
Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(1): January-June 2017 103

กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

The Supervision Process of an Early Childhood Education at the Child Development 

Center in  Pa Bon District of Phattalung Province

พัชนี หนูเหมือน*1 อรุณ จุติผล**2 และ ส�ำเริง  จันชุม**3

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

E-mail: parin_noomuan@hotmail.com

บทคัดย่อ
 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำและเปรยีบเทยีบกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัในศนูย์พฒันำเดก็เลก็เขต

อ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง จ�ำแนกตำม ต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย 

ผู้บริหำร  จ�ำนวน 24 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 67 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย คือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้

ในกำรวเิครำะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำท ี(t-test) และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน

แบบทำงเดียว (One–Way ANOVA )

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยโดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 

 2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรนิเทศกำรศึกษำของผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในกำร

ท�ำงำนท�ำงำนที่แตกต่ำงกันมีกระบวนกำรนิเทศโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ส่วนผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็กที่มีต�ำแหน่งต่ำงกัน  

มีกระบวนกำรนิเทศโดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: กระบวนกำรนิเทศ กำรศึกษำปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

Abstract
 The research aimed to study and compare the supervision process of an early childhood education 

at the child development centers in Pa Bon district of Phattalung province as classified by positions, edu-

cational levels and working experiences.  The samples were 24 school administrators and   67 childcare 

providers.  The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. 

 The research findings were as follows. 

 The supervision process of the early childhood education was at a high level. 

A comparison of the supervision showed that  the school administrators and the teachers or childcare  

providers who had different educational levels and working experiences had no different supervision  

processes.  The school administrators and the childcare providers who had different positions had different 

supervision processes with a statistical significance of .05. 

Keywords:  Supervision Process, Early Childhood Education, Child Development Center.
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บทน�า

 รัฐได ้ก� ำหนดกำรจัดกำรศึกษำและกรอบ         

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยให้ ตอบสนอง

นโยบำยของชำติ โดยเน้นกำรประกันโอกำส ประกัน

คุณภำพ และประกันประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรนิเทศ 

กำรศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

มกีำรปฏรูิปกำรบรหิำร กำรนเิทศกำรศกึษำเพือ่ให้งำนบรรลุ

เป้ำหมำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ 

แห่งชำติได้ก�ำหนดกระบวนกำรที่ส�ำคัญอยู่ 3 กระบวนกำร 

คือ กระบวนกำรบริหำร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และ

กระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำ  ซึง่ทัง้สำมกระบวนกำรมคีวำม

ส�ำคัญเท่ำเทียมกัน ฉะน้ัน ครูและผู้บริหำรจึงต้องพัฒนำ

ตนเองตำมทศิทำงรปูแบบกำรศกึษำให้ทนักบัเหตกุำรณ์และ

สภำพสังคมปัจจุบันตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลง จุดมุ่งหมำย

ของกำรศึกษำสภำพดังกล่ำวข้ำงต้นจึงต้องอำศัยผู้นิเทศ 

หรือศึกษำนิเทศก์ ซ่ึงมีหน้ำท่ีนิเทศกำรศึกษำให้ครูม ี

ควำมเจริญงอกงำมทำงวิชำกำร สำมำรถพึ่งตนเองได้และ

น�ำควำมรู้เหล่ำน้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ที่ผู้บริหำรควรได้

ศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจในหลักกำร กระบวนกำรและวิธี

กำรของกำรนิเทศกำรศึกษำเพื่อน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนต่อไป (ปรีชำ ทองรส 2541) จะเห็นได้ว่ำ 

ปัจจยัส�ำคญัยิง่ในกำรสร้ำงคณุภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

คือ กำรนิเทศกำรศึกษำเพรำะกำรนิเทศคือควำมพยำยำม 

ที่จะ ช่วยส่งเสริมให้กำรศึกษำมีคุณภำพในด้ำนกำรเรียน 

กำรสอนและกำรที่ครูผู้สอนได้รับกำรนิเทศอย่ำงสม�่ำเสมอ

เป็นอีกวิธีกำรหน่ึงท่ีครูจะได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 

กำรสอนมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนและมีควำมร่วมมือ

ร่วมใจในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น เยำวพำ เดชะคุปต์ (2542)  

แต่ในปัจจุบันพบว่ำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรส่งเสริมงำนนิเทศ

กำรศึกษำเนื่องจำกมีปัญหำในกำรด�ำเนินกำรนิเทศภำยใน

คือมีจ�ำนวนครูน้อยไม่สำมำรถส่งไปอบรมได้ ไม่มีผู ้ให้ 

ค� ำป รึกษำในโรง เรี ยนถึ งวิ ธี ก ำร ในกำร เขี ยนแผน 

กำรสอนทีถ่กูต้อง ขำดงบประมำณในกำรจดัหำวสัดอุปุกรณ์ 

กำรจัดหำสิ่ งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำรพิ เศษ  

กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนข่ำวสำรข้อมูลทำงวิชำกำรไปยัง

ชุมชนไม่ทั่วถึงและไม่มีทักษะในกำรวิเครำะห์ผลกำร

ประเมินอย่ำงถูกต้องในอดีตกำรนิเทศกำรศึกษำมักจัดขึ้น

เพื่อแก้ปัญหำกำรสอนของครูโดยครูมักมองว่ำกำรนิเทศ

เป ็นกำรจับผิดติ เตียนท�ำให ้ครู เกิดควำมเครียดและ 

ขำดควำมม่ันใจในกำรสอนของตน แต่กำรนิเทศมีหลำย 

รปูแบบหลำยวธิกีำรซึง่สำมำรถเลือกใช้ได้ตำมบรบิท แต่กำร

นิเทศกำรสอนจะมีประสิทธิภำพต่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนมำกหรือน้อยขึ้นกับควำมร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องคือ 

ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ ทั้งนี้พบว่ำรูปแบบกำรนิเทศ 

กำรสอนทีเ่หมำะสมกบักำรพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ในปัจจุบันกำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นภำรกิจที่จ�ำเป็นอย่ำง

ยิ่งต่อกำรจัดกำรศึกษำ และต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก

บุคคลหลำยฝ่ำย ในหลำยๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำง

ด้ำนกำรพฒันำคณุภำพ กำรเรยีนกำรสอน ดงัจะเหน็ได้จำก

เหตุผลควำมจ�ำเป็นในหลำยประกำร เช่น ประกำรแรก  

ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำน

วทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปอย่ำงรวดเรว็ บคุลำกร

ในหน่วยงำนทำงกำรศกึษำจ�ำเป็นต้องปรบัปรงุตนเองให้ทัน

ต่อกำรเปล่ียนแปลง เพื่อจะได้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

 ซึ่งกำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรที่ม ี

จุดมุ่งหมำยเพื่อช่วยเหลือและพัฒนำงำน ให้ทันต่อสภำพ

ควำมเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ประกำรที่สอง ในหน่วยงำน

ทำงกำรศกึษำทกุระดบัมเีป้ำหมำยในกำรปฏบิตังิำนร่วมกนั

คือ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนกำร

บริหำร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศ 

เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนกำรท�ำงำนซึ่งกันและกัน 

กำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยเหลือ

สนบัสนนุให้กระบวนกำรบรหิำร และกำรบวนกำรเรยีนกำร

สอนมีคุณภำพถึงระดับที่พึงประสงค์  และประกำรสุดท้ำย 

มำตรฐำนกำรศกึษำของประเทศจ�ำเป็นต้องมกีำรรกัษำและ

ควบคุมคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำน  และกระบวนกำรนเิทศ

กำรศึกษำก็มีขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นกำรควบคุม

มำตรฐำนกำรศึกษำโดยตรงกำรนิเทศกำรศึกษำจึงมีควำม

ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรศึกษำในสถำนศึกษำ ให้ครูมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ 

ในหลักสูตร สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอนและปัญหำอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำร

ศึกษำ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรำจะละเลยไม่มีกำรนิเทศกำร

ศึกษำได้อย่ำงไร

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดไว้ใน

หมวด 6 มำตรำ 47-49 ว่ำให้สถำนศึกษำซึ่งรวมไปถึงศูนย์
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พัฒนำเด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ

คณุภำพกำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำทกุระดบั  ดงันัน้ 

สถำนศึกษำจึงต้องจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำย 

ในและถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อ

เนือ่งเพือ่น�ำไปสู่กำรพฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ

และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกซ่ึงส�ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)  

เป็นผู้ประเมินสถำนศึกษำทุกแห่ง ทุกห้ำปีและเสนอผล 

กำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำ

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัด

พัทลุงของกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีจุดแข็ง

คอืเพือ่ให้ได้คณุภำพตำมทีผู่ป้กครองต้องกำรมนีโยบำยกำร

บรหิำรทีช่ดัเจนบคุลำกรมจี�ำนวนเหมำะสมกบันกัเรยีนจงึมี

ควำมใกล้ชิดต่อนักเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

หำกมีกำรเน้นย�้ำสร้ำงคุณภำพให้กับกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนกำรสอนกำรบริกำรและกำรดูแลเด็กเป็นจุดขำยให้มี

มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับของผู ้ปกครองชุมชนและสังคม 

ส�ำหรับกำรศึกษำปฐมวัยที่มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่ 

แตกต่ำงจำกกำรจัดกำรศึกษำระดับอื่นกล่ำวคือ เป็น 

กำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเตรียมควำมพร้อมให้เด็ก ทั้งทำงด้ำน

ร่ำงกำย ด้ำนสังคม ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ และด้ำนสติปัญญำ 

เป็นส�ำคัญ ดังนั้น ผู้บริหำร ครูผู้ดูแลเด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ควรให้ควำมส�ำคัญ ใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ผูบ้รหิำรเป็นผูท้ีใ่กล้ชดิกบัสภำพปัญหำโดยตรงจำกครผููด้แูล

เด็กเพื่อให้สำมำรถปรับปรุง แก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นกับงำน

ด้ำนต่ำงๆของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งวิธีกำรใหม่ๆ 

ได้อย่ำงเหมำะสมและกำรด�ำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยให้เป็นระบบต่อเนื่องตำมกระบวนกำรนิเทศภำยใน

ศูนย ์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป ่ำบอนอำจท�ำให ้

สถำนกำรณ์ของโรงเรียนดีขึ้น

 จำกกำรผลกำรประเมินรอบแรกของศูนย์พัฒนำ

เดก็เลก็ในเขตอ�ำเภอป่ำบอนอยูใ่นเกณฑ์ปรบัปรงุเนือ่งจำก

ทำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยังไม่มีกำรด�ำเนินกำรใน เรื่อง 

กระบวนกำรในกำรนิเทศท่ีเป็นระบบของทำงผู ้บริหำร 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 จำกข้อมลูดงักล่ำว  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจที่

จะศกึษำกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัในศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับใด   

ตำมต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำร

ท�ำงำนจะมีผลต่อกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยหรือ

ไม่ เพือ่จะได้น�ำผลกำรศึกษำทีไ่ด้มำเป็นแนวทำงกำรพฒันำ

กระบวนกำรนเิทศให้เหมำะสมกบัครใูนศนูย์พฒันำเดก็เลก็

ในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุงและเป็นกำรสร้ำง

คณุภำพให้กบักำรจดักำรศกึษำของครใูนศนูย์พฒันำเดก็เลก็

ในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง ให้ตรงกับกระบวนกำร

ท�ำงำนในศนูย์พฒันำเดก็เลก็เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิำร

และครผูู้ดแูลเดก็ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรศึกษำปฐมวยัของ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง  

