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บทที่ 5  
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง การประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน ดวยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP
ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนการวิจัยเชิงประเมิน 
มีวัตถุประสงค  เพื่อประเมินการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  ดานสภาพแวดลอมปจจัยเบื้องตน 
กระบวนการดําเนินงาน  และผลผลิต  โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนในสหวิทยา
เขตวิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  
จํานวน  10  คน  ครู  ผูสอน  จํานวน  97  คน  รวมกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลทั้งหมด  107 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบประเมิน แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมินลักษณะสํารวจรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบประเมินการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ดาน 

 ขอมูลที่ผูวิจัย  ไดรับกลับคืนมารวมทั้งสิ้น  107  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  การวิเคราะห 
ขอมูลที่ได  ใชวิธีหาคารอยละ  คาเฉลีย่  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  ใชสถิติทดสอบ t-test,F-test  และ
เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของ LSD  แลวนําผลการเปรียบเทียบเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 จากการวิเคราะหขอมูล  พบวาผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  สวนใหญผานการอบรม
การนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัการนิเทศภายในโรงเรยีน ในสหวทิยาเขตวทิยา
สถาพร  ไดดังนี้ 
 5.1.1  ภาพรวมของโครงการ 
 จากผลการวิจยั โครงการนิเทศภายในโรงเรียนสรุปรายดานดังนี ้

           1)  ดานสภาพแวดลอม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานการนิเทศจากหนวยงาน
ภายนอก อยูในระดับปานกลาง  
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            2)  ดานปจจัยเบื้องตน ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานวัสดุ
อุปกรณ และดานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง   

          3)  ดานกระบวนการดําเนินงาน ภาพรวม อยูในระดับมาก เหมือนกันทุกรายดาน 
                        4)  ดานผลผลิต ภาพรวม อยูในระดับมาก เหมือนกันทุกรายดาน  
 5.1.2  รายละเอียดของโครงการ 
      1)  ดานสภาพแวดลอม ไดแกวัตถุประสงคของโครงการ โครงสรางของโครงการ 
โครงสรางของการนิเทศภายในทุกกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบวา  
       วัตถุประสงคของโครงการ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความคิดเห็น
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการเปนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั่วไปของนักเรียน 
สามารถปฏบิัติไดจริงตามความตองการของสถานศึกษา ในระดับมากเทากับเกณฑที่ตั้งไว 
       โครงสรางของโครงการ ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาโครงสรางของโครงการ  เปนการใหการแนะนําชวยเหลือการทํางานของครู  เปนรูปแบบ
การพัฒนาการทํางานของครู  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  อยูในระดับมาก 
เทากับเกณฑที่ตั้งไว 
       โครงสรางของการนิเทศภายใน  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวา  เปนกิจกรรมนิเทศภายในอยางตอเนื่อง เปนกิจกรรมการนิเทศภายในอยาง
ทั่วถึง  เปนกิจกรรมการนิเทศภายในอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมาก เทากับเกณฑที่ตั้งไว 
       สําหรับการนิเทศจากหนวยงานภายนอก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน  อยูในระดับปานกลาง  แตกตางจากกลุมอื่น  เมื่อพิจารณารายดาน
ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามานิเทศโรงเรียน  อยูในระดับมาก  คงมีบุคลากรใน
ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโครงการ  กับโรงเรียนจัดใหมีการอบรมโดยเชิญบุคคลภายนอกมา
เปนวทิยากร  อยูในระดับปานกลาง 
     2)  ดานปจจัยเบื้องตน  ไดแก  การวางแผนดําเนินโครงการ อาคารสถานที่ บุคลากร 
ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
       การวางแผนดําเนินโครงการ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความ
คิดเห็นวามีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วัตถุประสงคของโครงการมีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมไวอยางเหมาะสม ในระดับมาก 
