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การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
2)เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จ านวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบถามแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82 และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
สถิตวเิคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One way ANOVA 
)และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่มาก  ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ รองลงมาคือด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาให้
ความช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียน  

2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนทั้งสาม
ขนาดมีการด าเนินการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ 1)โรงเรียนขนาด
ใหญ่ 2)โรงเรียนขนาดกลาง 3)โรงเรียนขนาดเล็ก การด าเนินงานนิเทศภายในโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร ์วิทยาลยันครราชสีมา 
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รายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มและด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ค าส าคัญ:การนิเทศภายใน  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอ าเภอสีคิ้ว  
 

Abstract  
             The research purposes were: 1) to study the internal supervision levels of basic schools in 
Sikhio District under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 
based on opinions of administrators and teachers; and 2) to compare the internal supervision 
operations of basic schools in Sikhio District under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 4 classified by position and school size. The sample was the 248 
school directors and teaching teachers of basic schools in Sikhio District under the Jurisdiction of 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4. The data collection instrument was 
the estimate rating scale questionnaire with reliability 0.82, and Index of Consistency (IOC) between 
0.60-1.00. The data analysis statistics were the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, F-test (One way ANOVA), and pair comparison test by the Scheffe’s method. 

The research findings were: 
1. The  internal supervision levels of basic schools in Sikhio District under the jurisdiction of 

Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4 based on opinions of administrators 
and teachers found the overall and each aspect of operations were at high level. When each aspect 
consideration found every aspect was at high level of operations: the highest level was the enhancing 
professional experience aspect, followed by the developing group work skills aspect, the supervision 
for development to provide direct assistance to teacher aspect, the curriculum development aspect, 
and the lowest level was the classroom action research, respectively. 
           2. The comparison of the internal supervision operations of basic schools in Sikhio District 
under the jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4  classified by 
position and school size found the schools of three sizes was at high level of internal supervision. 
When sorting by the descending average as followed: 1) the large schools, 2) the medium schools, 
and the small schools. The internal supervision operations found the overall did not different; when 
each aspect consideration found the developing group work skills aspect and the classroom action 
research were different with statistical significance at the .05 level. 
Keywords: internal supervision, basic schools in Sikhio District 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยรัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
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ค่าใช้จ่าย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ เหมาะสมแก่กาลเวลาและบริบทของสังคมไทยตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์โดยด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา (ยุทธศาสตร์
ชาติ, 2561-2580 : 9)  ณ ปัจจุบันขอบข่ายงานและวิธีการด้านการนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการท างาน เป็นงานหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาไม่ว่าจะ
ระดับใดก็ตาม ต้องมีการนิเทศเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศ จะต้อง
มีความรู้ มีประสบการณ์และทักษะต่างๆ ผู้รับการนิเทศก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ขวัญก าลังใจและการสนับสนุนจาก
ผู้นิเทศและผู้บริหาร จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดวิกฤตโรคติดต่อไวรัสโควิค 2019 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน หลายสิ่ง
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การท างาน แม้กระทั้งการจัดการศึกษา ก็ส่งผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการ
นิเทศการศึกษา เป็นภารกิจท่ีจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเช่นกัน ความส าคัญในการท าให้เกิดการขับเคลื่อนความสมดุล 
อยู่ที่ความพร้อมในการเตรียมผู้คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ในโลกหลังโควิด มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีชีวิตที่สมดุล 
ประกอบด้วยพลังปัญญา ทักษะ สุขภาพ และจิตใจที่งดงาม ชีวิตที่สมดุลเป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปดว้ยความรูแ้ละคุณธรรม 
เป็นฐานรากส าคัญน าพาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (สุวิทย์ เมษินทรีย์,  2563 : 62)  ตามความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ช่วงเตรียมการตามยุคโควิดก็จะใช้การนิเทศแบบออนไลน์ รายงานผ่านระบบสื่อเทคโนโลยี แต่ข้อจ ากัดคือเราไม่
สามารถเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ช่วงเปิดเทอม จะใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในการออกติดตามการเตรียม
ความพร้อมช้ันเรียน พูดคุย ให้ก าลังใจครูผู้สอนช่วงเตรียมสอบต่างๆใช้การนิเทศแบบ Coaching ในการแนะน าครู
คู่ขนานไปกับการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุผล (กรรยา จิตฟุ้ง, สัมภาษณ์, 
30 พฤษภาคม 2563) ในสถานการณ์โลกปัจจุบันในยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน กอรปกับมี
โรคติดต่อ โควิค 2019 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องท าตามมาตรการป้องกันโรค โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม 
Social Distancing  เพื่อเป็นการป้องกันโควิค ดังนั้นจ าเป็นต้องปรับการท างาน ได้ใช้ รูปแบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดท าแบบบันทึกการนิเทศออนไลน์ผ่าน Google Form เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ง่ายต่อท้ังคนท าและคนตอบแบบสอบถามแล้วยังเป็นการประหยัดงบประมาณอีกด้วย ส่วนข้อมูลที่ได้มาก็ยังน าไปใช้ตอ่
ได้อย่างสะดวกให้ศึกษานิเทศก์ โดยการน าเทคโนโลยี เข้ามาเป็นเครื่องมือในการนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว 
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล รับส่งข้อมูลข่าวสารจาก  Line group  และมีการออกเยี่ยมนิเทศ ลงพื้นที่เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียนผู้บริหาร ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ให้ก าลังใจ เสนอแนะในการจัดการจัดการศึกษาในยุคสถานการณ์ที่
โลกเปลี่ยนไปเช่นปัจจุบัน จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก 
(ธานินทร์ ขุนนนท์, สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2563) นอกจากนั้นงานวิจัยหลายฉบับได้รายงานเกี่ยวกับการจัดสภาพ
การจัดการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนโดยทั่วไปว่า โรงเรียนได้จัดให้มีการนิเทศการสอน ภายในโรงเรียนขึ้นแล้ว แต่
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สภาพที่ได้จัดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจด้านอื่น ๆ แล้วยังปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์น้อยและยังขาดประสิทธิภาพ ขาด
หลักเกณฑ์และกระบวนการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากประสบ ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ที่ส าคัญคือ ปัญหา
เกี่ยวกับบุคลากรภายในโรงเรียนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป การขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เหล่านี้เป็นต้น  

โรงเรียนในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 4 เป็นโรงเรียนท่ีมี
พื้นที่ห่างไกลกัน การคมนาคมค่อนข้างล าบาก เนื่องจากถนนแคบ คดเคี้ยว และระยะทางบางส่วนเปน็ทางขึ้นเขาลาด
ชัน ส่งผลให้มีปญัหาด้าน การติดตอ่สื่อสาร ท าให้ครูโรงเรียนในอ าเภอสีคิ้ว มีการหมุนเวียนเปลี่ยนครูผูส้อนจากเหตุผล
การขอโอนย้าย เพราะครูส่วนใหญ่ที่ สอนเป็นครูบรรจุใหม่ เมื่อครบวาระก็จะขอโอนย้ายเพื่อไปสอนในโรงเรียนในพื้น
ราบ ท าให้การจัดระบบการบรหิารงานของโรงเรียนมีปัญหาในการสง่ต่อการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ โรงเรียนไม่
สามารถพัฒนาการบรหิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ทีพ่บว่ามีการ
ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์น้อยและยังขาดประสิทธิภาพ ขาดกระบวนการทีถู่กต้อง จึงส่งผลต่อคณุภาพของผูเ้รียน จึงควรมีการ
ด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการเรยีนการสอนภายในโรงเรียน ให้บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาใน
อ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะได้น าไปเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องใน การปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
               1.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ เปน็แบบสอบถามมี
จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
ต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดับการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 4  
                2.  การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
                    2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนนิการ  

        2.2 สร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วน าเสนออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขให้สมบรูณย์ิ่งข้ึน  
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        2.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความ อนุเคราะห์
ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง ระหวา่งข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) : ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.00  

        2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้น
น าไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง ท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครผูู้สอน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน  

        2.5 น าแบบสอบถามที่หาค่าอ านาจจ าแนกแล้วมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (A - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (Conbach, 1990 : 202-203) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
                    2.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยใช้การแบ่งกลุม่แบบช้ันภูมิตามสัดส่วนแยกตามขนาดโรงเรยีนโดยการใช้ตาราง
ส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan, 1970:607- 610) จ านวน 248 คน โดยเก็บข้อมลูจาก
แบบสอบถามผ่าน Google Form และน าผลมาวเิคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอ าเภอสีคิ้วสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผูส้อน โดยภาพรวมมีการปฎิบตัิระดับมาก(
3.86,S.D.=0.14) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ทุกด้านมีการปฎิบัตอิยู่มากด้านที่มีการปฏิบตัิสูงสดุ คอื ด้านการ
เสรมิสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (=4.14, S.D.=0.42) รองลงมาคือด้านการพัฒนาทกัษะการท างานกลุ่ม   ( =
3.97, S.D. =0.25) ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (=3.86, S.D.=0.38) ด้านการพัฒนา
หลักสตูร (=3.79, S.D. =0.30) และด้านท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ( =3.55, 
S.D. =0.35) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอ าเภอสีคิว้ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยภาพรวมจ าแนก
เป็นรายด้าน 

ข้อที ่  
ข้อค าถาม 

   
 

S.D. 

 
แปลผล 

1 ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือครโูดยตรง 3.86 0.38 มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 3.97 0.25 

3 ด้านการเสรมิสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4.14 0.42 
4 ด้านการพัฒนาหลักสตูร 3.79 0.30 
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ข้อที ่  
ข้อค าถาม 

   
 

S.D. 

