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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม การศึกษาจะครอบคลุม
ถึงกระบวนการต่าง ๆ ของสังคมที่ถ่ายทอดแนวคิด ความเชื่อ ระบบพฤติกรรม ตลอดจนศิลปกรรมต่าง ๆ 
อันรวมเรียกว่าวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2555: 19) อีกทั้งการศึกษายัง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเกิดจากประสบการณ์              
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและเทคโนโลยีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม 
การสั่งสอน ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัย การเลียนแบบ การปรับพฤติกรรม กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ความรู้ 
เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม ตามความสามารถของ
บุคคลทุกช่วงวัยตลอดชีวิต (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 167) การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อกระบวนการ 
พัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมความดีงามในจิตใจ ตลอดจนการ
ด ารงวิถีชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และสามารถปรับตัวให้เข้ากันได้กับสังคมปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว    
 โรงเรียนนั้นจัดได้ว่าเป็นสถาบันหลักที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเด็ก ตาม
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547: 20-25) ว่าด้วย  
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาเฉพาะที่
เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย        
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ประสานระดมทรัพยากรรวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน     
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษา เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไปจัดท า
รายงานประจ าปี อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีหน้าที่หลักคือการให้การศึกษาในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และโรงเรียนมีองค์ประกอบหลักที่
ขาดมิได้ในการด าเนินการศึกษา 3 ประการ อันได้แก่ หลักสูตร ผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งขอบข่ายการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไปนั้น มีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ. 2556: 27)       

การบริหารโรงเรียนในส่วนของการบริหารวิชาการเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของโรงเรียน      
ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายของการศึกษา  โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการอยู่ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ    
มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ การบริหารวิชาการจึงเป็นการบริหารงาน หรือ          
การด าเนินการในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดย
โรงเรียนจะเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักที่มีหน้าที่และภารกิจโดยตรงในการจัดการศึกษามีหน้าที่พัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และมี
ศักดิ์ศรี (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ. 2556: 4) การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเป็น การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามที่คาดหวัง ซึ่งงานวิชาการประกอบด้วยงานหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ งานเกี่ยวกับหลักสูตร 
หลักสูตรท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง รวมทั้งงานนิเทศการศึกษา  
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การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารวิชาการ ด้วยกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ที่ผู้บริหารและครูอาจารย์ของโรงเรียนร่วมมือกันจัดท าขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงงานต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมี
ลักษณะที่พึงประสงค์ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้นั้นจัดเป็นงานหลักประการ
หนึ่งของการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นภารกิจงานที่มีความส าคัญยิ่งของการบริหารงานวิชาการ โดย    
การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและครูผู้สอน ตลอดจนเป็นการพัฒนาโดยเฉพาะ
ครผูู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันจ าเป็นที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา 
อีกทั้งให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได ้(ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 2553: 225) 

การจัดการเรียนสอนหรือการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้  ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระวิชา ทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรมและจริยธรรม       
มีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้อง  โดยมีครูเป็นผู้จัดการและอ านวยความสะดวก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด 
วางแผน ลงมือปฏิบัติ  และหาข้อสรุปหรือข้อค้นพบ จนเกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ยัง
ต้องมีกิจกรรมการประเมินผลด้วยว่า  หลังจากที่จัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปแล้วนั้น  
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามผลที่คาดหวังหรือไม่ (ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล และคณะ. 2556: 103) ครูจึงเป็น ผู้มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีจิตอาสาเพื่อสังคม  หลักการส าคัญของการเรียนรู้ คือต้องเรียนให้รู้จริงรวมทั้งเห็นคุณค่าของ
การเรียนรู้นั้น  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานให้การเรียนรู้ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป เป็นเรื่องสนุก และรู้ สึกปิติจากการได้
เรียนรู้เพ่ิมขึ้น  ในทางตรงกันข้ามหากเรียนแล้วรู้แบบผิวเผิน ไม่รู้จริงการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปจะยากไม่
สนุก แต่เป็นความทุกข์ทรมาน ท าให้นักเรียนทอดทิ้งการเรียน ไปท าสิ่งอ่ืนและในที่สุดก็ออกจากการเรียน
โดยยังเรียนไม่จบ (วิจารณ์  พานิช. 2557: 12-13) 
 การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์  พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต (2555: 83-86) 
กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์ในทางธรรมถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เมื่อลองเทียบ
กับสัตว์อ่ืน เนื่องด้วยสัตว์อ่ืนเกิดแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้ แต่มนุษย์อาศัยสัญชาตญาณได้น้อยที่สุด  
เมื่อเกิดมาสัตว์อ่ืนสามารถช่วยตัวเอง เดิน วิ่ง ว่ายน้ า หากินได้ ด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองเกือบจะทันที แต่
มนุษยเ์กิดมาแล้วช่วยตัวเองแทบไม่ได้เลย ต้องให้ผู้อ่ืนเลี้ยงดู การเลี้ยงดูนั้นรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้วย  
ในขณะที่คนอ่ืนเช่นพ่อแม่เลี้ยงดู ตัวเด็กเองก็จะเรียนการด าเนินชีวิตไปด้วย ทุกอย่างต้องเรียนรู้ ทุกอย่าง
ต้องฝึก แม้แต่การกิน การเดิน การขับถ่ายก็ต้องฝึก การด าเนินชีวิตทุกอย่างของมนุษย์ได้มาจากการฝึก คือ
เกิดจากการศึกษา  ความสามารถทุกอย่างที่มนุษย์ได้มาในการด าเนินชีวิตต้องเรียนรู้ ต้องฝึกหัด ต้อง
พัฒนาขึ้นมาทั้งสิ้นไม่ได้มาเปล่า ๆ เหมือนสัตว์ชนิดอ่ืนแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้คือเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้ 
และฝึกได้อย่างแทบไม่มีที่สิ้นสุด  รวมทั้งมนุษย์สามารถถ่ายทอดภูมิธรรม ภูมิปัญญา อารยธรรม และ
วัฒนธรรมที่สะสมต่อกันมาจากรุ่นของบรรพบุรุษได้ในเวลารวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อไปอีก  
ดังนั้นมนุษย์หากไม่ได้รับการเรียนรู้และการฝึก ความสามารถในการด ารงชีวิตจะด้อยกว่าสัตว์ทุกชนิด 
 ความส าคัญดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ถึงความจ าเป็นและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของกระบวนการ
จัดการศึกษา การเรียนรู้ ตลอดจนผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นผู้บริหารสามารถช่วยเหลือครูผู้สอนได้โดยการวิจัยและพัฒนากระบวน       
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและการท าวิจัยส าหรับครู พร้อมทั้งน าไปใช้นิเทศ
ครผูู้สอนส าหรับใช้ในการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ซึ่งการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมรวมทั้งการกระตุ้นด้วยแรงจูงใจ  จนนักเรียนเกิดความพึงพอใจและมีความต้องการที่จะเรียนใน
เรื่องนั้นจะช่วยท าให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่จะเรียนรู้ ตั้งใจ ให้เวลา อดทน พากเพียร 
ฝึกฝน ท าซ้ า ๆ จนเกิดความช านิช านาญ (Prociency) อย่างไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก และไม่ถอดใจ
เมื่อล้มเหลว (วิจารณ์  พานิช. 2557: 68)  เมื่อมนุษย์ใช้ตาหูจมูกในการเรียนรู้ นั่นคือการเริ่มการศึกษา
มนุษย์จะดูรู้เห็นว่าอะไรเป็นอะไร เป็นอย่างไร เป็นมาอย่างไร เป็นเพราะอะไร เรียนรู้โดยเอาประโยชน์จาก
สิ่งที่รู้   เพ่ือเอามาใช้ในการด าเนินชีวิตที่จะท าอะไรอย่างไร เป็นต้น เมื่อเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น          
เอาประโยชน์มาได้ ได้ความรู้ ได้ประโยชน์ การได้ความรู้นั้นสามารถสนองต่อความต้องการของเราได้        
การเรียนรู้นั้นก็จะท าให้เราเป็นสุข การเรียนรู้ที่มีความสุขและสนองตอบได้ตรงกับความต้องการ จัดเป็น
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต. 2555: 138)   