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       อาคารสถานที่  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความคิดเห็นวา  หองเรียน
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  มีหองสมุดเปนเอกเทศ  พื้นที่บริเวณโรงเรียนมีความเพียงพอกับการ
ปฏิบัติกิจกรรม  ในระดับมาก 
       บุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็นวา  ไดรับคําสั่ง
มอบหมายงานไวอยางชัดเจน  บุคลากรรูและเขาใจถึงสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียน  บุคลากรมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน ในระดับมาก 
       สวนวัสดุอุปกรณ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็นวา  มี
เอกสาร/คูมือครอบคลุมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ส่ือ/เครื่องมือในการนิเทศภายในมีความ
เหมาะสมชัดเจน  มีส่ือ/เครื่องมือในการนิเทศภายในครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับ
ปานกลาง 
       งบประมาณ  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็นวา  ความสะดวก
ในการเบิกจาย มีงบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณไดอยางเพียงพอ งบประมาณมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
ของโครงการ ในระดับปานกลาง 
      3)  ดานกระบวนการ  ไดแก  กระบวนการในการดําเนินงาน  กระบวนการ  และ
กิจกรรมการนิเทศภายใน  การประเมินผลการนิเทศภายใน  การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน 
ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็น  ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา 
       กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศภายใน ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
มีความคิดเห็นวา การประชุมครูกอนดําเนินการ การจัดทําแผน/ โครงการ การดําเนินการนิเทศภายใน 
ในระดับมาก  สําหรับการนําสื่อตางๆ ไปใชในการดําเนินการนิเทศภายใน  ในระดับปานกลาง 
       การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมี
ความคิดเห็นในระดับมาก  ทุกประเด็นคําถาม  เทากับเกณฑที่ตั้งไว 
      4)  ดานผลผลิต  ไดแก  ผูเรียน  ครูผูสอน  ผูบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษา  และ
ครูผูสอนมีความคิดเห็น  ในระดับมาก  เทากับเกณฑที่ตั้งไว  ดังรายละเอียดดังนี้ 
       ดานผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีความคิดเห็น ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  มีปญหาการเรียนไดรับการซอมเสริม กําหนดเปาหมายในการทํางาน  ใน
ระดับมาก 

       ดานครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็น  มีความ
ตระหนักที่จะแกปญหา  และพัฒนางาน  ปกครองดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติอยูในระเบียบ
วินัย  และเอาใจใสดูแลทุกขสุขของนักเรียนสม่ําเสมอ  จัดหองเรียน  สะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 
ในระดับมาก 
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                    ดานผูบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็น  มีมนุษยสัมพันธ
ดีตอทุกฝาย  เอาใจใสดแูลการสอนของครู  และจัดดําเนนิการวดัผลการเรียนใหถูกตองตามระเบียบ 
มีความสามารถในการพูดติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นใหเขาใจงาน  ในระดับมาก  เทากับเกณฑที่ตั้งไว 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 ผลการประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน  ในสหวทิยาเขตวิทยาสถาพร  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ในรูปแบบ CIPP  ผูวจิัยขอนําเสนอผลการอภิปราย  ดังนี้  
 5.2.1  ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม  ปรากฏวาคาเฉลี่ยโดยรวม  อยูในระดับมาก 
เปนเพราะวัตถุประสงคของโครงการ การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพทั่วไปของนักเรียน  เปนโครงการที่บุคลากรรวมมือกันแกปญหาการสอน  และสามารถ
ปฏิบัติจริงได โครงสรางของโครงการเปนการแนะนําชวยเหลือการทํางานของครู  ชวยใหครูมี
รูปแบบการพัฒนาการทํางาน และเปนรูปแบการนิเทศภายในที่เหมาะสม  โครงสรางการนิเทศ
ภายใน  เปนกิจกรรมตอเนื่อง  ทั่วถึง  และมีคุณภาพไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  ปญหา  และ
อุปสรรค  จึงไมมีผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอนมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัย ของ พิชัย  บุญเพ็ง  (2545, หนา 83)  ไดศึกษาเรื่องความตองการในการนิเทศงานวิชาการ
ของครูผูสอน  สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาอําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอเสนอแนะ
