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บทที่ 5 
     สรุป  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองศกึษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียนตามความคิดเหน็ของ
ครู และผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   บทนี้กลาวถึง 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                      5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัคร้ังตอไป 
             วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศกึษาเพื่อศกึษาปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ผูสอน  
เพื่อเปรียบเทยีบปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ
เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
               วิธีดาํเนินการวิจยั การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาเชิงสํารวจ โดยสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เกี่ยวกับปญหา
และขอเสนอแนะการนเิทศภายในโรงเรียน   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน  3  ตอนคือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ 
แบบสอบถาม    ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายใน ตาม
ความคิดเหน็ของครูและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
และ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะการนิเทศภายในโรงเรยีน 
    การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยสงแบบสอบถามไปทั้งหมด  364 ฉบับ 
ไดกลับมาทั้งหมด  364  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 
                การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน แลวนําไปวิเคราะห
ดวยคอมพิวเตอร โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาคะแนนเฉลี่ย ความเบีย่งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบความแตกตางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ทําการแปรผลและนําเสนอเปนตาราง 
ประกอบการบรรยายความเรียง 
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5.1  สรุปผลการวิจัย  

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได  ดังนี้ 

5.1.1  ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   
โดยรวมจําแนกตามสถานภาพพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีปญหาอยูในระดับ  ปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมผูบริหารโรงเรียนมีปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนอยูใน
ระดับนอย สวนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามีปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้ 
 ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  พบวาปญหาการนิเทศภายในของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยรวมอยู
ในระดับนอย  สวนครูผูสอนพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้คุณภาพของ
นักเรียนเปนอันดับแรก 
 ดานการวางแผนการนิเทศพบวา   ปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  อยูในระดับนอย  สวนครูผูสอน
พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยกระจายทรัพยากร
ใหแกทุกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเสมอภาคและอยางประหยัด  
 ดานปฏิบัติการนิเทศ  พบวาปญหาการนิเทศภายในผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยรวมอยูในระดับนอย   สวนครูผูสอนพบวามีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับปญหาการ
ประชุมคณะปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียน เมื่อเสร็จส้ินโครงการเปนอันดับแรก 
สวนครูผูสอนใหความสําคัญกับปญหาการจัดทรัพยากรที่กําหนดตามแผนไวใหพรอมและเพียงพอ 
เปนอันดับแรก 
 ดานการประเมินผลการนิเทศพบวา  ปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยรวมอยูในระดับนอย  สวนครูผูสอนอยูในระดับ
ระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับปญหาการให
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินผล การนิเทศภายในเปนอันดับแรก สวน
ครูผูสอนใหความสําคัญกับปญหา  การกําหนดวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับนโยบาย
วัตถุประสงคและเปาหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เปนอันดับแรก 
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  5.1.2  การเปรียบเทียบ ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามสถานภาพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยครูผูสอนมีความคิดเห็นวามีปญหามากกวาผูบริหารโรงเรียน 

 5.1.3  ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  ดาน
การวางแผนการนิเทศภายใน  ดานการปฏิบัติการนิเทศภายในและดานการประเมินผลการนิเทศ
ภายใน  มีดังนี ้
          ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ  ขอเสนอแนะ 3  อันดับแรก  
คืออันดับ 1 ควรใหครูเปนคณะทํางานในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใน
โรงเรียน  อันดับ 2  ผูบริหารตองติดตามกํากับอยางตอเนื่อง เพื่อใหศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการในการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการและอันดับ 3  
ควรจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนหรือครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ  มีเจตคติที่
ดีตอการนิเทศ 
         ดานการวางแผนการนิเทศภายใน  ขอเสนอแนะ 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1  ควรแตงตั้ง
ใหครูผูสอนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  จะไดเปนแผนงานของโรงเรียน
ทั้งมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับของทุกคน  อันดับ 2  ผูบริหารโรงเรียนควรจัดประชุมชี้แจงใหแก
ครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน ไดเขาใจถึงวัตถุประสงค  นโยบาย เปาหมายและวิธีการดําเนินการ
นิเทศในโรงเรียนอยางชัดเจนกอนดําเนินการและอันดับ 3  ควรจัดอบรมหรือประชุมสัมมนา
ผูบริหารโรงเรียนหรือครูผูสอนใหมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับวิธีการจัดทําแผน  สามารถกําหนด
ทางเลือกและกิจกรรมเขาแผนงาน/โครงการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

      ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ขอเสนอแนะ 3 อันดับแรก คือ  อันดับ 1  ควรใหมีการ
ประสานงานระหวางผูบริหารและครูผูสอนในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน อันดับ 2  สรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดแกบุคลากรทุกฝายและอันดับ 3  ผูบริหารควรใหการสนับสนุน
ดานการจัดหองเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีความพรอมในการเรียน 
การสอนตามมาตรฐานโรงเรียน 
       ดานการประเมินผลการนิเทศภายใน ขอเสนอแนะ  3  อันดับแรก  คืออันดับ 1  การสราง
เครื่องมือประเมินผลใหไดมาตรฐาน  ประเมินไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงาน 
อันดับ  2  ควรจัดใหครูผูสอนมีสวนรวมไดประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและอันดับ 3  ควรเปด
โอกาสใหครูผูสอนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
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5.2  อภิปรายผล 
  
                 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษา  ปญหา  และขอเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2    มีประเด็นที่นํามาอภิปราย  ดังนี้ 

 5.2.1  การศึกษาปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  ดานการวางแผนการนิเทศ  ดาน
การปฏิบัติการนิเทศ  และดานการประเมินผลของผูบริหารและครูผูสอนพบวา  ปญหาการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  โดยรวมและรายดานมี
ปญหาอยูในระดับปานกลางผลการวิจัยปรากฏเชนนี้  แสดงวาสภาพการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูบริหารและครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  พัฒนา
ไปแลวระดับหนึ่ง  แตอาจยังไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวเนื่องจากโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  อยูหางไกลและอยูในเขตพื้นที่ทุรกันดาร  ครู
สวนใหญยายมาทําการสอนเพียงไมกี่ปก็ยายกลับภูมิลําเนาเดิม  สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ไม
ตอเนื่อง ไมสามารถเรียนรูกระบวนการนิเทศอยางแทจริงได  สงผลใหการนิเทศภายในของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เปนไปอยางไมตอเนื่องซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ชุลี ผลวา (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา 
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทรโดยภายรวมอยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัย ของ สมศักดิ์  เจริญสุข (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง  ปญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว สรุปวา มีปญหาการนิเทศ
ภายในอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัมรา เวียงแสง (2543, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหา ความตองการและความพึงพอใจการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู 
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนพบปญหาการนิเทศภายในโดยรวมอยูในระดับปานกลางใน 
ขณะที่ครูผูสอนเห็นวาปญหาการนิเทศภายในทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
และยังยืนยันดวยผลการวิจัยขอ สมศักดิ์ ปอมบุบผา (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี   ผลการวิจัยพบวา ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของคณะกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
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  ผลการศึกษาปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารและครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จําแนกรายดานทั้ง 4  ดาน มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