 
แปลผล 

5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 3.55 0.35  
มาก 

 รวม 3.86 0.14 มาก 
 

2. ผลการเปรยีบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนไม่แตกต่างกัน และมีผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.89, S.D. =0.02) และมีระดับการนิเทศ
ภายในอยู่อันดับที่ 1 พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรกของโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ 1.ด้านการ
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (=4.20, S.D. =0.32) 2.ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม (  =3.87, S.D. 
=0.17) 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร (=3.85, S.D. =0.21) และด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง 
(=3.85, S.D. =0.26) รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลางภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.86, S.D. =0.13) พิจารณา
รายด้านของโรงเรียนกลางสามอันดับแรก ได้แก่ 1.ด้านการเสริมสร้างประสบการณท์างวิชาชีพ ( =4.18, S.D. =0.43) 
2. ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (=3.88, S.D. =0.36) และด้านการพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่ม (=3.89, S.D. =0.02) 3. ด้านการพัฒนาหลักสูตร (=3.80, S.D. =0.31) โรงเรียนขนาดเล็กมีระดบัการปฎบิตัิ
อยู่ล าดับสุดท้ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (=3.85, S.D. =0.14)  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นของโรงเรียนขนาดเลก็ 
พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม (  =4.08, S.D. =0.27) 2. ด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (=4.08, S.D. =0.27) 3. และด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ( =
3.84, S.D. =0.43) 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี ้

  1. การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในเขตพื้นที่
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษาประกอบกับมี
ความรู้และความเข้าใจการนิเทศภายใน ตลอดจนน าไปใช้ปฏิบัติงานค านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรียนมากที่สุด สายวินิตย์  ดวงสนาม  (2561 : 20) ได้กล่าว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การด าเนินงานที่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันปรึกษาหารือ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ ในการที่จะ
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น ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น โดยใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย สงัด อุรานันท์  (2545 : 
12) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ เพื่อพัฒนาคน คือการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  
ต่อมา เพื่อพัฒนางาน เนื่องจากการนิเทศมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนางาน ซึ่งได้แก่ งานการสอนให้ดีขึ้น  เพื่อ
พัฒนาสร้างการประชาสัมพันธ์ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า และ
ผู้น าไม่ใช่การท างานภายใต้การถูกบีบบังคับและคอยตรวจตราหรือจับผิด เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างานรับผิดชอบร่วมกัน และมีความสามัคคีกัน จึงส่งผลให้ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอสีคิ้วสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 การโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพพงศ์ คงประจักร  (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การนิเทศภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ตามแนวคิดของผู้บริหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในส่วนของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยชนะ ชินจักร  (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินการนิเทศภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินการนิเทศภายในของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การพัฒนา
ทางวิชาชีพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่มการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 
และการพัฒนาหลักสูตรตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบการด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสีคิ้ว สังกัด  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ด้านการ
พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่อง จากผู้บริหารและครู
ที่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความแตกต่างกันตามบทบาทหน้าท่ี และภาระงาน
ที่แตกต่าง ท าให้ความคิดเห็นเข้าใจต่างกันตามที่หรือบุคลากรที่มีการย้าย หรือบรรจุใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อพบปะพูดกันมากกว่าการใช้อ านาจหรือ
การออกค าสั่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการนิเทศภายในแต่ละด้านจึงส่งผลให้ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอสีคิ้วสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมพบว่าแตกต่างกัน ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ นพพงศ์ คงประจักร  (2556) ได้
ท าการวิจัยเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิ เทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อ าเภอสีคิ้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
โรงเรียนทั้งสามขนาดมีระดับการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก โรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติล าดับที่ 1 
ตามด้วยโรงเรียนขนาดกลาง และสุดท้ายคือขนาดเล็กทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ มีภาระงานท่ี
แตกต่างกันในขณะที่จ านวนบุคลากรของแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากับกับภาระงาน โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรเยอะท าให้



 

ภาคโปสเตอร ์

 138 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการนิเทศมีระดับสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งทักษะและความสามารถของ
ผู้บริหารก็มีส่วนส าคัญในการก ากับดูแลการด าเนินงานนิเทศ ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  การ
ด าเนินงานนิเทศจะประสบความส าเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการสร้างกลุ่มการท างานของครทูีม่ี
ความสามัคคีและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย Adu, Akinloye and Olaoye,  (2014) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับมุมมองของปัญหาและวิธีการต่างๆ ในการนิเทศภายในและภายนอกโรงเรียน กล่าวว่าเป็นการด าเนินงานนิเทศ
เป็นกิจกรรมส าคัญในการบริหารการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นควรมีการด าเนินงานนิเทศจากทั้งภายในหรือภายนอกหน่วยงานเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  ควรค านึงถึง
วัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานนิเทศ ทักษะและความสามารถของผู้บริหาร ในการก ากับดูแลการด าเนินงานนิเทศ 
ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานนิเทศจะประสบความส าเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้บริหารในการสร้างกลุ่มการท างานของครูที่มีความสามัคคีและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
               (1)  ควรส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจและครูสามารถ
น ามาใช้วจิัยเพื่อพัฒนาอย่างแท้จริง 
                (2)  สถานศึกษาควรดูแลและเอาใจใส่ ส่งเสริมความรับผิดชอบโดยมีการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อในการนิเทศภายในให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศภายใน ครู
ต้องลดภาระงานท่ีไม่ใช่งานสอนเพื่อส่งผลให้การด าเนินงานนิเทศภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
     (1) ควรมีการวิจัยความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนรวมในการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
     (2)  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     (3)  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีส่วนส่งเสริมการนิเทศภายใน

สถานศึกษาอย่างไรเพื่อให้การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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