ทั่วไป  เนื่องจากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ พบวา ความตองการในการนิเทศงานวิชาการของ
ครูผูสอนอยูในระดับมากทุกดาน  ดังนั้น  ควรสงเสริมและจัดใหมีการนิเทศงานวิชาการ  ใหแก
ครูผูสอนอยางเปนระบบและตอเน่ืองตลอดเวลาเพื่อแกปญหาและความตองการในการนิเทศงาน
วิชาการของครูผูสอน 
 สําหรับประเด็นยอยไดแกการนิเทศจากหนวยงานภายนอก  คาเฉลี่ย  อยูในระดับปานกลาง 
เปนเพราะปจจัยจากภายนอก เปนตนวาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโครงการ  การจัด
อบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการนิเทศภายในโดยเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรยังไมไดรับความ
รวมมือเทาที่ควร 
 5.2.2  ผลการประเมินดานปจจัยเบื้องตนปรากฏวาคาเฉลี่ยโดยรวม  อยูในระดับมาก  ใน
ประเด็นยอยที่ศึกษาดานการวางแผนดําเนินโครงการ ดานอาคารสถานที่  และดานบุคลากร  เปน
เพราะผูบริหารสถานศึกษา  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  กําหนดวัตถุประสงคที่มีความเปนไป
ไดในการปฏิบัติ  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมไวอยางชัดเจน  มีอาคารสถานที่  หองเรียนเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน  มีหองสมุดใหนักเรียนศึกษาคนควาอยางเปนเอกเทศ  ผูบริหารมีคําสั่งมอบหมาย
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งานไวอยางชัดเจน ครูเขาใจถึงสภาพปจจุบัน และปญหาของโรงเรียน และครูมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการนิเทศภายใน 

 สําหรับประเด็นยอยปจจัยเบื้องตน  ไดแก  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ  อยูในระดับ
ปานกลาง  เปนเพราะขาดแหลงสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนิเทศภายใน งบประมาณที่ไดมาไม
เพียงพอ  เหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ  และไมไดรับความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณ
สวนวัสดุอุปกรณ  ประเภทคูมือที่ครอบคลุมมีนอย  ส่ือในการนิเทศไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ
หองปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุชาต ิ ศรีสุวรรณ  (2528, 
หนา 14)  ศึกษาเรื่อง การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเลย ที่กลาววาโรงเรียนไดรับงบประมาณนอย  และไดรับชาไมทัน  ตอการดําเนินงานของ
โรงเรียน  ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณซับซอนเกินไป  ทําใหการปฏิบัติงานไมคลองตัว  และ
ไดรับวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพต่ํา  ทั้งยังไมตรงกับความตองการของโรงเรียน ปรากฏวาคาเฉลี่ยดาน
งบประมาณ  อยูในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาการจัดสรรงบประมาณสําหรับการนิเทศภายใน
โรงเรียน ยังวางแผนเกี่ยวกับการไดมาซึ่งงบประมาณไดไมดีเทาที่ควร  หรืออาจเปนเพราะหนวยงาน
สนับสนุนมีขอจํากัด  เร่ืองงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน  ดังนั้นในประเด็นยอยดังกลาวจึงอยูใน
ระดับปานกลาง  
 5.2.3  ผลการประเมินดานกระบวนการดําเนินงานตามแผน ปรากฏวาคาเฉลี่ยโดยรวม อยูใน
ระดับมาก  เปนเพราะดวยความตระหนักในภารกิจ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผูบริหารจําเปนตอง
ดําเนินการประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ทุกระดับ  ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอยางเปนระบบ  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ไวอยางชัดเจน  บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม  มีการประชุมผูเกี่ยวของกับโครงการ
เพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไว 
   สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการประเด็นยอย ไดแกกระบวนการและกิจกรรม
การนิเทศภายใน  การประเมินผลการนิเทศภายใน  การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน  คาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก  เปนเพราะมีการประชุมกอนดําเนินการนิเทศภายใน  จัดทําแผน/โครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน  และดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  ตามแผนที่กําหนด  การประเมินผลการ
นิเทศภายในมีการนําเครื่องมือสังเกตการณสอนในกลุมสาระตางๆ มาใชนําสื่อตางๆ มาใชในการ
ดําเนินการนิเทศภายใน  การบริหารกระบวนการนิเทศภายใน  ผูบริหารจัดใหมีการประชุมโดยนํา
สภาพปจจุบันปญหา  และความตองการมาปรึกษาหารือ มีการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบ
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม มีการยกยองชมเชยผูรับผิดชอบโครงการเมื่อประสบผลสําเร็จ จึง
ปรากฏอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรกฤช  ยมหา  (2542, หนา 82-83)  ไดศึกษา
