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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายใน           
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2549  จํานวนท้ังส้ิน  226  คน  
และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา  5  ระดับ มีท้ังหมด  2  ตอน    
มีคาความเช่ือม่ัน .93 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหหาคาเอฟ (F-test)   
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ           
ดานการประเมินผลการนิเทศ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการ
ปฏิบัติการนิเทศ  และดานการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ 

 2. การเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study and compare levels of supervision 
problems of schools under the Office of Prachinburi Educational Service Area. The sample of this 
study consisted of 226 school administrators in the 2006 academic year. The instrument used to 
collect the data was five-scale questionnaires with a reliability level of .93 A statistical program 
was used to analyze the data in terms of percentage, mean, standard deviation, and F-test. 
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 The findings of the study were as follows : 
 1. Overall, supervision problems of schools under the Office of Prachinburi Educational 

Service Area were at a moderate level. In addition, the problems regarding: development of media and 
instrument for supervision; evaluation of supervision; studies of current conditions, problems, and needs; 
performance of supervision; and plans of supervision were at a moderate level. 

 2.  The results of the comparison showed that supervision problems of schools with different 
sizes were not different which refused the research hypothesis. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สําคัญท่ีสุด ผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเปนเชนใดน้ัน  ข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามภารกิจหลักของโรงเรียน คือการ
จัดการเรียนการสอน  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีจะนํากระบวนการบริหารจัด
การศึกษาไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของโรงเรียน  
ชุมชน  ทองถ่ิน  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไดตรงตามสภาพ ปญหา และความตองการของโรงเรียนมากที่สุด  
เพราะเปนการดําเนินงานโดยบุคลากรของโรงเรียน  ซ่ึงยอมเขาใจปญหาและขอมูลภายในโรงเรียนได
เปนอยางดี จึงสามารถใชกระบวนการนิเทศภายในเขาไปแกปญหาได อยางถูกตอง 
                  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครู
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ผู เรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ       
หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีกําหนด  จากสภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวาการนิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบัตินอยมากหรือ
แทบจะไมไดปฏิบัติเลย เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนไมสนใจ และไมใสใจท่ีจะพัฒนางานดานวิชาการ
ของโรงเรียน ไมเห็นความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงเปนหัวใจในการบริหาร 
จัดการศึกษาของโรงเรียน  มุงเนนงานในดานอ่ืน  ไมตระหนักวา  ตนมีสวนสําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิด
การเปล่ียนแปลง เกิดการพัฒนา และไมไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีในการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ขาดความม่ันใจในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบุคลากรสวนใหญไมรู
จุดมุงหมายท่ีแทจริงของการนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนไปเพื่อการรวมมือรวมใจในการพัฒนาตนเอง 
ไมเห็นความสําคัญ ไมสนใจ และประโยชนของการนิเทศภายในโรงเรียน  เนื่องจากเขาใจวาการนิเทศ
เปนการไปตรวจสอบ  จับผิด  การประเมิน  การวิพากษวิจารณ  ขาดส่ือ เคร่ืองมือ นวัตกรรมใหมๆ 
ทางการนิเทศ และท่ีสําคัญคือบุคลากรในโรงเรียนขาดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนใน
การทํางานอยางเปนระบบ  และการพัฒนา  ตนเองของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาระบบการนิเทศใน
โรงเรียน 
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                  จากประเด็นท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อใหการนิเทศภายในโรงเรียนเปนพลัง ในการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  พัฒนาครูใหเปนครูมือ
อาชีพ  เพื่อใหนักเรียนมีความรู มีความสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  หลักการ  
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2540  ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  เปนพลเมืองท่ีดีของชาติสืบตอไป 
 

