเนื่ องกันในแต่ละ
ขั้นตอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการสอดคล้องกับกระบวนการและเครื่ องมือที่ใช้รูปแบบจึงมี
ความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้จริ ง และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วีรศักดิ์ มุงคุณ และคณะ
(2558) ที่ ได้พฒั นารู ปแบบการบริ หารคุณภาพของวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน และพบว่ารู ปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน พบว่า หลังจากการ
ใช้รูปแบบ ทาให้ครู มีส มรรถนะในด้า นการจัด การเรี ย นรู ้ และสมรรถนะการนิ เ ทศภายใน สู งขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงส่ งผลให้ครู มีการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการจัดการเรี ยนรู ้
และสมรรถนะการนิ เทศภายในเพิ่ มขึ้ นสาหรั บรายละเอี ยดของผลการศึ กษาสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู ้ และสมรรถนะการนิเทศภายในมีดงั นี้
2.1 สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
แยกการประเมิน เป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวการจัดการเรี ยนรู ้ และ
การเปรี ยบเที ยบความสามารถเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ ปรากฏผลดังนี้ ผลการเปรี ยบเที ยบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า หลังการใช้รูปแบบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก แนวคิด
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ที่นามาใช้ในการสร้างรู ปแบบ ทาให้แต่ละองค์ประกอบของรู ปแบบ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักการ แนวคิดการนิเทศภายใน แนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน และแนวคิดการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
และการนาไปใช้ครู ได้รับการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ได้รับความรู ้เกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนรู ้และวิธีการ
ในการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างละเอียด ชัดเจน โดยวิทยากรภายนอกที่ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ มี การฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ที่มีหน้าที่ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรรู ้และเข้าใจ สามารถ
ปฏิ บ ัติ การจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ระหว่า งปฏิ บัติ มีการดู แล ให้ค าแนะนา มี การกากับ ติ ด ตามให้ค วาม
ช่วยเหลือทุกขั้นตอน จึ งจะสามารถพัฒนาให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สูงขึ้ น
ทั้ง ผูน้ ิ เ ทศและผูร้ ั บ การนิ เ ทศ สอดคล้อ งกับ หลัก การนิ เ ทศแบบพัฒ นาการของGlickman (2007)
กล่าวว่า เป็ นการนิ เทศที่ คานึ งถึ งความแตกต่างกันของมนุ ษย์ ทั้งในด้านความสามารถ ด้านการคิ ด
เชิ งนามธรรม ความรู ้สึก ผูกพันต่อหน้าที่ ความเชี่ ยวชาญ แรงจูงใจ และเป้ าหมายที่ แตกต่างกัน โดย
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ โดยกาหนดองค์ประกอบด้านกระบวนการนิ เทศ
ที่มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่ องกัน และผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า
ความสามารถเกี่ยวกับการนิ เทศภายในหลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก แนวคิ ดที่ นามาใช้ในการสร้ างและพัฒนารู ปแบบ ทาให้แต่ละ
องค์ประกอบของรู ปแบบ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดการนิ เทศภายใน แนวคิ ด
การศึกษาชั้นเรี ยน และแนวคิ ดการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ และการนาไปใช้ครู ได้รับการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ได้รับความรู ้เกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนรู ้และวิธีการในการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างละเอียดชัดเจน
โดยวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู
ที่มีหน้าที่ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ควรรู ้และเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ได้
ระหว่างปฏิบตั ิ มีการดูแล ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา มีการกากับ ติ ดตาม ให้ความช่ วยเหลือทุกขั้นตอน
จึ งสามารถพัฒนาให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สูงขึ้ น สอดคล้องกับหลักการ
แนวคิ ดการนิ เทศภายใน แนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน และแนวคิ ดการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ และ
การนาไปใช้จึงสามารถพัฒนาให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สูงขึ้ น ทั้งผูน้ ิ เทศ
และผูร้ ับการนิเทศ สอดคล้องแนวคิดของสุ พิษ ชัยมงคล (2556) ที่ได้สรุ ปสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ไ ว้ ดังนี้ 1) ความสามารถในการออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ 2) ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้3) ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี 4) ความสามารถในการวัดผลประเมินผล
สอดคล้องกับวิจยั ของเกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั (2552: 393) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการนิ เทศ