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เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวัดนายายอาม  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี การรายงานผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวัดนายายอาม 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  ทั้ง  5  ดาน  ดานการกําหนด
ผูรับผิดชอบและภารกิจการนิเทศ  ดานการจัดระบบขอมูล  และสารสนเทศ  ดานการวางแผนการ
นิเทศ ดานการดําเนินการนิเทศ  และดานการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล  มีการปฏิบัติ  
อยูในระดับมาก 
 5.2.4  ผลการประเมินดานผลผลิตปรากฏวาคาเฉลี่ยโดยรวม  อยูในระดับมาก  การศึกษา
ประเด็นยอยทั้ง  ดานผูเรียน  ดานครูผูสอน และดานผูบริหาร  ปรากฏวาอยูในระดับมาก  ทุกประเด็น 
ผลจากการศึกษาเปนเพราะผูบริหาร  และครูผูสอนมีความตระหนักถึงภารกิจการนิเทศภายในมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่  เปนอยางดี  เหมาะสมกับโรงเรียนในอําเภอบางปะกง  เปนโรงเรียนแกนนําการ
นิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กัมพล  ผลพฤกษา  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
เร่ือง  การประเมินผลโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี  ผลการวิจัยพบวา  
   ดานประเมินผลผลิต  ตามความเห็นของผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโครงการ  อยูใน
ระดับมาก  ผานเกณฑการประเมิน 
   สําหรับประเด็นยอย ดานผูเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  นักเรียนที่มีปญหา
ไดรับการสอนซอมเสริม  นักเรียนขยันอดทนรอบครอบในการทํางาน  กําหนดเปาหมายในการทํางานได 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ทํางานตามขั้นตอน  และมีประสิทธิภาพ  

   ดานครูผูสอน  สามารถปกครองดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติอยูในระเบียบวินัย 
และเอาใจใสดูแลทุกขสุขของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  มีความตระหนักที่จะแกปญหา  และพัฒนางาน 
จัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย นําความรูจากการนิเทศไปใชแกปญหา
การเรียนการสอน  เขาใจบทบาทหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดําเนินการแกปญหาการเรียน
การสอนตามแผนงานโครงการได  และมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 
ของ ดิว  (Dew, 1993, p.  2815)  ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาททางความรูใน
กระบวนการนิเทศ  ผลการวิจัยพบวาครูสวนใหญเห็นวา  ความรูในการนิเทศการสอนเปนสิ่งจําเปน
ครูที่มีประสบการณใหความสําคัญกับความรูในกระบวนการนิเทศ  สวนครูใหมหรือครูที่มี
ประสบการณนอยใหความสําคัญกับความสามารถในการควบคุมหรือปกครองชั้นเรียน 

   ดานผูบริหาร  เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีตอทุกฝาย  เอาใจใสดูแลการสอนของครู และ
จัดดําเนินการวัดผลการเรียนใหถูกตองตามระเบียบ มีความสามารถในการพูด หรือติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอื่นใหเขาใจงาน  จัดบริการตางๆ ของโรงเรียนเพื่อชุมชน  และเขารวมกิจกรรมของชุมชนมี
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ความสามารถในการประสานงานทั้งในโรงเรียน  และหนวยงานอื่น  หรือบุคคลภายนอก  มีการ
วางแผนโครงการของโรงเรียนอยางชัดเจน  และควบคุมการดําเนินงานตามแผนนั้นๆ และตัดสินใจ
ส่ังการไดถูกตอง  แมนยําเมื่อส่ังการใดๆ แลวมีการติดตามผลงานเสมอ  ทั้งหมดที่กลาวเปนหัวใจ
ของการนิเทศภายใน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของ คงกฤช  สวางศรี  (2544, หนา 78) ไดศึกษาเรื่อง
ความตองการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สระแกว ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารการศึกษาและผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการวางแผนดาํเนินการนิเทศภายในใหตรงตามความตองการของครูอยางเปนระบบ โรงเรียน
ควรจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนการใหคําปรึกษา และแนะนําในการแกปญหาจากผูบริหารหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย สงครูเขารับการอบรมหรือเขาประชุมปฏิบัติการสนับสนุนสงเสริมใหไดศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม โดยเนนครูผูมีประสบการณนอยใหมากขึ้นหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของทั้ง
ระดับโรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  ควรใหการสนับสนุนใหครูมีความรู  และทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน  ทั้งนี้ควรจัดใหมีการนิเทศการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  จัดใหมี