คุณภาพของครูในหลาย ๆ ด้านจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาครูเป็นอันดับแรก ถ้าครูมีคุณภาพยังไม่ดีพอก็เป็นการยากที่จะพัฒนา
ให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีได้  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบางกะปิได้มีการส ารวจและศึกษาสภาพ
ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพบว่า  กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนยังขาดการด าเนินการที่
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน กรณีดังกล่าวนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสอน
ของครูและประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการจัดประชุมเรื่องการปฏิรูป   
การเรียนสู่ผู้เรียนของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558: 95-97) พบปัญหาว่า ปัจจุบันวิธีการสอน
ของครูยังไม่จูงใจให้เด็กอยากเรียน ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีกิจกรรมที่ท าให้เด็กมีส่วนร่วมใน     
การเรียนการสอนสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่สามารถดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาได้ เด็กเหมือน
ถูกก าหนดให้เรียน ไม่มีชั่วโมงที่จะดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่ เช่น เด็กบางคนชอบศิลปะ 
ชอบกีฬา แต่ชั่วโมงเรียนไม่มากพอที่จะให้แก่เด็ก และยังพบว่าการศึกษาปัจจุบันอ่อนเรื่องการนิเทศ
ติดตาม ผู้บริหารหรือ ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรต้องก าหนดภารกิจให้น้ าหนักในการลงพ้ืนที่ไปท างาน
ร่วมกับสถานศึกษา                             

จากปัญหาการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิดังที่
กล่าวไว้ในเบื้องต้น  โรงเรียนโดยคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรให้
ความส าคัญต่อกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครผูู้สอน ทั้งนีเ้พ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนให้ครู ซึ่งโรงเรียนอาจช่วยครูผู้สอน
ได้ ด้วยการพัฒนาหารูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบางกะปิ  และถ่ายทอด
องค์ความรู้นั้นต่อไปยังครูผู้สอนด้วยระบบการนิเทศ  โดยหวังว่าการด าเนินการดังกล่าวนี้น่าจะเป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมเทคนิควิธีการสอนให้ครู  พร้อมทั้งเป็นการช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นได้ การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ เป็น
การพัฒนางานวิชาการซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน ในลักษณะเป็นการ
ท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน    
การสอน ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพ่ิมมากขึ้น การนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจ   
ความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียนบางกะปิแล้วได้ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควร
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ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษก่อน  ทั้งนี้เนื่องด้วยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยภาพรวม ยังอยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง (โรงเรียนบางกะปิ. 2558:12)   
 เหตุผลและความส าคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนบางกะปิ จึงได้ด าเนินการพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
บางกะปิขึ้นมา  ทั้งนีโ้ดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจปัญหา ความต้องการ ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนที่ 2 การ
สร้าง และตรวจสอบกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
นิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งได้ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการ
นิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่า การพัฒนางานนิเทศภายในด้าน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะสามารถน าไปใช้เป็นการเพ่ิมทางเลือก
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ตลอดจนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบางกะปิ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
           1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน      
บางกะปิ ดังนี้ 
     2.1 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศ  
     2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ซ่ึงเรียนกับครูผู้รับการนิเทศ 
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้รับการนิเทศ  
     2.4 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาภาษาต่างประเทศของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
     2.5 ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ ต่อกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียน     
การสอนของโรงเรียนบางกะปิ  
    
ค าถามการวิจัย  
           1.  ขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
บางกะปิ เป็นอย่างไร 
 2.  ผลการใช้กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ       
เป็นอย่างไร ดังนี้ 
 



5 
 

     2.1 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศ อยู่ในระดับใด  
     2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ซ่ึงเรียนกับครูผู้รับการนิเทศ เป็นอย่างไร  
     2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้รับการนิเทศ อยู่ในระดับ
ใด และเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป็นอย่างไร 
     2.4 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาภาษาต่างประเทศของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางกะปิ เป็นอย่างไร 
     2.5 ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ ต่อกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียน   
การสอนของโรงเรียนบางกะปิ อยู่ในระดับใด  
 