เพือ่ให้ได้ข้อมลูซึง่เป็นแนวทำงกำรปรบัปรงุให้มปีระสทิธผิล

น�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำน

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยั

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบกระบวนกำรนเิทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยของผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็ก จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง 

ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

 สมมติฐานการวิจัย

 ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำน ของ 

ผูบ้รหิำรและครผููด้แูลเดก็ทีม่ตี�ำแหน่งต่ำงกนั มคีวำมคดิเหน็

ต่อกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง แตกต่ำงกัน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ ผูบ้รหิำรและ

ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน 

จงัหวดัพทัลุง จ�ำแนกเป็นผู้บรหิำร 31 คน และครผูู้ดแูลเดก็

จ�ำนวน 87 คนรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 118 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บรหิำร

และครผูู้ดแูลเดก็ในศูนย์พฒันำเดก็เล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน 

จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 91 คน ในกำรวิจัยครั้งนี้จ�ำแนกเป็น

ผูบ้รหิำร  24 คน และครผููด้แูลเดก็ 67 คนรวมทัง้สิน้ จ�ำนวน 

91 คน ซึ่งได้มำโดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระได้แก่ 1) ต�ำแหน่ง  2) ระดับกำร

ศึกษำ 3) ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน 

 ตัวแปรตำมได้แก่กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัด

พัทลุง 5 ด้ำน คือ

 ด้ำนสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร 

กำรนเิทศ ด้ำนก�ำหนดทำงเลอืกและวำงแผนกำรปฏบิตังิำน   

ด้ำนกำรพัฒนำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมด้ำนกำรปฏิบัติกำร

นิเทศ ด้ำนกำรประเมินผล

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัยเป็นแบบสอบถำมแบ่ง

เป็น 2 ตอนดังนี้

 ตอนที ่1 สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม เป็น

ค�ำถำมเกี่ยวกับต�ำแหน่งระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ใน

กำรท�ำงำน  มีลักษณะแบบเลือกตอบ  และประสบกำรณ์

ในกำรท�ำงำน

   ตอนที ่2 ควำมคดิเหน็เกีย่วกับกระบวนกำรนเิทศ

กำรศึกษำปฐมวัย มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ด้ำนสภำพปัจจุบัน 

ปัญหำ และควำมต้องกำร ด้ำนก�ำหนดทำงเลือกและ

วำงแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำสื่อ เครื่องมือ 

นวัตกรรมด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศ และ ด้ำนกำรประเมิน

ผล โดยให้แบบสอบถำมมีลักษณะเป็น 5 ระดับเพื่อตรวจ

สอบคุณภำพเครื่องมือ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ขอหนั งสื อจำกส� ำนั กบัณฑิ ตวิ ทยำ ลัย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำชถึงนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 2. รวบรวมแบบสอบถำมจำกศนูย์พฒันำเดก็เลก็

โดยใช้วธิส่ีงทำงไปรษณย์ี หรอืแจกแบบสอบถำมด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์

โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อหำค่ำร้อยละ กำรทดสอบค่ำ t และ

กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว

  

สรุปผลการวิจัย

 กำรศึกษำกระบวนกำรนเิทศกำรศึกษำปฐมวยัใน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง   

ผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1.  ผูบ้รหิำรและครผููด้แูลเดก็มกีระบวนกำรนเิทศ

กำรศึกษำปฐมวัย  โดยรวมอยู่ในระดับมำก 5 
 

 

 
 
  1.1 ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ

ต้องการกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัย  ด้านสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันตามเป้าหมายของ
การศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ  ส ารวจ และประเมินความต้องการของ
ครูผู้สอนในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก 

  1.2 ด้านก าหนดทางเลือกและวางแผนการ
ปฏิบัติงานกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยด้าน
ก าหนดทางเลือกและวางแผนการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสานแผนงานนิเทศเพ่ือทบทวน
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการเป็นระยะๆ ตาม
ปฏิทินอยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
จัดท าแผนงานโครงการนิ เทศการศึกษาปฐม วัย
ตามล าดับความส าคัญของงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อยู่ในระดับมาก 

  1.3 ด้านการพัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม
กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยด้านการพัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ นวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ น า
ผลงานของครู ผู้สอนมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่อยู่
ในระดับมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  เก็บ
รวบรวมเอกสาร ต ารา สื่อต้นแบบต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ที่
ชี้แนวทางการเรียนการสอน เป็นระบบ และเพียงพอ   

 

 
 
กับแผนการสอน  และเอกสารหลักสูตร

สอดคล้องกับสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก 
  1.4 ด้านการปฏิบัติการนิเทศกระบวนการ

นิเทศการศึกษาปฐมวัยด้านการปฏิบัติการนิเทศโดย
รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน เพ่ือ
สรุปผลการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
อยู่ในระดับมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองกับ สนับสนุนให้ครูผู้สอน 

ได้ท าการนิเทศตนเอง เพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมีระบบอยู่ในระดับมาก 

  1.5  ด้านการประเมินผลกระบวนการนิเทศ
การศึกษาปฐมวัยด้านการประเมินผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่า เฉลี่ ยสู งสุด คือ ประเมินผล ติดตามการนิเทศ
การศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง  อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ให้ครูผู้สอน
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการนิเทศ
การศึกษาปฐมวัยกับ ประเมินผลการด าเนินงานนิเทศ
การศึกษาปฐมวัย ตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการ
โดยการประเมินก่อนการนิเทศ การประเมินระหว่างการ
นิเทศ และการประเมินหลังการนิเทศอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผลการเปรียบเทียบ กระบวนการนิเทศ
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตาม

กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัย 
ระดับกระบวนการนิเทศการศึกษา 

