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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้  มุงศึกษาถึงการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนการเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา 2) การ
วางแผนการนิเทศ 3) การดําเนินการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ และเพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแกขาราชการครู  จํานวน 244 คน ประกอบดวย
ขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน 42 คน และขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 
202 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 40 ขอมี
คาความเช่ือม่ัน 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และคาทดสอบ t–test สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายกโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ข้ันตอนการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ข้ันตอน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการของสถานศึกษา และข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ  ตามลําดับ 
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา  
การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง   
4  ข้ันตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา การวางแผนการ
นิเทศ  การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ของสถานศึกษาขนาดใหญ และ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายดานนั้นไมแตกตางกัน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were : (a) to study the procedure of implementing internal 

supervision in the basic education institutes under the jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of 
Educational service Area which included (1) studying the current condition, problems and needs of the 
institutes, (2) planning the supervision, (3) conducting the supervision and (4) evaluating the supervision, 
and (b) to compare the implementation of internal supervision of the basic education institutes under the 
jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of Educational Service Area, categorized by school size. 

The sample included 42 teachers in large schools and 202 teachers in small schools,      a total 
of 244. The instrument was 40 items of a five – point rating scale questionnaire with  a reliability of 0.98. 
The statistical analysis consisted of percentage, mean, standard deviation and t–test (independent). 

The results of the study were as follows : 
1)  The condition of implementing internal supervision in the basic education institutes under 

the jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of Educational Service Area as a whole was at a high level. 
Considering each aspect, et was found that they were at a high level Ranging from high level to low level 
were as follows : conducting the supervision, planning the supervision, studying the current condition, 
problems and needs of the institutes and evaluating the supervision. 

2)  The comparison of implementing internal supervision the basic education institutes under 
the jurisdiction of the Nakhon Nayok Office of Educational Service Area, categorized by school size, 
according to the four aspects, as a whole and each aspect showed that there was no significant difference. 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
                แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 –2548)  ไดกําหนดให “คน”  
เปนศูนยกลางหรือเปนหัวใจท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศเพราะมีความเช่ือวา คุณภาพของคนเปน
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การศึกษามีความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพของคน  ใหเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา มีพลังและ
ความสามารถในการผลิต  ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม  สรางสรรคสังคมใหม่ันคงและสงบสุข (ดิลก  
บุญเรืองรอด, 2537) ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยไดพัฒนาเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ความเจริญ กาวหนาดานเทคโนโลยี  เขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ประเทศอยางตอเนื่อง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองยกระดับการศึกษา และพัฒนาความรูพื้นฐานของ
ประชาชนใหสูงข้ึน เพ่ือเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนเจตคติ ใหสามารถปรับตัว และ
ดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม ทามกลางพลวัตรของความเปล่ียนแปลง (กรมวิชาการ, 2535)  รัฐบาลจึงเรง
ดําเนินการยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชาชนใหสูงข้ึนโดยเร็ว  พรอมท้ังประกาศนโยบายวา
ดวยการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีหลักการ ดังนี้ (กอ สวัสดิพาณิชย, 2533) 

1. การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนสิทธ์ิ และหนาท่ีท่ีประชาชนไทยทุกคนตองมี และตองไดรับ
โดยไมจํากัดเพศ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ภูมิลําเนา ความเช่ือทางศาสนาหรือขอจํากัดอ่ืนใด 

2. รัฐมีหนาท่ีสนับสนุนวิถีทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีคุณภาพกวางขวาง  
ท่ัวถึงเปนธรรม และใหเห็นเปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 

การดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา จะบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมนั้น  
ยอมข้ึนอยูกับการพัฒนากระบวนการสําคัญของโรงเรียนไปพรอมกัน  ซ่ึงไดแก  กระบวนการบริหาร  
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษา  
นับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนกระบวนการท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่ง  ท่ีจะนํากระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา ไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายนอกอาจทําไดไมท่ัวถึง  และสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน  ประกอบกับแนวทางการจัดการศึกษาปรับเปล่ียนไป 
จากเดิม  หากโรงเรียนไดทําความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการศึกษาท่ีชัดเจน ยอมจะสงผลตอ
คุณภาพของเด็ก  ท่ีอยูในวัยการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี, 
2547)   

การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนการนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียนเอง  ผูนิเทศอาจไดแก  
ผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา ครูผูชํานาญการ ครูผูนิเทศ ครูผูรวมนิเทศ และหัวหนาฝายตางๆ ท่ีโรงเรียน
คัดเลือกหรือแตงต้ังข้ึน การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตองกระทํา
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1. พัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนการใหคําแนะนําชวยเหลือ  เม่ือนิเทศแลวบุคลากรใน
หนวยงานไดรับความรู และมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