1)  ดานศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  พบวามีปญหาการนิเทศโดย 
รวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุลี ผลวา (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ อยูใน
ระดับปานกลาง    สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2546,  
หนา 36)  ที่กลาวาการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเปนกระบวนการขั้นแรกในการ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการศึกษาสภาพปจจุบันวาเปนอยางไร อะไรคือปญหาและ
ความตองการ ขั้นตอนนี้อาจกลาวไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เปนพื้นฐานของการวางแผนการ
นิเทศ ผลจากการศึกษาในชั้นนี้ จะไดขอมลูที่แสดงถึงสภาพที่แทจริง ในปจจุบันของโรงเรียนสภาพ
การปฏิบัติงานแสดงใหเห็นถึงปญหาสําคัญของงานและแสดงใหเห็นถึงความพรอมความสามารถ
ของโรงเรียนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสภาพควรจะเปน เปรียบเทียบกับความคาดหวังนั่นคือการ
แสดงถึงความตองการในอนาคต ของโรงเรียนนั่นเอง  
                        2) ดานการวางแผนการนิเทศ  พบวามีปญหาการนิเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับผลการวิจัยของชุลี ผลวา (2540, บทคัดยอ) ไดวิจยัเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวดัสุรินทร พบวา 
การดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดสุรินทร ดานการวางแผนอยูในระดบัปานกลาง และ ไพบูลย  หวางเค็ง (2542, 
หนา 77) ไดทําการวจิัยเร่ืองปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดสระแกว พบวา ปญหาลําดับแรกของการวางแผนการนิเทศของผูบริหารและครูผูสอน 
ไดแก การจดัสรรงบประมาณเพื่อใชในการนิเทศภายในโรงเรียน โดยกระจายทรัพยากรใหแกทุก
ชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนไดอยางเสมอภาคและประหยัด  
                           นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับผลการวิจัยของไจแลล (Jailall, 1998; อางถึงใน สมศักดิ์ 
วงศักดา, 2547, หนา 58) ไดปรับปรุงแกไขการใชเทคนิคการนิเทศแบบทีแ่ตกตางจากเดมิ: กรณีศึกษา
ผลกระทบที่มีตอการพัฒนารูปแบบในการจัดการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการสงผลในดานการ
สนับสนุนความกาวหนา และการพัฒนางานดานการสอนของครูวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้คอื 
เพื่อสํารวจรูปแบบของการใชเทคนิคการนิเทศแบบที่แตกตางจากเดิม เพือ่ทําการเสนอแนะไปสูการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานดานการนิเทศแบบทีแ่ตกตางจากเดมิทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจัยพบวา การใชแผนนํารองกอนที่จะมีการสงเสริมและการสนับสนุนจากหนวยงานในอําเภอ 
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สรุปวา การจดัการนิเทศแบบแตกตางจากเดิมมีความเหมาะสม และเปนรูปแบบที่สามารถไดรับการ
พัฒนาจนเกิดความเจริญกาวหนาได ซ่ึงในปจจุบันดูเหมือนวาจะมีการนําไปใชเพิ่มมากขึ้นดวย โดย
ผูบริหารมีทัศนคติวา สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาดานการสอนไดจริง และควร
นํามาใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และระบบงานซึ่งการวางแผนงานตามทฤษฎีของ Glatthorn 
แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะสภาพปญหาของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2  เปนโรงเรียนที่อยูในเขตทุรกันดารหางไกลจากตัวจังหวัด สภาพการ
คมนาคมไมสะดวก งบประมาณที่จัดสรรไมเพียงพอ  ผูบริหารและครูผูสอนมีงานประจํามาก  แต
ดวยการจํากดัเรื่องเวลาและผลการปฏิบัติงานที่ตองใหทนักับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงึจําเปนตองมแีนวในการดําเนินงานที่สงผล
ตอความสําเร็จอยางรวดเร็วท่ีสุด               

          3) ดานการปฏิบัติการนิเทศ  พบวามีปญหาการนเิทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุลี ผลวา (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา  
มีปญหาการนิเทศดานการปฏิบัติการนิเทศอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เดชา หามนตรี (2542,บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี  พบวา  ปญหาปฏิบัติการนิเทศภายในอยูในระดับ
ปานกลาง  และผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ปญหาลําดับแรกของการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในของผูบริหารและครูผูสอน  ไดแก  การประชุมคณะปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการและการจัดหาทรัพยากรที่กําหนดตามแผนไวใหพรอมและเพียงพอ  
ผลการวิจัยปรากฏผลเชนนี้  อาจเนื่องจากผูบริหารและครูผูสอน  มีภารกิจงานดานอื่นๆ ที่ตองปฏิบัติ
มากการปฏิบัติงาน จึงไมตอเนื่อง  แมจะมีแผนการนิเทศภายในอยางชัดเจน   
            4) ดานการประเมนิผล พบวา  มีปญหาการนิเทศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ชุลี ผลวา (2540, บทคัดยอ) ไดวิจยัเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวดัสุรินทร พบวา 
ปญหาดานการประเมินผลการนิ เทศอยู ในระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อัญชลี เอื้อสุขนุกูล (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาในกระบวนการนเิทศภายใน เพื่อ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ขั้น
การประเมินผลกระบวนการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ แสดงให
เห็นวา  การปฏิบัติการนิเทศภายในของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  ยังไมบรรลุวัตถุประสงคของการนิเทศ  นั่นคือการใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนด



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
67 

 

เกณฑประเมิน การกําหนดวธีิการประเมินผลสอดคลองกับนโยบาย  วัตถุประสงคและเปาหมาย  ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลสภาพปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่กลาวไววา  การนิเทศภายในโรงเรียนยังไมมีระบบการจัดกจิกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ไมตอบสนองเนื้อหาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  การติดตามผลการนิเทศไมได
นํามาปรับปรุงหรือพัฒนาประสิทธิภาพ  เปนตน 
                5.2.2  การเปรียบเทียบปญหาการนิ เทศภายในของโรงเรยีน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  ดานการ
วางแผน  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  และดานการประเมินผลการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนโดยรวมและรายดานพบวา  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05  สอดคลอง
สมมุติฐานที่ตัง้ไว  การที่ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ไมสอดคลอง
กับครูผูสอน  อาจเปนเพราะการจดัการศกึษา จะประสบผลสําเร็จหรือไม  ขึ้นอยูกบัตัวจักรสําคัญ
คือผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานทีสํ่าคัญที่สุดที่จะนํานโยบายการศึกษาของรัฐ
มาปฏิบัติ  นักเรียนจะมีคุณภาพหรือไมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ  ดังที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 ข, หนา 21) กลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
กับการนิเทศการศึกษาไววา ผูบริหารตองเปนผูที่ใหความรูความเขาใจกับครูภายในสถานศึกษา
เกี่ยวกับทักษะทางสังคมใหครูตระหนักถึงความสําคัญจาํเปนและใหแนวทางแกครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จะพัฒนาทักษะทางสังคม ผูบริหารตองเปนผูประสานงานในดานตาง ๆ ที่จะ
กอใหเกดิการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนทักษะทางสังคม  เชน  ประสานงานวิทยากร  ประสาน
แหลงความรู  วิทยากรตาง ๆ   ผูบริหารตองเปนผูใหการสนับสนนุสงเสริม  ใหครูพฒันาผูเรียนเกดิ
ทักษะทางสงัคม ผูบริหารตองใหคําแนะนํา  คําปรึกษาแกครูเมื่อครูตองการ  ผูบริหารตองรวมประชุม
วางแผนกับคณะครูที่จะรวมกันพัฒนาผูเรียน ผูบริหารตองดําเนินการนิเทศภายใน เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนทักษะทางสังคมดวยเทคนิควิธีการตางๆและผูบริหารตองติดตามประเมินผล 
การดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสมบูรณ ถูกตองและมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อให
ประสบผลอยางดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์  เจริญสุข (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจยั
เร่ือง ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั
สระแกว  สรุปวา มีปญหาการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลางผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็น
เกี่ยวกับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกัน  

 ดังนั้นการที่ผลการเปรียบเทยีบปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   ผูบริหารโรงเรียนแตกตางกับครูผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ . 05  จึงเปนไปไดเพราะเหตุผลดงักลาวขางตน 
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5.2.3  ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ฉะเชิงเทรา  เขต 2   ในดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการ  ดานการวางแผน 
การนิเทศ  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  และดานการประเมินผลการนิเทศ  มีดังนี ้