(n = 91) แปลผล 

X  S.D. 
ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 4.26 .37 มาก 
ด้านก าหนดทางเลือกและวางแผนการปฏิบัติงาน 4.48 .46 มาก 
ด้านการพัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม 4.56 .75 มากท่ีสุด 
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 4.42 .46 มาก 
ด้านการประเมินผล 4.55 .43 มากท่ีสุด 

รวม 4.46    .28 มาก 

  1.1 ด้ำนสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำม

ต้องกำรกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัย  ด้ำนสภำพ

ปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 

เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ

ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมำก และข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ต�ำ่สดุ คอื  ส�ำรวจ 

และประเมนิควำมต้องกำรของครผูู้สอนในกำรจดักำรศึกษำ

ปฐมวัยอยู่ในระดับมำก

  1.2 ด้ำนก�ำหนดทำงเลือกและวำงแผนกำร

ปฏบิตังิำนกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัด้ำนก�ำหนด

ทำงเลือกและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยรวมอยู่ในระดับ

มำกเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด  
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คอื ประสำนแผนงำนนเิทศเพือ่ทบทวนรำยละเอยีดของแผน

งำน/โครงกำรเป็นระยะๆ ตำมปฏิทินอยู่ในระดับมำกที่สุด

และข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ต�ำ่สดุ  คอื  จดัท�ำแผนงำนโครงกำรนเิทศ

กำรศกึษำปฐมวยัตำมล�ำดบัควำมส�ำคญัของงำนไว้เป็นลำย

ลักษณ์อักษรอยู่ในระดับมำก

  1.3 ด้ำนกำรพัฒนำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรพัฒนำสื่อ 

เครื่องมือ นวัตกรรมโดยรวมอยู ่ในระดับมำกท่ีสุดเมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ น�ำผล

งำนของครู ผู้สอนมำจัดแสดงนิทรรศกำรเผยแพร่อยู่ใน

ระดับมำกที่สุดและข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด คือ  เก็บรวบรวม

เอกสำร ต�ำรำ สื่อต้นแบบต่ำงๆ วัสดุ อุปกรณ์ที่ชี้แนวทำง

กำรเรยีนกำรสอน เป็นระบบ และเพยีงพอกบัแผนกำรสอน  

และเอกสำรหลกัสตูรสอดคล้องกบัสภำพปัญหำอยูใ่นระดบั

มำก

  1.4 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศกระบวนกำร

นเิทศกำรศกึษำปฐมวยัด้ำนกำรปฏบิตักิำรนเิทศโดยรวมอยู่

ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุด คือ จัดประชุมคณะปฏิบัติงำน เพื่อสรุปผลกำรนิเทศ

กำรศกึษำปฐมวยัเมือ่เสรจ็สิน้โครงกำร อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด

และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด คือ กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีควำม

กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน และเกิดควำมเชื่อม่ันใน

ตนเองกับ สนับสนุนให้ครูผู้สอน ได้ท�ำกำรนิเทศตนเอง  

เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบอย่ำงมีระบบอยู่

ในระดับมำก

  1.5 ด้ำนกำรประเมินผลกระบวนกำรนิเทศ 

กำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับ

มำกทีส่ดุเมือ่พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ 

คอื ประเมนิผล ตดิตำมกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัอย่ำงเป็น

ระบบ และต่อเนือ่ง  อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุและข้อทีม่ค่ีำเฉล่ีย

ต�่ำสุด คือ  ให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดเกณฑ์กำร

ประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยกับ ประเมินผลกำร

ด�ำเนินงำนนิเทศกำรศึกษำปฐมวัย ตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผน

งำนโครงกำรโดยกำรประเมินก่อนกำรนิเทศ กำรประเมิน

ระหว่ำงกำรนิเทศ และกำรประเมินหลังกำรนิเทศอยู่ใน

ระดับมำก

 2. ผลกำรเปรียบเทียบ กระบวนกำรนิเทศกำร

ศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง 

ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

  2.1 ผูบ้รหิำรและครผููด้แูลเดก็ทีม่คีวำมคดิเหน็

เกีย่วกบั กระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัในศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กที่มีต�ำแหน่งต่ำงกันทั้งคะแนนรวมและรำยด้ำน  

ไม่แตกต่ำงกัน

  2.2  ผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับกำร

ศกึษำต่ำงกนัมคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนกำรนเิทศกำร

ศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  .05

  2.3 ผู ้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ ค รู ผู ้ ดู แ ล เ ด็ ก ที่ มี

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ในเขต  โดยรวมไม่แตกต่ำง

 

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน  จังหวัด

พัทลุง มีประเด็นที่ได้น�ำมำอภิปรำยผลดังนี้

 1. กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุงโดย 

ภำพรวมอยู่ในระดับมำกทั้งนี้เพรำะผู้บริหำรและครูผู้ดูแล

เดก็ได้น�ำกระบวนกำรนเิทศมำใช้ในกำรท�ำงำนและเป็นผู้น�ำ

ขัน้ตอนกระบวนกำรนเิทศกำรศึกษำปฐมวยัทัง้ 5 ด้ำนมำใช้

ในกำรด�ำเนินงำน สอดคล้องกับ  สมคิด  หำรินไสล (2550) 

ได้ศกึษำวจิยัเรือ่ง กำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรนเิทศภำยใน

สถำนศึกษำ ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำจงัหวดัหนองคำย  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศภำยใน 

มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ 

มกีำรปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน โดยเรยีงล�ำดบัค่ำเฉลีย่

จำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรวำงแผนกำรนิเทศและกำร

จดัท�ำโครงกำร ด้ำนกำรด�ำเนนิงำนกำรนเิทศ ด้ำนกำรศึกษำ

สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรในกำรนิเทศ    

ด้ำนกำรสร้ำงสื่อและเครื่องมือ  และด้ำนกำรประเมินผล  

สอดคล้องกับ ยรรยง  ศิริภูมิ (2551) ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง  