คําสําคัญ   
การนิเทศภายในโรงเรียน 

 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีปญหาการนิเทศภายใน        
โรงเรียนแตกตางกันอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี        
การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  2549  จํานวน  274  โรงเรียน  รวมประชากรทั้งส้ิน   548  คน ดังนี้ 
             1) ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 266      คน 
                  2) ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน 170    คน 
  3) ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน 112 คน 
                       (ขอมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2549  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี) 
               กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครสซ่ี และ             
มอรแกน (Krejcie and  Morgan  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 303) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  
226  คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ             
โรงเรียนมีข้ันตอนในการสุมตัวอยาง  ดังนี้    
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              1) แบงโรงเรียนออกตามอําเภอ 7 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอกบินทรบุรี  
อําเภอศรีมโหสถ  อําเภอนาดี  อําเภอบานสราง  อําเภอประจันตคาม  และอําเภอศรีมหาโพธิ 
                 2) แบงโรงเรียนในแตละอําเภอออกเปน  3  ขนาด  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  (นักเรียน 
ไมเกิน 120  คน)  โรงเรียนขนาดกลาง  (นักเรียนต้ังแต 121 - 300  คน) และโรงเรียนขนาดใหญ  
(นักเรียนต้ังแต  301  ข้ึนไป) 
               3)  สุมโรงเรียนแตละขนาด  แตละอําเภอคิดมาเปนรอยละ 50  
              4) สุมผูบริหารโรงเรียนท่ีสุมไดในขอ 3 โรงเรียนละ  2  คน  ตามสัดสวนของ
ประชากรตามขนาดของโรงเรียน แตละอําเภอ โรงเรียนขนาดเล็ก 55 โรงเรียน จํานวน 110 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง  35  โรงเรียน  จํานวน  70  คน  และโรงเรียนขนาดใหญ  23 โรงเรียน  จํานวน  
46  คน  รวมท้ังส้ิน  226  คน  

2.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากกรอบแนวคิด    
การศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  
แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  แบงออกเปน  2  ตอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
              ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
             ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับระดับ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับของ ลิเคิรท  
(Likert Scales)   
 3.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
               การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
                 3.1 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี  
แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 
              3.2  นําขอมูลจากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสรางแบบสอบถาม 
                   3.3 สรางแบบสอบถามท่ีกําหนดในขอ 2 แลวนําไปขอความคิดเห็น และคําแนะนํา
จากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสม ท้ังครอบคลุมเชิงเนื้อหา และการใช
ภาษาท่ีถูกตอง 
                   3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขและมาใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน           
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสมบรูณของ
แบบสอบถาม 
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              3.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจแลว ใหคะแนนรายขอของแบบสอบถาม           
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC) โดยใชสูตร    
(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2539 : 19)  ถาดัชนีความสอดคลองท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 
.67  นําขอคําถามนั้นไปใช  แตถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.5  นํามาปรับปรุงแกไข  และเลือก
ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต  0.5  ข้ึนไปมาใช 
              3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ            
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําเคร่ืองมือท่ีทดลองใชมาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficience) ของครอนบาค  
(Cronbach)  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 125-126)  ไดเทากับ .93 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 
   4.1 ในการศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี              
การศึกษาปราจีนบุรี  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย  (Mean)  
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
   4.2  เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี        
การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหหาคาที (t-test) และ คาเอฟ  
(F-test) เม่ือพบความแตกตางจะทดสอบรายคู ภายหลังดวยวิธีของ  Scheffe′ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  ข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน  5  ข้ันตอน  อยูในระดับปานกลางทุกข้ันตอน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศและ          
ข้ันตอนท่ี  2  การวางแผนการนิเทศ    ตามลําดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี          
การศึกษาปราจีนบุรี  โดยจําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน  พบวา 

 2.1 ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน   
ท้ัง  5  ข้ันตอน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณใน
การทํางานตํ่ากวา 25 ป และท่ีมีประสบการณในการทํางาน 25 ปข้ึนไป มีระดับ  ปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ไมแตกตางกัน  ท้ังในภาพรวมและรายข้ันตอน 