2. พัฒนางาน การนิเทศการศึกษาเปนการสรางสรรควิธีทํางาน ใหมีประสิทธิภาพข้ึน 
3. ประสานสัมพันธ  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความรวมมือ สรางความเขาใจในการ

ทํางานรวมกัน 
4. การสรางขวัญและกําลังใจ  การนิเทศการศึกษาเปนการสรางความม่ันใจ ความสบายใจ

และมีกําลังใจในการทํางาน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครู  

มีประสิทธิภาพ  และสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  แตปรากฏวาสภาพการปฏิบัติจริง
ของการนิเทศภายในโรงเรียน จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนทุกระดับพบวา มีการ
ปฏิบัติกันนอยมาก  เนื่องจากบุคลากรภายในโรงเรียนยังขาดความรู  เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และ
ประการสําคัญคือ  ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน (สงัด  
อุทรานันท , 2530)  ซ่ึงสอดคลองกับปญหาในการการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  ซ่ึงพบวาปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการนิเทศ
ภายในหนวยงาน  ท่ีสถานศึกษาละเลยไมใหความสนใจจัดกิจกรรมการนิเทศ  จึงประสบปญหาท่ีสําคัญ  
คือ  บุคลากรไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร  เพราะแตละคนจะทํางานในสวนท่ีรับผิดชอบ ตามความรู
ความสามารถและความเคยชินของตน  โอกาสที่บุคลากรในสถานศึกษาจะไดรับการพัฒนาจึงมีนอย   
ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนอยลง  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก, 
2547)  และจากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540)  พบวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูทําหนาท่ีนิเทศภายในโรงเรียน  ประมาณรอยละ 50 ไมมี
ประสบการณดานการนิเทศ บุคลากรเหลานี้สวนใหญปฏิบัติงานนิเทศโดยตําแหนง หรือไดรับการ
คัดเลือกใหทําหนาท่ีนิเทศ เนื่องจากมีความสามารถเฉพาะทางเปนพิเศษและมีขอคนพบวา ผูใหการ
นิเทศสวนใหญ ไมสามารถติดตามประเมินผลการนิเทศไดอยางตอเนื่อง ขาดผูเช่ียวชาญและ
ผูรับผิดชอบดานการนิเทศ นอกจากปญหาดังกลาวแลว ยังมีรายงานวาปญหาที่สําคัญอีกเร่ืองหน่ึงคือ   
ผูท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนมีความเขาใจในการปฏิบัติงานไมตรงกัน จึงกอใหเกิดปญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน (วัฒนา สุวิทยพันธุ, 2537) 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา  การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  ถือเปนหัวใจของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เปนกระบวนการท่ีชวยใหการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา  ดําเนินไปอยางมี
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน  จะมีข้ันตอนในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
แตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก   

2.  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายกจํานวน 244 คน ประกอบดวยขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดใหญจํานวน  
42 คน และขาราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 202 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนเอง จํานวน 2 ตอน   
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน  4  
ข้ันตอนคือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา การวางแผนการนิเทศ  
การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ จํานวน 40 ขอ 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาการ
ทดสอบคา t โดยใชคา t–test สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent Samples) 
โดยมีการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ผลการวิจัย 
1.  สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครนายกโดยรวม  อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ข้ันตอนการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ข้ันตอน อยูในระดับมากทุกข้ันตอนโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยได ดังนี้ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการ และข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ  ตามลําดับ 