กำรด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรนเิทศภำยในโรงเรยีน  สงักดั

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ผลกำรวิจัย 

พบว่ำ สภำพกำรด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรนิเทศภำยใน

โรงเรียน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

โดยภำพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมำก  สอดคล้องกับ ปรวัตร  

แก้วฝ่ำย (2551) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สภำพกำรใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในกับประสิทธิผล 

กำรบรกิำรงำนวชิำกำรในโรงเรยีน  สังกดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่
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กำรศึกษำสกลนคร เขต 3 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับสภำพ

กำรใช้กระบวนกำรนเิทศภำยใน อยูใ่นระดบัมำก  สอดคล้อง

กับมนัส  จันทร์กุญชร (2552) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรใช้

กระบวนกำรนเิทศภำยในเพือ่พฒันำประสทิธภิำพกำรเรยีน

กำรสอนของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอแม่สะเรียง สังกัด

ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลกำรวจิยั

พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และครู มีควำมคิดเห็นต่อกำร

ใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร

เรียนกำรสอนได้มกีำรปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมำก ดงันัน้ผูบ้รหิำร  

และครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันำเดก็เลก็ในเขตอ�ำเภอป่ำบอน 

จังหวัดพัทลุง โดยภำพรวมมีกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวยัอยูใ่นระดบัมำก เป็นเพรำะว่ำผูบ้รหิำร ครผููด้แูลเดก็

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง  

ได้น�ำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยมำใช้ในกำร

ท�ำงำนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและเป็นผู ้น�ำขั้นตอนกำร

ด�ำเนินงำนกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยทั้ง 5 ด้ำน 

ประกอบด้วย ด้ำนสภำพปัจจบุนั ปัญหำ และควำมต้องกำร

กำรนเิทศ ด้ำนก�ำหนดทำงเลอืกและวำงแผนกำรปฏบิตังิำน 

ด้ำนกำรพัฒนำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมด้ำนกำรปฏิบัติกำร

นิเทศ และด้ำนกำรประเมินผล มำใช้ในกำรด�ำเนินงำน

  1.1 ด้ำนสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำม

ต้องกำรกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนสภำพ

ปัจจบุนั ปัญหำ และควำมต้องกำรโดยภำพรวมอยูใ่นระดบั

มำกทั้ งนี้ เพรำะว ่ำผู ้บริหำรและครูผู ้ดูแลเด็กได ้น�ำ

กระบวนกำรนิเทศมำใช้ในกำรส�ำรวจข้อมูลสภำพปัญหำ

และวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ จัดล�ำดับปัญหำเพื่อเป็น

ข้อมูล สอดคล้องกับ สมคิด  หำรินไสล (2550) ได้ศึกษำ

วิจัยเรื่อง กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำน

ศึกษำ  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดหนองคำย   

ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรนเิทศภำยใน 

เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก 

ด้ำนกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรใน

กำรนเิทศ สอดคล้องกบั บญุศร ี ใสล�ำเพำะ (2551) ได้ศกึษำ

วิจัยเรื่อง สภำพกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศภำยใน

ของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สกลนคร เขต 3   ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำร และครูผู้สอน

มีควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศ

ภำยในของสถำนศึกษำเม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ 

ตำมควำมคดิเหน็ของผูบ้รหิำร และครรูำยด้ำนกำรวเิครำะห์

จดุเด่น จดุด้อย เพือ่ก�ำหนดจดุทีจ่ะพฒันำ  อยูใ่นระดบัมำก 

สอดคล้องกับมนัส  จันทร์กุญชร (2552) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง 

กำรใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ

กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอแม่สะเรียง  

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2   

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู มีควำมคิด

เห็นต่อกำรใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในเป็นรำยด้ำนสภำพ

ปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรอยู่ในระดับมำก ดังนั้น 

ผู้บริหำร และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต

อ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง โดยภำพรวมมีกระบวนกำร

นเิทศกำรศึกษำปฐมวยัด้ำนสภำพปัจจบุนั ปัญหำ และควำม

ต้องกำรอยู่ในระดับมำก เป็นเพรำะว่ำผู้บริหำร  ครูผู้ดูแล

เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัด

พทัลงุ  ได้น�ำกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัด้ำนสภำพ

ปัจจบุนั ปัญหำ และควำมต้องกำรมำใช้ในกำรส�ำรวจข้อมลู

สภำพปัจจุบัน ศึกษำและวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ จัด

ล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำและระบคุวำมต้องกำรเพือ่เป็น

ข้อมูลในกำรน�ำไปปฏิบัติและวำงแผนในกำรด�ำเนินงำน

  1.2 ด้ำนก�ำหนดทำงเลือกและวำงแผนกำร

ปฏบิตังิำนกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัด้ำนก�ำหนด

ทำงเลือกและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำกทั้งนี้เพรำะว่ำผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็กได้น�ำ

กระบวนกำรนิเทศมำใช้ในกำรเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญของ

ปัญหำ ก�ำหนดเป้ำหมำยจดัท�ำแผนก�ำหนดทำงเลือกเป็นขัน้

ตอนมำวเิครำะห์เพือ่ก�ำหนดทำงเลอืก สอดคล้องกบั สมคดิ  

หำรินไสล (2550) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรปฏิบัติตำม

กระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำจังหวัดหนองคำย  ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบัติ

ตำมกระบวนกำรนเิทศภำยใน เมือ่พจิำรณำรำยด้ำน พบว่ำ

มกีำรปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมำก ด้ำนกำรวำงแผนกำรนเิทศและ

กำรจดัท�ำโครงกำร  สอดคล้องกบั บญุศร ี ใสล�ำเพำะ (2551) 

ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง สภำพกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศ

ภำยในของสถำนศึกษำ  สังกดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

สกลนคร เขต 3   ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำร และครูผู้สอน

มีควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศ

ภำยในของสถำนศึกษำเม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำตำม

ควำมคิดเหน็ของผู้บรหิำร รำยด้ำนกำรหำแนวทำงเลือกเพือ่

พัฒนำ  อยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับมนัส  จันทร์กุญชร 

(2552) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรใช้กระบวนกำรนิเทศภำยใน

เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนใน

เขตอ�ำเภอแม่สะเรียง  สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

และครู มีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้กระบวนกำรนิเทศภำยใน
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เป็นรำยด้ำนก�ำหนดทำงเลือกและวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

อยู่ในระดับมำก ดังนั้นผู้บริหำร และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง โดยภำพ

รวมมีกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยด้ำนก�ำหนดทำง

เลอืกและวำงแผนกำรปฏบิตังิำนอยูใ่นระดบัมำก เป็นเพรำะ

ว่ำผูบ้รหิำร  ครูผูด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันำเดก็เลก็ในเขตอ�ำเภอ

ป่ำบอน จังหวัดพัทลุง ได้น�ำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวยัด้ำนก�ำหนดทำงเลอืกและวำงแผนกำรปฏบิตังิำนมำ

ใช้ในกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำ ก�ำหนดเป้ำหมำย 

จัดท�ำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ  ก�ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติ

งำน ระยะเวลำ เป็นขัน้ตอนทีน่�ำผลมำวเิครำะห์ เพือ่ก�ำหนด

ทำงเลือกเป็นแนวปฏิบัติ

  1.3 ด้ำนกำรพัฒนำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรพัฒนำสื่อ 

เครื่องมือ นวัตกรรมโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งนี้

เพรำะว่ำผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็กได้น�ำสื่อและนวัตกรรม

ต่ำงๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

สอดคล้องกับ คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ 

(2540) ได้ให้ควำมหมำยกำรสร้ำงสื่อ เครื่องมือไว้ว่ำ วัตถุ

สิ่งของภำพ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนหมำยถึงตัวบุคคล 

วิธีกำร สถำนที่ต่ำงๆ ที่น�ำมำใช้ประกอบกำรนิเทศ เพื่อให้

บงัเกดิผลด ี ดงันัน้ผูบ้รหิำร  และครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง โดยภำพรวมมี

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรพัฒนำสื่อ 

เครื่องมือ นวัตกรรมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด เป็นเพรำะว่ำ 

ผู้บริหำร  ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอ

ป่ำบอน จังหวัดพัทลุง ได้น�ำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยด้ำนกำรพัฒนำสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมมำใช้ในกำร

สร้ำงสือ่  และเครือ่งมอืให้สอดคล้องกบัปัญหำ  เพือ่ให้ตอบ

สนองต่อสภำพปัญหำท่ีเกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง และตรงตำม

ควำมต้องกำรของผู้รับกำรนิเทศ

  1.4 ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศกระบวนกำร

นิเทศกำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศโดยภำพ

รวมอยูใ่นระดบัมำกทัง้นีเ้พรำะว่ำผูบ้รหิำรและครผููด้แูลเดก็

ได้น�ำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรปฏิบัติ

งำนมำใช้ในกำรนเิทศตดิตำม ใช้เทคนคินเิทศในกำรตดิตำม

ทีเ่หมำะสมกบัปัญหำของแต่ละโรงเรยีนสอดคล้องกบั สมคดิ  

หำรินไสล (2550) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรปฏิบัติตำม

กระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำจังหวัดหนองคำย  ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบัติ

ตำมกระบวนกำรนเิทศภำยใน เมือ่พจิำรณำรำยด้ำน พบว่ำ

มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ด้ำนกำรด�ำเนินงำนกำรนิเทศ  

สอดคล้องกับ บุญศรี  ใสล�ำเพำะ (2551) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง 

สภำพกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรนิเทศภำยในของสถำน

ศึกษำ  สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสกลนคร เขต 3  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำร และครูผู้สอนมีควำมคิดเห็น 

ต่อสภำพกำรปฏบิตัติำมกระบวนกำรนเิทศภำยในของสถำน

ศึกษำเม่ือพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำตำมควำมคิดเห็นของ 

ผู้บริหำร รำยด้ำนกำรลงมือปฏิบัติ  อยู ่ในระดับมำก  

สอดคล้องกับมนัส  จันทร์กุญชร (2552) ได้ศึกษำวิจัย 

เรื่ อง กำรใช ้กระบวนกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในเขตอ�ำเภอ

แม่สะเรียง  สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแม่ฮ่องสอน 

เขต 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู  

มีควำมคิดเห็นต่อกำรใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในเป็นรำย

ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศอยู่ในระดับมำก ดังนั้นผู้บริหำร  

และครผูู้ดแูลเดก็ในศูนย์พฒันำเดก็เล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน 

จังหวัดพัทลุง โดยภำพรวมมีกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวยัด้ำนกำรปฏบิตักิำรนเิทศอยูใ่นระดบัมำก เป็นเพรำะ

ว่ำผูบ้รหิำร ครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันำเดก็เลก็ในเขตอ�ำเภอ

ป่ำบอน จังหวัดพัทลุง  ได้น�ำกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวยัด้ำนกำรปฏบิตักิำรนเิทศมำใช้ในกำรนเิทศกำรศกึษำ

ตำมแผนกำรนิเทศ   ใช้เทคนิคในกำรนิเทศที่เหมำะสมกับ

ปัญหำของแต่ละโรงเรยีน และปัญหำของแต่ละบคุคลทีเ่กดิ

ขึน้จำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนพฒันำงำนจดักจิกรรมกำร

เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ

  1.5 ด้ำนกำรประเมินผลกระบวนกำรนิเทศ

กำรศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรประเมินผลโดยภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำกที่สุดสอดคล้องกับ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ประถมศึกษำแห่งชำติ (2541) กล่ำวว่ำกำรติดตำมประเมิน