ความส าคัญของการวิจัย  
           ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารน ากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ไปใช้ในการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของครผูู้สอนในโรงเรียนบางกะปิ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้ครูผู้สอนส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน    
 2.  ครูผู้สอนได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในโรงเรียนบางกะปิให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางกะปิ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาการบริหารวิชาการ งานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบางกะปิ ด าเนินการวิจัย      
ปีการศึกษา 2558 (1 พ.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการส ารวจปัญหา ความต้องการ ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบด้วย ผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบางกะปิ จ านวน 12 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 8 คน 

2. กระบวนการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิสร้างจากการศึกษา 
และสังเคราะห์ตามแนวคิดของ แฮริส(Harris) แกลทธอร์น(Glatthorn) แอลเลน(Allen) ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วัชรา เล่าเรียนดี อัญชลี โพธิ์ทอง และสงัด อุทรานันท์ 
เป็นแนวคิดหลัก 

3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างกระบวนการนิเทศ 
ภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ จ านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
บริหารการศึกษา ด้านการนิเทศการสอน ด้านการวิจัยหรือวัดผลการศึกษา และด้านการสอนภาษาอังกฤษ  
โดยจ าแนกผู้เชี่ยวชาญเป็น 4 กลุ่ม มีคุณสมบัติดังนี้ 
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กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารการศึกษา และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 2 คน 
กลุ่มท่ี 2 ศึกษานิเทศก์มีประสบการณ์ด้านการนิเทศการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ปฏิบัติงานด้านการนิเทศการสอนอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน 
กลุ่มท่ี 3 ผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือการวัดผลการศึกษา ปฏิบัติงานด้านการวิจัย 

หรือการวัดผลการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 1 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติงานด้าน 

การสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน 
4. ประชากรที่ใช้ในการทดสอบกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของ 

โรงเรียนบางกะปิ ประกอบด้วย ครูผู้รับการนิเทศและสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จ านวน 14 คน และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3,161 คน 
      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้รับการนิเทศและสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 3 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากร และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 530 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จากประชากร โดยมีระดับชั้นเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
      ตัวแปรที่ศึกษา  

           ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การนิเทศตามกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียน       
การสอนของโรงเรียนบางกะปิ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Management by data : M)  ขั้นตอนที่2 การวางแผนการนิเทศ (Planning : P)  ขั้นตอนที่3 การให้
ความรู้ก่อนการนิเทศ(Informing : I) ซึ่งประกอบด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น คือ 1) การสร้าง
เสริมแรงบันดาลใจ 2) การใช้ผังมโนทัศน์ 3) การถ่ายโยงการเรียนรู้  4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ           
5) การสร้างความช านิช านาญ  ขั้นตอนที่ 4  การจัดสรรทรัพยากร(Allocating Resources : A)  ขั้นตอน
ที่ 5 การปฏิบัติงานตามแผน(Doing : D)  และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Assessing 
Process : A) 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนบางกะปิ  

5. ผู้เชี่ยวชาญประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข 
กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา การนิเทศการสอน การวิจัยหรือการวัดผลการศึกษา และด้าน      
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยจ าแนกผู้เชี่ยวชาญเป็น 4 กลุ่ม มีคุณสมบัติดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน       
3 คน 
  กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์มีประสบการณ์ด้านการนิเทศการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปฏิบัติงานด้านการนิเทศการสอนอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน 
  กลุ่มที่ 3 ผู้มีประสบการการณ์ด้านการวิจัยหรือการวัดผลการศึกษา ปฏิบัติงานด้าน   
การวิจัยหรือการวัดผลการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 1 คน 
  กลุ่มที่ 4 ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติงานด้าน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 2 คน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการนิเทศภายใน

ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
              1.1  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Management by data: M) 
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้
จากหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนบางกะปิ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละปีการศึกษา โดยเก็บข้อมูลจาก
งานทะเบียนและวัดผล รวมถึงการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ 
              1.2  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (Planning: P) หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน     
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ให้การนิเทศ และครูผู้รับการนิเทศประชุมปรึกษาหารือกัน เพ่ือวางแผน     
การนิเทศให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 และจัดท าเป็นแผนการนิเทศภายในด้านการเรียนการ
สอน และแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกัน  
              1.3  ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing: I) หมายถึง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้ให้การนิเทศจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ      
การจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ กับ
ครูผู้รับการนิเทศ ตามแผนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 โดยใช้เนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ 23101) ประกอบด้วยล าดับขั้นการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 
                    1.3.1  ขั้นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง ขั้นความรู้สึกนึกคิดที่ 
มีข้ึน เกิดข้ึนจากการกระตุ้นของแรงจูงใจเกิดเป็นความพึงพอใจของผู้ถูกกระตุ้น เกิดความต้องการเรียนรู้ใน
เนื้อหาสาระที่จะเรียน ด้วยความตั้งใจ อดทน และเพียรพยายาม 
                    1.3.2  ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ (Concept mapping) หมายถึง ขั้นความสามารถของ
นักเรียนในการจัดกลุ่มประเภท พวก แยกความแตกต่าง และหาความสัมพันธ์ของความเหมือนกัน ในสิ่ง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอด  โดยการจัดท าผังเสนอความคิดย่อย ๆ ให้เป็น
ภาพรวม 
                     1.3.3  ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง ขั้นการน าสิ่งที่
ได้รับหรือเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  เป็นการน าผลจากการเรียนรู้เดิมส่งต่อไปยังกระบวนการเรียนรู้
ใหม ่
                     1.3.4 ขั้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Acting) หมายถึง ขั้นการเรียนรู้โดยการกระท า
หรือการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง 
                     1.3.5  ขั้นการสร้างความช านิช านาญ (Prociency) หมายถึง ขั้นการกระท าสิ่งนั้นซ้ า ๆ 
หรอืการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องบ่อย ๆ จนสามารถปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ  เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีความรอบรู้จน
เกิดผลดีถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

1.4  ขั้นตอนที่ 4 การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources : A) หมายถึง การจัด   
สรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้ใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด  ตามความต้องการและความจ าเป็นของครูผู้รับ  
การนิเทศ ผู้ให้การนิเทศ และโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
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      1.5  ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติงานตามแผน (Doing : D) หมายถึง ขั้นปฏิบัติงานตามแผน    
การนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ให้การนิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศ 

1.6  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Assessing Process : A) หมายถึง  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ 
ตลอดจนรวบรวมปัญหาการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน  เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการนิเทศภายใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการออกแบบ 
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือให้ได้มาซึ่งกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน  โดย    
การน าแบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  แนวคิดการออกแบบการนิเทศ 
และการจัดการเรียนสอนเชิงระบบ (System Approach) มาประยุกต์ใช้  มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจปัญหา ความต้องการ ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4       
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน 

3.  ผู้ให้การนิเทศ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบกระบวนการนิเทศ
ภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ ด้วยวิธีการ  เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  การสังเกต    
การสอนในชั้นเรียน  และการให้ค าปรึกษาแนะน าแบบโคซชิ่ง (Coaching techniques)  

4.  ครผูู้รับการนิเทศ หมายถึง ครผูู้สอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ให้ท า
การสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น คือ การสร้างเสริมแรงบันดาลใจ การใช้
ผังมโนทัศน์ การถ่ายโยงการเรียนรู้  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  และการสร้างความช านิช านาญ และ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้กระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ 

5.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางกะปิ    
ทีเ่รียนจากครูผู้รับการนิเทศ 

6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการท า
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ซึ่งวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน(อ 23101) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

7.  สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศ หมายถึง คะแนนด้านความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23101) ของครูผู้รับการนิเทศ      
โดยผลการประเมินได้จากแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศ  

8.  ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางที่ดีของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยครผูู้รับการนิเทศ ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

9.  ความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางที่ดีของครูผู้รับการนิเทศ  
ที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิ  ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้รับการนิเทศอยู่ในระดับมาก 
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังการเรียนจากครูผู้รับการนิเทศ สูงกว่าก่อนเรียน  
3. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้รับการนิเทศ 

แตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าเกณฑ ์โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 
4. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาภาษาต่างประเทศของ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ ์ 
5. ครูผู้รับการนิเทศมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศภายในด้านการจัด 

การเรียนการสอนของโรงเรียนบางกะปิอยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 