2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวาการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 4 ข้ันตอน ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและรายข้ันตอนนั้นไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล  ดังน้ี 
 1.  การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายก  เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 4 ข้ันตอน คือ  
การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของสถานศึกษา  การวางแผนการนิเทศ การดําเนนิการ
นิเทศ  และการประเมินผลการนิเทศโดยรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน  
หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับกระทรวงและในระดับจังหวัดไดใหความสําคัญกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยมีการจัดทําเอกสารเผยแพร  จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูผูบริหารสถานศึกษา   
ครูวิชาการและครูผูสอน เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในทําใหผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและ
ครูผูสอนมีความเขาใจและมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมากข้ึน เปนผลให
ระดับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก  และอีกประการหนึ่งอาจเปนเพราะวาผูท่ีทํา
หนาท่ีนิเทศภายในของสถานศึกษาตางๆ สวนใหญจะเปนกลุมบุคคลหลักของสถานศึกษา อันไดแก  
ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา หรือครูวิชาการของสถานศึกษา ซ่ึงจะเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงและเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ ท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานนิเทศในโรงเรียน
บรรลุผล  โดยมุงม่ันท่ีจะใชกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่ง ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนด
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหหนวยงานตนสังกัดไดมีนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ี
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 เม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอนพบวา ในทุกข้ันตอนมีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนอยู
ในระดับมากทุกข้ันตอน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้คือ ข้ันท่ี 3 การดําเนินการนิเทศ ข้ันท่ี  
2  การวางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาและ
ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ ซ่ึงในแตละข้ันตอนสามารถสรุปได  ดังนี้ 
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 ข้ันท่ี  3  การดําเนินการนิเทศพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  มีความเห็นวาสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน   
ในข้ันตอนอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญของ
การนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับเปนนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไดมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด จึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานนิเทศของสถานศึกษาจะตองรูและเขาใจบทบาทหนาท่ีและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือประสานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ   
ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด จึงทําใหเกิดการต่ืนตัวและมีการปฏิบัติในข้ันตอนนี้มาก   
อีกประการหนึ่งคือ  ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท่ีจะตอบสนองตอวัตถุประสงคของการ
นิเทศนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการดําเนินงานท่ีหลากหลาย เชน การประชุมช้ีแจงใหครูทุกคน
ไดรูและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ตองมีการประสานและสงเสริมใหครูมีกรทํางานเปนทีม  
รูจักการใชกระบวนกรกลุมในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน มีการจัดทํารายละเอียดในการนิเทศติดตาม
ชวยเหลือ การรายงานผลและประสานสัมพันธเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกครูในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมและส่ือตางๆ โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการกํากับ  
ติดตามใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงมีผลทําใหขาราชการครูท่ีมีความเห็นวาสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยในข้ันตอนนี้พบวา ทุกขอมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยขอท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ ขอ 4  
สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีการทํางานเปนทีม และรูจักการใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน  
รองลงมาคือขอ 1 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนรูและเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ 
 ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศพบวา ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  มีความเห็นวาสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบัน  สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
นครนายก ไดมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษาเปนประจําทุกเดือน  เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับ
ทราบขอราชการและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และมีการนําไปวางแผนดําเนินงานในระดับ
สถานศึกษา  เพื่อใหมีความสอดคลองกัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีการนําขอมูลขาวสารและความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษาไปแจงใหขาราชการครูไดรับทราบ  จึงตองมีการประชุมช้ีแจง และใหบุคลากร
ในสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น  มีการวางแผนในการทํางาน  พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํา
โครงการและปฏิทินในการปฏิบัติงาน  การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดทําส่ือและเคร่ืองมือท่ีจะใชในการ
นิเทศอยางเหมาะสม  จึงทําใหขาราชการครูในสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน
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 ข้ันท่ี 1 กรศึกษาสถานภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพบวา ขาราชการครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีความเห็นวาสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
ในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษานั้นผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ  มีการประสานงานภายในองคกรอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง มีการแจงนโยบายที่ชัดเจน แตงต้ังคณะทํางาน กําหนดกรอบ แผนงาน ตัวบงช้ี  
จุดเดนและจุดพัฒนาของสถานศึกษา โดยมีการประสานความรวมมือกับทุกคนในหนวยงานใหรวมมือ