 2.2 ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน   
ท้ัง 5 ข้ันตอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา          
ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับปญหาการนิเทศภายใน         
โรงเรียนไมแตกตางกัน 
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 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี        
การศึกษาปราจีนบุรี  มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล  ดังนี้ 
 1. ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 5 ข้ันตอน คือ  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ  การปฏิบัติการนิเทศ และการ
ประเมินผลการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน ระดับปญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนไมไดดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ข้ันตอน  ท้ังนี้สืบ
เนื่องมาจากกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีมีคลายกันกับกระบวนการบริหาร 
ผูบริหารโรงเรียนแยกไมออก จึงทําใหผูบริหารละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนของตัวเอง ผูบริหาร 
ขาดการนิเทศภายในโรงเรียนอยางจริงจังเนื่องจากปฏิบัติงานรวมกันกับขาราชการครูในโรงเรียน  
เกิดการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน  ทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนยังไมชัดเจน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไมไดสนับสนุนส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศท่ีทันสมัย     เปนผลใหระดับการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และอีกประการหนึ่ง  อาจเปนเพราะวาผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศภายใน
ของโรงเรียนตางๆ สวนใหญจะเปนกลุมบุคคลหลักของโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวย
ผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชา  หรือครูวิชาการของโรงเรียน  ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงและเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญ ท่ีจะผลักดันใหการนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุผล โดยมุงม่ันท่ีจะใชกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  เม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอน พบวา ในทุกข้ันตอนมีสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอยู
ในระดับปานกลางทุกข้ันตอน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได  ดังนี้คือ  ข้ันท่ี  3  การสรางส่ือและ
เคร่ืองมือการนิเทศ ข้ันท่ี  5  การประเมินผลการนิเทศ  ข้ันท่ี  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและ
ความตองการ ข้ันท่ี 4 การปฏิบัติการนิเทศ และข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศตามลําดับ ซ่ึงในแตละ
ข้ันตอนสามารถสรุปได  ดังนี้ 
  1) ข้ันท่ี  3  การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ  พบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีสภาพปญหาการนิเทศภายใน        
โรงเรียน อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน วาเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีไดจัดใหมีการสาธิต การสอนการ
สรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ โดยเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญเฉพาะดานหรือมีความรูความสามารถมา
ใหแกครูในโรงเรียน ซ่ึงทําใหมีการทดลองใชส่ือและเคร่ืองการนิเทศในการพัฒนากิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและจัดใหครูไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอ่ืนๆ 
จึงมีผลทําใหครูวิชาการและครูผูสอนมีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนใน
ข้ันตอนนี้อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภณ  ชัยเพชร  (อางถึง
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ใน อัมพร  สุวรรณประเทศ, 2542 : 21)  ท่ีทําการวิจัยเร่ืองกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวาการสรางส่ือ  เคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการ
นิเทศการศึกษา  อุปสรรคและขอจํากัด คือ  ส่ือและเคร่ืองมือยังไมเพียงพอ ไมไดมาตรฐาน ไมมีการ
ทดลองกอนนํามาใช การสรางความทันสมัย  เหมาะสมและเพียงพอ  ควรจัดต้ังงบประมาณในการสราง
ส่ือ  เคร่ืองมือการนิเทศภายใน  จัดอบรมใหความรูเร่ืองการผลิต การใชส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ
ภายในเพื่อใหไดผลตามเปาหมาย ควรมีการทดลองใชและปรับปรุงเคร่ืองมือกอนนําไปใชจริง 
  2)  ข้ันท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายใน          
โรงเรียน  ในข้ันตอนนี้อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน            
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหโรงเรียนตองมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน เพื่อใหแตละโรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไป ทําใหครู
เกิดความตระหนักวา ในข้ันตอนการประเมินการนิเทศนี้ จะกอใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนาตนเองไดมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิวัตร  นาคะเวช  (อางถึงใน คํานึง เล่ือนแกว, 
2541 : 34) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับกิจกรรม การนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาด
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจ  ขาดวิทยากรและผูเช่ียวชาญ  ขาดการประเมินผลสภาพแวดลอม  ปจจัย
ในการดําเนินการและขาดการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
  3) ข้ันท่ี 1 การศึกษาสถานภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ พบวาผูบริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
ในข้ันตอนนี้อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจบัุน 
ปญหาและความตองการของโรงเรียนนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน
และเปนระบบ มีการประสานงานภายในองคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  มีการแจงนโยบายท่ีชัดเจน  
แตงต้ังคณะทํางาน  กําหนดกรอบ  แผนงาน   ตัวบงช้ี  จุดเดนและจุดพัฒนาของโรงเรียน โดยมีการ
ประสานความรวมมือกับทุกคนในหนวยงานใหรวมมือกันดําเนินงานซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานใน
ข้ันตอนนี้สําเร็จลงได 
  4)  ข้ันท่ี 4  การปฏิบัติการนิเทศ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  
ในข้ันตอนอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในปจจุบันผูบริหารโรงเรียนไดให        
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน วาเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ
เปนนโยบายของหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีไดมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด  จึง
ทําใหผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียนจะตองรูและเขาใจบทบาท
หนาท่ีและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อประสานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใหเกิด
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ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด จึงทําใหเกิดการต่ืนตัวและมีการปฏิบัติในข้ันตอนนี้
มาก  
  5) ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ พบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี           
การศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ในข้ันตอนนี้ อยูใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ได
มีการประชุมผูบริหารโรงเรียนเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบขอราชการและ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด  และมีการนําไปวางแผนดําเนินงานในระดับโรงเรียน เพื่อใหมีความ
สอดคลองกัน ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีการนําขอมูลขาวสารและ ความเคล่ือนไหวทางการศึกษาไป
แจงใหขาราชการครูไดรับทราบ  จึงตองมีการประชุมช้ีแจง  และใหบุคลากรในโรงเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น มีการวางแผนในการทํางาน พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทําโครงการและปฏิทินในการ
ปฏิบัติงาน  การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดทําส่ือและเคร่ืองมือท่ีจะใชในการนิเทศอยางเหมาะสม  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  บุญ  คําใจหนัก  (2545 : บทคัดยอ)  ท่ีศึกษา  พบวา  ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน  พบวา  บุคลากรไมเพียงพอ  งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากรขาด
ความรูในการประเมินผลและใหขอเสนอแนะทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ในการดําเนินกิจกรรมการ
นิเทศภายใน วาควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ จัดสรร งบประมาณใหเพียงพอ  การอบรมใหความรูใน
เร่ืองการสรางส่ือ  เคร่ืองมือนิเทศ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี โดยจําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน พบวาสภาพ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง  5 ข้ันตอน คือ  การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนการนิเทศ  การสรางส่ือและเคร่ืองมือ การนิเทศ การ
ปฏิบัติการนิเทศ  และการประเมินผลการนิเทศ  ของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา  25  ปและท่ีมีประสบการณในการทํางาน  25  ปข้ึนไป  มีระดับ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มี
ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายข้ันตอน   ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีกําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด ไดมีการกําหนดนโยบายให
ผูบริหารโรงเรียนตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการ
ประชุมใหความรูในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน  ถูกตองตามข้ันตอน 
สงผลให ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนท่ีมีประสบการณในการทํางานและท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย ของมานพ พูลทรัพย (2544) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาปญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบวา 
ปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขา
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สมิง จังหวัดตราด ระหวางความคิดเห็นของผูบริหาร โรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย ของนิเวศน คิดยาว (2542) ทําการวิจัยเร่ืองความตองการการ
นิเทศภายในโรงเรียน ของครูผูสอนเกี่ยวกับงานวิชาการภายในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัย พบวา  ครูผูสอนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ท่ีสอนอยูในโรงเรียน 
ขนาดกลางและขนาดใหญ มีความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับ 
สมดี  เพียรการคา (2541) ไดทําวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  ผลการวิจัยพบวา ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และ
โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบัน หนวยงานตนสังกัด  
ไดมีการกําหนดนโยบายใหผูบริหารโรงเรียน ตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และใหมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการประชุมใหความรู ในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนทําให
ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดเล็ก สามารถปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน
ถูกตองตามข้ันตอน สงผลใหโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินงานนิเทศ  ภายใน
โรงเรียนไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการศึกษาคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาการนิเทศ       
ภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ดังนี้ 
  1.1  ควรดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบและ        
ตอเนื่อง  
  1.2 ควรใหครูมีการประชุมใหความรูความเขาใจในกระบวนการนิเทศ ปรึกษาหารือ        
วางแผนรวมกันในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 
  1.3  ใหทุกภาคสวนมามีสวนรวมสนับสนุน  สงเสริม  การดําเนินงานของโรงเรียน 
  1.4 มีการสรุปผลการประเมินรวมกัน เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการ
นิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
  1.5  สรางความตระหนักรวมกนัในการนิเทศภายในโรงเรียนวาไมใชเปนการจับผิดใน
การปฏิบัติงาน แตเปนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียน 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรใหผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการนิเทศภายในโรงเรียนใหไดรับ           
การพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ  การวิจัยในช้ันเรียน  ตลอดจนเทคนิควิธีการที่จะสนับสนุน  สงเสริม
ใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มข้ึน 
   2.2 ควรใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายใชภาวะผูนําในการนิเทศภายในโรงเรียน  
โดยดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนการนิเทศ   
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