การประชุมปฏิบัติการใหแกผูทําหนาที่  การนิเทศภายใน  และสงเสริมใหมกีารนิเทศภายในมากขึ้น 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกวควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการจัดการนิเทศภายในมากขึ้น 
และมีประสิทธิภาพ  จัดทําเอกสาร  คูมือตางๆ และเกณฑมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 เปนตน 
แจกโรงเรียนในสังกัดใหเพียงพอกับตองการของครู 

 5.2.5  ผลการเปรียบเทียบการประเมินการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  ในสหวทิยา
เขตวิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ
แบบประเมิน ไดดังนี ้
   ดานสภาพแวดลอม ความคิดเห็นการนิเทศภายในของครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนเพราะ วัตถุประสงคของโครงการของแตละ
โรงเรียนที่ตั้งไวไมเหมือนกัน โครงสรางของโครงการรูปแบบการนิเทศภายในไมเหมือนกัน การ
นิเทศจากหนวยงานภายนอก แตละโรงเรียนมีขนาดไมเทากันการมีสวนรวมของชุมชน การไดรับ
การนิเทศจากหนวยงานตนสังกัดที่ไมเหมือนกันจึงแตกตางกัน 

   ดานปจจัยเบื้องตน ความคิดเห็นการนิเทศภายในของครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ไมแตกตางกัน เปนเพราะการวางแผนดําเนินโครงการทุกโรงเรียนมีแผนเหมือนกัน 
อาคารสถานที่ทุกโรงเรียนมีสถานที่ และหองเรียนเพียงพอกับการจัดกิจกรรม บุคลากรดวย
ศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีความสํานึกในภารกิจการพัฒนาการเรียนการสอนทุก
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โรงเรียนจึงมีเทคนิควิธีในการจัดช้ันเรียนใหเหมาะสม โดยไมเปนอุปสรรคตอกิจกรรมการนิเทศ
ภายใน จึงไมแตกตางกัน 
    ดานกระบวนการดําเนินงาน ความคิดเห็นการนิเทศภายในของครูผูสอน และผูบริหาร
สถานศึกษา ไมแตกตางกัน เปนเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพรเปนโรงเรียนแกนนํา
การนิเทศภายใน  มีการประชุมปฏิบัติการครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษากอนการดําเนินงาน
โครงการนิเทศภายใน  กระบวนการ  และกิจกรรมการนิเทศภายในการบริหารกระบวนการนิเทศ
ภายใน  การประเมินผลการนิเทศภายใน  จึงไมแตกตางกัน 

   ดานผลผลิต ความคิดเห็นการนิเทศภายในของครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา 
ไมแตกตางกัน เปนเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพรตั้งจุดมุงหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดานตางๆ ไวเปนตนวา  ดานผูเรียน  ดานครูผูสอน  และดานผูบริหารสถานศึกษา  โดย
ภาพรวมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ดําเนินโครงการไดอยางทั่วถึง  ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
เหมือนกัน จึงไมแตกตางกัน 
   สําหรับโรงเรียนที่มอัีตรากําลังเพียงพอกับโรงเรียนที่มีอัตรากําลังไมเพียงพอ  ดาน
สภาพแวดลอม  ความคิดเห็นการนิเทศภายในของครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เปนเพราะองคประกอบของสภาพแวดลอม  ดานวัตถุประสงคของโครงการ  
โครงสรางของโครงการ  โครงสรางของการนิเทศภายใน  การนิเทศจากหนวยงานภายนอกแตละ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร ไมเหมือนกัน จึงแตกตางกัน  
   โรงเรียนที่มีอัตรากําลังเพียงพอกับโรงเรียนที่มีอัตรากําลังไมเพียงพอ  ดานปจจัย
เบื้องตน  ความคิดเห็นการนิเทศภายในของครูผูสอน  และผูบริหารสถานศึกษา  ไมแตกตางกัน  
เปนเพราะการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่มีอัตรากําลังเพียงพอ  จะสะดวกในการแบงงานกัน
รับผิดชอบในการนิเทศบางโรงเรียนสามารถใหครูวิชาการชวยนิเทศรวมกับผูบริหารสถานศึกษา 
สวนโรงเรียนที่มีอัตรากําลังไมเพียงพอการแบงงาน และหนาที่ใหรับผิดชอบจะทําลําบาก  ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองควบคุม  กํากับ  ติดตาม  และนิเทศดวยตนเองโรงเรียนท่ีมีการนิเทศภายในโดย
ผูบริหารสถานศึกษา  กับโรงเรียนที่นิเทศภายในโดยครูวิชาการ  ไดประสบความสําเร็จเหมือนกัน 
จึงไมแตกตางกัน 
   ผลการศึกษาที่พบวาโรงเรียนที่ดําเนินงานนิเทศภายในประสบผลสําเร็จมีองคประกอบ
ทุกดานครบ  เปนเพราะการติดตาม  ควบคุม  กํากับ  ทุกขั้นตอนมีผลใหการปฏิบัติงานของครูมีขวัญ 
กําลังใจ เนื่องจากเมื่อดําเนินงานมักจะพบปญหา  อุปสรรค  แตไดรับคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะ
เปนระยะๆ ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงสามารถแกไขไดชวยใหภารกิจที่รับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมาย จงึสะทอนความรูสึกในแบบประเมินครั้งนี้วา โรงเรียนที่มีการติดตาม ควบคุม กํากับ 
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ทุกขั้นตอนของการดําเนินงานโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจ การนิเทศภายใน