การสอนของครู วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิ ทยาศาสตร์
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พบว่า ก่อนทาการนิเทศมีการจัดการให้ความรู ้แก่ครู โดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ให้ครู ผทู ้ าหน้าที่นิเทศ และครู ผทู ้ าหน้าที่จดั การเรี ยนรู ้
2.2 สมรรถนะของการนิ เทศภายในประกอบด้วย ผลการประเมิ น สมรรถนะการนิ เทศ
ภายใน แยกประเมินเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ การเปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน และ
การเปรี ย บเที ยบความสามารถเกี่ ยวกับการนิ เทศภายใน ปรากฏผลดังนี้ ผลการเปรี ยบเที ยบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเทศภายใน พบว่า หลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก แนวคิดที่ นามาใช้ในการสร้างและพัฒนารู ปแบบ ทาให้แต่ละ
องค์ประกอบของรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิด การศึ กษาชั้นเรี ยน มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักการแนวคิดการนิเทศภายในแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนและแนวคิดการพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบ
และการนาไปใช้ครู ได้รับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ได้รับความรู ้เกี่ยวกับ กระบวนการนิ เทศภายในและ
วิธีการในการนิเทศตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนอย่างละเอียด ชัดเจน โดยวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้
ความเชี่ ยวชาญ มี การฝึ กปฏิ บตั ิ จริ งตามขั้นตอนการนิ เทศภายใน ที่ ครู ที่มีหน้าที่ ในการนิ เทศ ควรมี
ความรู ้และเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิการนิ เทศภายในได้ ระหว่างปฏิบตั ิมีการดูแล ให้คาแนะนา ควรมี
การกากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือทุกขั้นตอน จึ งสามารถพัฒนาให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
การนิเทศภายในสู งขึ้นหลังใช้รูปแบบ และในการจัดกลุ่มครู ตามวิธีการนิ เทศนั้นต้องให้ครู ผทู ้ าหน้าที่
รับการนิเทศยอมรับผูน้ ิเทศและ ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถเกี่ยวกับการนิ เทศภายใน พบว่า หลัง
การใช้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยน ความสามารถในการนิ เทศภายในสู งกว่า
ก่อนการนิ เทศภายในอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก แนวคิดที่นามาใช้ในการ
สร้างรู ปแบบ ทาให้แต่ ละองค์ประกอบของรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการของวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 119-123) ที่ได้กล่าวว่า การนิ เทศ
ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครู โดยตรง จากระดับที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองต่า ไปสู่ ระดับที่มี
ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองสูงขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลทั้งด้านการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นและ
ในการจัดกลุ่มครู ตามวิธีการนิเทศนั้นต้องให้ครู ผทู ้ าหน้าที่รับการนิเทศยอมรับผูน้ ิเทศ
3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ยน พบว่า
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ
รู ปแบบการนิ เทศภายในช่ วยพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ได้จริ ง สรุ ปได้ว่าครู มีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูป แบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ดการศึ กษาชั้นเรี ย นในระดับมาก และครู มีความเห็ นว่า
รู ปแบบการนิเทศภายในช่วยพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ได้จริ ง ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก รู ปแบบการนิ เทศ
ภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรี ยนมีองค์ประกอบและขั้นตอนในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
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โดยใช้แนวคิ ดการนิ เทศภายในมาใช้ในการแนะนา ช่ วยเหลื อรู ปแบบการนิ เทศภายในตามแนวคิ ด
การศึ กษาชั้นเรี ยน ให้ความสาคัญของกระบวนการนิ เทศภายใน ซึ่ งดาเนิ นการตามแนวคิ ดการศึกษา
ชั้นเรี ยนที่เป็ นการได้ปฏิบตั ิจริ งในชั้นเรี ยนและดาเนิ นการนิ เทศโดยเพื่อนครู ดว้ ยกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้และประสบการณ์ ประกอบกับการที่ ผบู ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน จากการกาหนดขั้นตอนของรู ปแบบดังกล่าวส่ งผลให้ครู ที่เป็ นผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ
ได้พฒั นาตนเองในด้านสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้และสมรรถนะการนิเทศภายใน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
รู ปแบบการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนควรมีการจัดเวลาการนิ เทศให้ครู มีเวลาว่าง และเวลา
สอนที่ตรงกัน เพื่อจะได้มีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมี ก ารน ารู ปแบบการนิ เ ทศภายในตามแนวคิ ด การศึ กษาชั้น เรี ย นไปทดลองใช้กับ
โรงเรี ยนขนาดต่าง ๆ เพราะขนาดของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
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