ผล และปรบัปรงุแก้ไขเป็นกำรรวบรวมข้อมลูด้วยกำรด�ำเนนิ

กำรนเิทศ และผลทีไ่ด้ระหว่ำงกำรด�ำเนนิกำร และเมือ่เสรจ็

สิน้กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนนเิทศ ข้อมลูทไีด้รบัน�ำมำเปรยีบ

เทยีบกบัสภำพควำมส�ำเรจ็ของแผนนเิทศ หำกพบว่ำไม่เป็น

ไปตำมสภำพควำมส�ำเรจ็ทีก่�ำหนดไว้กต้็องพจิำรณำว่ำมข้ีอ

บกพร่องตรงไหน อย่ำงไร และหำวธิพีฒันำในดขีึน้ หรอืหำก

พบว่ำกำรด�ำเนินกำรตำมแผนนิเทศบรรลุผลที่คำดหวังไว้ 

แต่กำรด�ำเนินกำรพบว่ำมีวิธีที่ดีกว่ำ มีประสิทธิภำพสูงกว่ำ

ก็อำจพิจำรณำปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกได้  ดังนั้นผู้บริหำร และ

ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน 

จังหวัดพัทลุง โดยภำพรวมมีกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยด้ำนกำรประเมินผลอยู่ในระดับมำกมำกที่สุด เป็น
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เพรำะว่ำผูบ้ริหำร  ครผููด้แูลเดก็ในศนูย์พฒันำเดก็เลก็ในเขต

อ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง ได้น�ำกระบวนกำรนิเทศกำร

ศึกษำปฐมวัยด้ำนกำรประเมินผลมำใช้ในกำรประเมินผล 

สรุปผล และรำยงำนผลกำรนิเทศ เสนอผู้บังคับบัญชำ และ

น�ำเสนอที่ประชุมประจ�ำเดือน สรุปผลกำรนิเทศกำรศึกษำ

เพือ่น�ำผลจำกกำรสรปุผล ไปใช้ในกำรปรบัปรงุคณุภำพกำร

ศึกษำ

 2. ผลกำรเปรยีบเทยีบกำรกระบวนกำรนเิทศกำร

ศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขตอ�ำเภอป่ำบอน 

จังหวัดพัทลุงจ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ และ

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

  2.1 กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต อ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 

จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งทีต่่ำงกนั มผีลกำรเปรยีบเทยีบโดยรวม

ไม่แตกต่ำงกันซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ อำจเป็น

เพรำะ ผูท้ีม่ตี�ำแหน่งทีต่่ำงกนัแต่มกีำรปฏบิตังิำนร่วมกนัใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัย โดย 

เริ่มตั้งแต่ กำรส�ำรวจข้อมูลสภำพปัจจุบัน ศึกษำและ

วเิครำะห์สำเหตขุองปัญหำ จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของปัญหำ

และระบคุวำมต้องกำรเพือ่เป็นข้อมลูในกำรน�ำไปปฏบิตัแิละ

วำงแผนกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำ ก�ำหนด 

เป้ำหมำย จดัท�ำแผนกำรนเิทศกำรศกึษำ ก�ำหนดปฏทินิกำร

ปฏิบัติงำน ระยะเวลำ เป็นขั้นตอนที่น�ำผลมำวิเครำะห์  

เพือ่ก�ำหนดทำงเลอืกเป็นแนวปฏบิตักิำรสร้ำงสือ่และเครือ่ง

มอืให้สอดคล้องกบัปัญหำ เพือ่ให้ตอบสนองต่อสภำพปัญหำ

ที่เกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับ

กำรนิเทศปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำตำมแผนกำรนิเทศ    

และประเมินผล สรุปผล และรำยงำนผลกำรนิเทศ เสนอ 

ผู้บังคับบัญชำ และน�ำเสนอที่ประชุมประจ�ำเดือน สรุปผล

กำรนิเทศกำรศึกษำเพื่อน�ำผลจำกกำรสรุปผล ไปใช้ในกำร

ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ จึงท�ำให้มีควำมเข้ำใจต่อ

กระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยั ผลกำรเปรยีบเทยีบจงึ

ไม่แตกต่ำงกัน  สอดคล้องกับโสภณ  ทองจิตร (2554) ได้

ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรนิเทศกำร

ศึกษำภำยในของผู้นิเทศกำรศึกษำในโรงเรียนเครือข่ำย 

บำงกุ้ง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบัติ

งำนตำมกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในของผู้นิเทศ 

ในโรงเรียนในเครือข่ำยบำงกุ ้ง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

ผลกำรเปรียบเทียบจ�ำแนกตำมต�ำแหน่งที่ต่ำงกัน โดย 

รวมไม่แตกต่ำงกัน ดังน้ันกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต  อ�ำเภอป่ำบอน   

จงัหวดัพทัลงุ จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งทีต่่ำงกนั  มผีลกำรเปรยีบ

เทียบโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน

  2.2 ผู้บริหำรและครูผู้ดูแลเด็กที่มีระดับกำร

ศึกษำทีต่่ำงกนั มผีลกำรเปรยีบเทยีบโดยรวมไม่แตกต่ำงกนั

ซึง่ไม่เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ เป็นเพรำะ ผู้ทีม่รีะดบักำร

ศึกษำที่ต่ำงกัน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรนิเทศ

กำรศกึษำปฐมวยั จงึท�ำให้ผลกำรเปรยีบเทยีบจงึไม่แตกต่ำง

กัน สอดคล้องกับปำตีเม๊ำะอีแต (2552) ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง 

กระบวนกำรนเิทศภำยในของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำขนำดเลก็ 

ตำมทัศนะของครูวิชำกำร สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศกึษำจงัหวดัปัตตำน ี ผลกำรวจิยัพบว่ำ ผลกำรเปรยีบเทยีบ