กันดําเนินงาน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานในข้ันตอนนี้สําเร็จลงได จึงทําใหการดําเนินงานในข้ันตอนนี้
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอยอยในข้ันตอนนี้พบวา ทุกขอมีการดําเนินงานอยูในระดับ
มากเชนเดียวกัน โดยขอท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ขอ 7 สถานศึกษาจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน รองลงมาคือ ขอ 1 สถานศึกษามีการตางต้ังคณะกรรมการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการ ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ  พบวา  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก มีความเห็นวาสถานศึกษามีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ไดกําหนดใหสถานศึกษาตองมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให
แตละสถานศึกษาไดนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไป ทําใหครูเกิดความตระหนักวา  
ในข้ันตอนการประเมินการนิเทศน้ี จะกอใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได 
มากข้ึนจึงทําใหสถานศึกษามีการดําเนินงานในข้ันตอนนี้อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนราย 
ขอยอยในข้ันตอนนี้พบวา  ทุกขอมีการดําเนินงานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนขอ 7 มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลางเพียงขอเดียว  คือ  มีการประเมินผลไดครอบคลุมท้ังดานปจจัย ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต  ซ่ึงอาจเปนเพราะวา ในการประเมินผลการดําเนินงานนั้น บางคร้ัง
สถานศึกษายังมีรูปแบบที่ไมชัดเจน สวนใหญจะใชวิธีการประเมินผลดวยการสังเกตหรือตอบ
แบบสอบถาม  จึงอาจทําใหขอมูลท่ีไดไมครอบคลุม และขอท่ีมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  
คือ ขอ 3 และขอ 10 คือในการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนนั้น จะพิจารณาจากความสําเร็จ  ของการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของครูและสถานศึกษามีการนําขอมูลท่ีไดจากกรประเมินไปใชในการปรับปรุง
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2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบวาการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน  ตามข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 4 ข้ันตอน คือ การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา  การวางแผนการนิเทศ  การดําเนินการนิเทศ  
และการประเมินผลการนิเทศ  ของสถานศึกษาขนาดใหญ  และสถานศึกษาขนาดเล็กไมแตกตางกัน    
ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด ไดมีการ
กําหนดนโยบายใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง มีการประชุมใหความรูในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน  
ถูกตองตามข้ันตอน  สงผลใหสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดเล็ก  มีการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมานพ  พูลทรัพย  (2544)  ไดทําวิจัยเร่ือง
การศึกษาปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
เขาสมิง  จังหวัดตราด  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด ระหวางความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนิเวศน  
คิดยาว  (2542)  ทําการวิจัยเร่ืองความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูสอนเกี่ยวกับงานวิชาการ
ภายในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ท่ีสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  มีความตองการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ สมดี  เพียรการคา (2541) ไดทําวิจัยเร่ือง  
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  กับประสิทธิภาพการสอน
ของครู  ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา  
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบัน หนวยงานตนสังกัด  ไดมีการกําหนดนโยบายใหผูบริหารสถานศึกษา  
ตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการประชุมใหความรู  
ในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ  และขนาดเล็ก  
สามารถปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน ถูกตองตามข้ันตอน สงผลใหสถานศึกษา
ขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการของสถานศึกษา  ข้ันตอน
การวางแผนการนิเทศ  ข้ันตอนการดําเนินการนิเทศ  และข้ันตอนการประเมิลผลการนิเทศน้ัน  
สถานศึกษาขนาดใหญมีการดําเนินงานไดดีกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก  ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวา
สถานศึกษาขนาดใหญมีความพรอมในทุกๆ ดานตอการดําเนินงานในการนิเทศภายในโรงเรียนมากกวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ดวยเหตุผลนี้ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงจําเปนตองดําเนินการใหภายใน
สถานศึกษาของตนไดมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูปจจุบัน โดยเฉพาะ
ใน 3 ข้ันตอนท่ีไดกลาวมาในตอนตน  มีการจัดทําแผนงานดานการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีชัดเจน  
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให
บุคลากรทุกคนไดเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศภายในและดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบ 
 2.  ในข้ันตอนการวางแผนการนิเทศนั้น  พบวา  สถานศึกษาขนาดเล็กมีการดําเนินงานได
ดีกวาสถานศึกษาขนาดใหญ  ซ่ึงอาจเปนเพราะวาในสถานศึกษาขนาดเล็กนั้นบุคลากรในสถานศึกษาจะ
มีความใกลชิดและเปนกันเอง มากกวาบุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ  จึงทําใหข้ันตอนในการ
ประเมินผลการนิเทศเปนไปดวยดี บุคลากรมีความรวมมือกันและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  ดวยเหตนุี ้ 
ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดใหญ  จึงควรท่ีจะมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานนิเทศในแต
ละกิจกรรม  เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีคนพบ นอกจากนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษาควรจะใหความสนใจในการกํากับ  ติดตามผลการดําเนินงานอยางจริงจัง โดยมีการ
ประเมินผลในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนดวย 
  อยางไรก็ตาม  เพื่อใหการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนท้ังในสถานศึกษาขนาด
ใหญและสถานศึกษาขนาดเล็ก  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอกรจัด
การศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนกลไกสําคัญ  ท่ีคอยกระตุนใหมีการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน  ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง 4 ข้ันตอน อยางตอเนื่องและเปนระบบ ตลอดจนให
ความสําคัญตอบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีสวนรวมในการนิเทศภายในโรงเรียนใหมากข้ึน 
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