1)  ดานการศึกษาสภาพปจจุบนั  ปญหา และความตองการ  ผูบริหารโรงเรียนและ 
ครูผูสอนไดใหขอเสนอแนะการนิเทศภายใน  ดังนี้ ลําดับ  1  คือ ควรใหครูผูสอนเปนคณะทํางาน
ในการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการของโรงเรียน  ลําดับ 2  คือ  ควรจัดอบรมเพือ่
ประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจมีเจตคติที่ ดีตอการนิเทศ ลําดบั
ที่ 3  คือ  ควรมีเจาหนาทีจ่ัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง  มีระบบและเปนปจจุบันสามารถนาํไปใชในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพนักเรยีนไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับผลการวจิัยของ ไพบลูย  หวางเคง็ 
(2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การดาํ เนินการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมกีารดําเนนิการ
นิเทศภายในโรงเรียน 3 ขัน้ตอน คือ ขั้นตอนแรก มกีารจัดโครงสรางการนิเทศภายในโรงเรียน
ระดับโรงเรียน  การจดัวางตัวบุคลากร การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและ
หัวหนาหมวดวิชา โดยใชกระบวนการนิเทศ สอดคลองกับผลการวิจยัของ สมานจติ  พงษสนาม 
(2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา  เขตการศึกษา 6  ผลการวิจยัพบวา มีการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการโดยใชวิธี
วิเคราะหศึกษาประเมินความตองการและสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกรียงเลิศ   ติรธรรมเจริญ (2544, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานปญหาและอุปสรรค การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน คือ 
ควรมีการประชุมวางแผนการนิเทศรวมกันและควรจัดอบรมใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

         2) ดานการวางแผนการนิเทศภายใน  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนไดใหขอเสนอแนะ 
การนิเทศภายใน  ดังนี้  ลําดบั 1  คือ  ควรแตงตั้งคณะทํางานจากครูอาจารยภายในโรงเรียนใหมีสวน
รวมในการวางแผนและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานจะไดเปนแผนงานรวมของโรงเรียน ที่มีความชัดเจน
และเปนทีย่อมรับของทุกคน  ลําดับ 2 คือ ควรจัดประชุมอบรมสัมมนาผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน
ใหมีความรูความเขาใจ หลักเกณฑและวิ ธีการจัดทําแผน สามารถกําหนดทางเลือก และกจิกรรม
มารวมเขาแผนงาน  โครงการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ลําดับ 3  คือ  ผูบริหารโรงเรียน
ควรจัดประชุมชี้แจงใหครูผูสอนทุกคนในโรงเรียนไดเขาใจถึงวัตถุประสงคนโยบายเปาหมายและ
วิธีการดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียน  อยางชัดเจนกอนดําเนนิการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ไพบูลย  หวางเค็ง ( 2542, บทคัดยอ) ไดศกึษาวจิัยเร่ือง การดําเนนิการนิเทศภายในทีม่ีประสิทธิภาพ
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จงัหวัดสระแกว  ผลการวิจยั โรงเรียนมีการ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก มกีารจัดโครงสรางการนิเทศภายใน
โรงเรียนระดบัโรงเรียน การจัดวางตวับุคลากร การวางแผนการดําเนนิการ การประเมินผลและการ
ปรับปรุงแกไข ขั้นตอนทีส่อง การจัดระบบบริหารใหเอื้อตอการนเิทศ การกําหนดบทบาทหนาที่
ของผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชา สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกรียงเลิศ   
ติรธรรมเจริญ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานปญหาและอุปสรรค การนิเทศภายใน
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะคือ ควรมีการประชุมวางแผนการนิเทศ
รวมกันและควรจัดอบรมใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
                       3)  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ไดใหขอเสนอแนะการ 
นิเทศภายใน  ดังนี้  ลําดับ 1  คือควรใหมกีารประสานงานระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ใน
เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน  ลําดับ 2  คือ  สรางขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ใหเกิดแก
บุคลากรทุกฝาย ลําดับ 3  คือ ควรจัดใหมีการรายงานความกาวหนาของผูปฏิบัติงานโครงการ  ให
ผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบสอดคลองกับผลการวิจัยของไพบูลย หวางเค็ง (2542, บทคัดยอ) ได
ศึกษาวจิัยเร่ือง การดําเนินการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวดัสระแกว ผลการวิจยัพบวา โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนคอื 
การดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียน การดาํเนินการปฏิบตัิงานและการประเมินผล 
                      4) ดานการประเมินผลการนเิทศ  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน ไดใหขอเสนอแนะ
การนิเทศภายใน  ดังนี้  ลําดับ 1  ควรจัดใหมีการประเมินความกาวหนาในการสอนของครูที่เกิด
จากการนเิทศดวยการประเมินคุณภาพนักเรียนปลายภาคเรียนทุกครั้ง  ลําดับ  2  คือ  การสราง
เครื่องมือประเมินผลใหไดมาตรฐาน  ประเมินไดตรงตามวัตถุประสงค  และเปาหมายของงาน  
ลําดับ  3   คือควรจัดใหครูผูสอนมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรยีนสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของไพบูลย หวางเค็ง (2542, บทคัดยอ) ไดศกึษาวจิัยเร่ือง การดําเนนิการนิเทศภายในทีม่ี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา 
โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การดาํเนินการปฏิบตัิงานและการประเมินผล 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกรียงเลิศ   ติรธรรมเจริญ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานปญหาและอุปสรรค การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรงุเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะในการปฏบิัติงานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบ
ปญหาในเรื่องดังตอไปนี้คือ ขาดสื่อและเครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผล 
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การนิเทศ ขอเสนอแนะคือ กําหนดหนาทีผู่นิเทศใหชดัเจนและลดงานดานอื่นๆ ลงผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ ควรมีการประชุมวางแผนการนิเทศรวมกันและควรจัดอบรมใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
การนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
         