โรงเรียนไดดีโรงเรียนตองมอบหมายใหครูวิชาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน  โดยผูบริหาร
สถานศึกษา  คอยควบคุมกํากับ  ติดตามใหกําลังใจ  ทุกขั้นตอน  ซ่ึงสอดคลองกับ บทความของ สุรศักดิ์  
ปาเฮ  (2545, หนา 26)  การนิเทศภายในโรงเรียน  (In-School Supervision)  หมายถึง การปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน ในการที่จะปรับปรุงแกไขพัฒนาการทํางานของครูใหมี
ประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน และเมื่อมีการนิเทศภายในโรงเรียนแลว จะตอง
พัฒนาคน เปนการใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อนิเทศแลว บคุลากรภายในโรงเรียน  ไดรับความรู และ
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน เปนการสรางสรรควิธีการทํางานของบุคลากรใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ผลการประเมินนี้จึงนาจะมั่นใจไดวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนใดประสงคจะดําเนินการโครงการใดๆ ก็ตามใหบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายจําเปนตองมีการควบคุม  กํากับทุกขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
              จากการศึกษาวิจัย  เร่ืองการประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน  ดวยรูปแบบการประเมิน 
แบบ CIPP ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ไดมี
ขอเสนอแนะในการนําผลศึกษาวิจัยไปใชสรุปไดดังตอไปนี้ 
                         1)  ดานสภาพแวดลอม หนวยงานที่รับผิดชอบควรรวมมือกันจัดการอบรม
ปฏิบัติการ  ช้ีแจงวัตถุประสงค  หลักการ  เปาหมายใหผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  ไดเขาใจ
อยางถองแทเพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมโครงการบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
                              สถานศึกษาควรรวมมือกันจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอยางทั่วถึง 
และประสานงานกับบุคลากรในชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหารโครงการ รวมไปถึงเชิญ
ศึกษานิเทศก ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามารวมเปนวิทยากรอบรมปฏิบัติการใหกับครูผูสอน 
ควรมีการวางแผน จัดทําโครงการอยางจริงจัง และตอเนื่อง 
                      2)  ดานปจจัยเบื้องตน  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําคูมือการนิเทศภายใน
โรงเรียน จัดหาสื่ออุปกรณที่จําเปนใหครบและครอบคลุมการจัดกิจกรรมนิเทศภายใน 
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                          หนวยงานตนสังกัดควรจัดงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน  รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปอยางถูกตอง
รวดเร็ว  ทันกับความตองการของโรงเรียน 
                            ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนของบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
โครงการนิเทศภายใน จัดหาสื่อเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการนิเทศภายในโรงเรียนใหเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัความตองการ  
                      3)  ดานกระบวนการ  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมครูผูสอนกอน  และ
หลังดําเนินโครงการอยางสม่ําเสมอ  จัดทําแผน/โครงการนิเทศภายในไวอยางชัดเจน  ศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหา และความตองการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผน และโครงการนิเทศภายใน มอบหมาย
ใหบุคคลกรมีสวนรวมรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม  มีการยกยองชมเชยผูรับผิดชอบ
โครงการอยางสม่ําเสมอ 
                    4)  ดานผลผลิต  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการประเมินโครงการนิเทศภายในเปน
ระยะๆ  อยางนอยปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1)  ควรมีการประเมินการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในลักษณะนี้เปนระยะๆ 
อยางนอยปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
   2)  ควรศึกษาปญหาที่มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการนิเทศภายในเพื่อทําให
ทราบถึงปจจัยที่ทําใหกระบวนการนิเทศภายในไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
           3)  ควรทําวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในสถานศึกษาอื่น สหวิทยาเขตอื่น 
           4)  ควรทําวิจัยมาตรฐาน และคุณภาพของโครงการนิเทศภายใน วามีคุณภาพตรง
ตามความตองการของโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา  
 