ทีม่วีฒุกิำรศกึษำ ทีต่่ำงกนั โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตก

ต่ำงกัน

  2.3 ผูบ้รหิำรและครผููด้แูลเดก็ทีม่ปีระสบกำรณ์

ในกำรท�ำงำนที่ต่ำงกัน มีผลกำรเปรียบเทียบโดยรวม 

ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่ไม่เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ เป็นเพรำะ 

ผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนที่ต่ำงกันแต่มีกำรปฏิบัติ

งำนโดยยดึกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัเป็นงำนหลกั

ส�ำคัญขององค์กำร มำใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จึงท�ำให้ผลกำรเปรียบเทียบ

จึงไม่แตกต่ำงกันสอดคล้องกับ ปำตีเม๊ำะอีแต (2552)  

ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง กระบวนกำรนิเทศภำยในของผู้บริหำร

สถำนศึกษำขนำดเล็ก ตำมทัศนะของครูวิชำกำร สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจังหวัดปัตตำนี  ผลกำรวิจัย 

พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบที่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ

งำนที่ต่ำงกัน โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน  

ดงันัน้กระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัในศนูย์พฒันำเดก็

เล็กในเขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง จ�ำแนกตำม 

ต�ำแหน ่งที่ ต ่ ำงกัน มีผลกำรเปรียบเทียบโดยรวม 

ไม่แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ

 1. จำกข้อค้นพบของงำนวจิยั พบว่ำ กระบวนกำร

นิเทศกำรศึกษำปฐมวัย ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและ

ครูผู้ดูแลเด็ก ผลกำรวิเครำะห์กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ

ปฐมวัยโดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกถึงมำก

ที่สุด ได้แก่ ด้ำนกำรประเมินผลด้ำนก�ำหนดทำงเลือกและ

วำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนกำรปฏิบัติกำรนิเทศ  ดังนั้น 

ผู้บริหำรครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกรทำงกำรศึกษำควรน�ำ

กระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยั  มำใช้ในกำรพฒันำกำร
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ปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และกำรปรับปรุง

งำนให้มีควำมเจริญงอกงำม มีคุณภำพ และเกิดผลสัมฤทธิ์

สงูสดุแก่ผูเ้รยีน ท�ำให้ผูเ้รยีนได้พฒันำเตม็ศกัยภำพและกำร

จัดกำรศึกษำมีคุณภำพสูงขึ้นด้วยเป็นไปตำมเป้ำหมำยของ

กำรศึกษำต่อไป

 2. จำกข้อค้นพบของงำนวจิยั พบว่ำบคุลำกรทีม่ี

ภูมิหลังควำมรู้  ต�ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ใน

กำรท�ำงำนที่ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรนิเทศ 

ไม่แตกต่ำงกัน ดังน้ันผู้บริหำรครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำที่ใช้กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัย   

ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน พัฒนำกำรเรียนกำรสอน และ

กำรปรับปรุงงำนสำมำรถน�ำมำใช้ได้เลยเพรำะ ต�ำแหน่ง  

ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนทีต่่ำงกบัไม่เป็น

ปัญหำต่อกำรน�ำกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัในศนูย์

พัฒนำเด็กเล็ก

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษำกระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยั

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตอ�ำเภออื่นๆ เพื่อน�ำมำเปรียบ

เทียบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

โดยเพิ่มขนำดตัวอย่ำง

 2. ค ว ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ ำ พ เ กี่ ย ว กั บ

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

โดยเปรยีบเทยีบศนูย์พฒันำเดก็เลก็ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็กบั

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ เพื่อให้ได้ควำม

รูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักระบวนกำรนเิทศกำรศกึษำปฐมวยัใน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. ควรศึกษำแนวทำงเสริมสร้ำงกระบวนกำร

นเิทศกำรศกึษำปฐมวยัในศนูย์พฒันำเดก็เลก็ทีเ่หมำะสมใน

เขตอ�ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง
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 ภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต 

 พื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3. วิทยำนิพนธ์ครุ 

 ศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัรำชภฏัสกลนคร,  

 2551.

ปำติเมำะ อีแต.  กระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหาร 

 สถานศึกษาขนาดเล็กตามทัศนะคติของครู 

 วิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 จังหวัดปัตตานี.  วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำ 

 บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ, 2552.

ปรชีำ  ทองรส.  สภาพและความต้องการการนเิทศภายใน 

 ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอฝาง 

 จังหวัดเชียงใหม่. วิทยำนิพนธ์ มหำวิทยำลัย 

 เชียงใหม่, 2541. 

ปรวัตร   แก้วฝ่ำย.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ 

 กระบวนการนิเทศภายในกับประสิทธิผล 

 การบริการงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

  ส� านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาสกลนคร  

 เขต 3. วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต  

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร, 2551.

มนัส    จันทร์กุญชร.  การใช้กระบวนการนิเทศภายใน 

 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอแม่สะเรียง สังกัด 

 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต2. 

  วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัย 

 รำชภัฏเชียงใหม่, 2552.
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ยรรยง ศิ ริภูมิ .  การด�าเนินการตามกระบวนการ 

 นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาชัยภูมิเขต 2.  วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร 

 มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2551.

เยำวพำ เดชะคุปต ์ .  การจัดการศึกษา.กรุงเทพฯ: 

 พิมพ์แม็ค, 2542.        

สมคิด  หำรินไสล.  การปฏิบัติตามกระบวนการการนิเทศ 

 ภายในสถานศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การ 

 ศกึษาจงัหวดัหนองคาย.  วทิยำนพินธ์ครศุำสตร 

 มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2550.

โสภณ  ทองจิตร.  การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ 

 การศกึษาภายในของผูน้เิทศ ในโรงเรยีนในเครอื 

 ข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฏร์ธานี.  ครุศำสตร 

 มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี, 

 2554.