             5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
                         1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการปการศึกษาละ 1  คร้ัง  ใหกบัผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ใหมีความรูความเขาใจตอ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทุกขั้นตอน  โดยเฉพาะขั้นการศกึษาสภาพปจจบุัน  ปญหา  และ
ความตองการและขั้นปฏิบัตกิารนิเทศ  และควรติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียนอยางจริงจัง 
และตอเนื่องดวยการใหทกุโรงเรียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคการศึกษา  อีกทั้งยังควร
มีมาตรการกําชับ ใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝายใหความสําคัญตอการนิ เทศภายใน
โรงเรียนอยางแทจริง 

          2)  ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อ 
เปนการกระตุนใหบุคลากรไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคณุภาพ 

3)  ครูผูสอนควรศึกษารูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดวย 
ตนเองเพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติและเตรียมแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะ
เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 
         4)  บุคลากรที่เกี่ยวของกบัการศึกษา ควรใหการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนากระบวนการ
นิเทศภายในอยางจริงจัง  และตอเนื่องเพือ่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคณุภาพ  ซ่ึงสงผลให
เยาวชนเกดิพฒันาการเรียนรูทุกดาน 

        5)  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ควรมีการปฏบิัติการนิเทศภายในโรงเรียน  ที่เนน 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสรางความสัมพันธรวมกันเพื่อใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกนั 

       6)  ควรแตงตั้งคณะทํางานจากครู อาจารยภายในโรงเรียนใหมีสวนรวมในการวางแผน 
และจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแผนงานรวมของโรงเรียน 

     7)  ควรจัดใหมีการประชมุอภิปรายผลของการประเมนิ  เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา 
อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป  และควรใหขอมลูยอนกลับในการนิเทศแกครู
อยางสม่ําเสมอ 
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             5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
                       1) ควรมีการศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพของครูแลผูบริหารในการจดัการ
นิเทศภายในอยางไดผล 
                       2)  ควรมีการศกึษาความสัมพันธระหวางการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
                       3)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการนิเทศที่นิเทศโดยใชนวัตกรรมการนิเทศ เชน 
รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธิภาพ 

 


