
 
 

การศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
A Study of Internal Supervision of School Administrators under  

Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 
 

รัชฎาภรณ์  อัมพลพ 
 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
Email: rachadaporn9@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ  
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประชากรคือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 จ านวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ เรียงตามล าดับคือ ด้านการสร้างขวัญก าลังใจ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านประเมินผลการสอน และ ด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ ส่วนแนวทางการพัฒนาด าเนินงานการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักสูตร ควรส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ประเมินผลตาม
สภาพจริง ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม ควรให้ครูรับผิดชอบงานตามความถนัด ความ สามารถ ควรเป็นผู้ที่
ประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด ควรจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร รางวัลแก่ครูผู้มีผลงาน
ดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น การสอนการประพฤติตน การปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ค าส าคัญ: ผู้บริหารสถานศึกษา, การนิเทศภายใน, การศึกษาประถมศึกษา 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) study internal supervision of school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya 
Primary Education Service Area Office 1, and 2) examine development guidelines of internal supervision of school 
administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. The samples were 317 
teachers performing during 2014 academic year. The tool was a five-rating scale questionnaire. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed that, as a whole, the 
internal supervision of school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 
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was at a high level by ranking from the highest to the lowest as follows: morale boosting, personnel development, 
personnel management, teaching and learning management, teaching evaluation, and curriculum implementation. 
For the guidelines of internal supervision, the results showed that school administrators should have knowledge of 
curriculum, support technology and media, authentic assessment, provide budgets for trainings, put the teachers on 
the right jobs, coordinate with others divisions to run activities, award certificates or rewards to teachers whose works 
were successful like teaching students how to behave themselves and performance. 
Keywords: Internal Supervision, Primary Education, School Administrators 

 
1. บทน า 
     ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  3) พุทธศักราช 2553 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ
ระดับประเทศ จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับประเทศที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัด พบว่าผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงหาแนวทาง
ด าเนินงานที่จะพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะสามารถพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
กระบวนการบริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษา  

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพน้ัน
จ าเป็นต้องอาศัยการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม
รวมทั้งมุ่งส่งเสริมพัฒนาครูให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ดังที่ สงัด อุทรานันท์ [1] สรุปถึงความส าคัญของการนิเทศ

การศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นความหมายในทุก
วิถีทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งครอบคลุมถึง
กระบวนการท างาน กระบวนการจัดกิจกรรมและความพยายาม
ร่วมกันของผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการประการแรก เป็นการ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครู
และบุคลากรเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้น ประการที่สองเพื่อพัฒนางานโดยการสร้างสรรค์
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประการที่สามเพื่อ
ประสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในการ
ท างานร่วมกัน ตลอดจนความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนกับสังคม 
และประการสุดท้ายเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจโดยสร้าง
ความมั่นใจ ความสบายใจในการท างาน 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นการยืนยันว่าการนิเทศ
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นรูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารกับครูใน
โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายในโรงเรียนที่เข้าใจถึงสภาพและปัญหาของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ [2] ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการนิเทศ
ภายในเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาและส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนย่อมทราบและเข้าใจ
สภาพปัญหาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เหตุของ
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ปัญหาได้ดีกว่าบุคคลภายนอก ซึ่ งจะส่งผลให้การนิเทศ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้มากกว่า จึง
ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการให้ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกโรงเรยีน
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยคาดหวังว่าจะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้ก าหนดให้ใช้การ
พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนประถม ศึกษาอย่างถาวร
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการนิเทศภายใน
เป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้วยการศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหว
ด้านการนิเทศภายในอยู่เสมอและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลส าคัญในการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และด าเนินการ เพื่อช่วยให้การนิเทศภายในสถานศึกษา
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การบริหารงานใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อครูในการ
ส่งเสริมให้ครูมีความมั่นใจ เพิ่มขวัญก าลังใจและมีความมุ่งมั่น
พยายามในการพัฒนาการปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และต่อเนื่องถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป ถึงแม้การนิเทศภายในสถานศึกษาจะส่งผลดีต่อการจัด
การศึกษา การบริหารงานในสถานศึกษา และเป็นภารกิจที่
ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรค
ในการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การนิเทศภายในสถานศึกษา วา่การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษา รวมถึงช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาสภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 6 ด้านได้แก่ หลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการสอน 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล และการสร้างขวัญและ

ก าลังใจ เพื่อทราบสภาพการด าเนินงานการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. วิธีการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร  คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 
2557 จ านวน 195 โรงเรียน และจ านวนครูรวมทั้งสิ้น 
1,805 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ตารางค านวณของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่  .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 317 คน แล้วท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ตาม
ประสบการณ์ในการสอน ขนาดของสถานศึกษา แล้วสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้ครู 317 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน 
เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่  2 แนวทางในการด าเนินงานนิ เทศภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีค าถามครอบคลุมการนิเทศ
ภายในทั้ง 6 ด้าน จ านวน 60 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบบปลายเปิด 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมผู้ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับการด าเนินงานการนิเทศภายใน 

สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายใน X  S.D. แปลผล อันดับ 
1.  หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 4.42 0.38 มาก 6 
2.  การจัดการเรียนการสอน 4.44 0.40 มาก 4 
3.  การประเมินผลการสอน 4.43 0.38 มาก 5 
4.  การพัฒนาบุคลากร 4.46 0.37 มาก 2 
5.  การบริหารงานบุคคล 4.45 0.42 มาก 3 
6.  การสร้างขวัญและก าลังใจ 4.47 0.40 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 4.45 0.39 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมแล้วครูผู้สอนเห็นว่าการ
ด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 รวมทุกด้านในระดับมาก ( X  = 4.45) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า สภาพการนิเทศภายในที่ผู้บริหาร
ปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การสร้างขวัญและก าลังใจ 
( X = 4.47) รองลงมาการพัฒนาบุคลากร ( X  = 4.46) 
และการบริหารงานบุคคล ส่วนการด าเนินงานนิเทศ
ภายในที่ผู้บริหารปฏิบัติระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุด คือ 
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ( X  = 4.42) 
4.2 แนวทางพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ งมีผู้ตอบ

แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.64 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มรีายละเอียดดังนี ้
4.2.1 ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนได้
เสนอแนวทางว่า ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมครูให้น าหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่
ละสาระการเรียนรู้  ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ควรระดม
ความคิดกับทุกฝ่ายเพื่อให้หลักสูตรเหมาะสมกับท้องถิ่น 
และง่ายต่อการปฏิบัติ และควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้เสนอแนวทางว่า
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ จัดหาสื่อ
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อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนอย่างเพียงพอ 
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ให้
ความสนใจในการตรวจแผนการสอนของครู กระตุ้นหรือ
ช้ีแนะครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของนักเรียน จัดให้
มีการบูรณาการและส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
แสดงออก ด้ านความคิดและได้ปฏิบั ติ จริ ง ควรมี
งบประมาณในการจัดท าสื่อ และควรจัดการเรียนการสอน
อิงตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรท้องถิ่น 
4.2.3 ด้านการประเมินผลการสอน ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ประเมินผลตามสภาพ
จริงมากที่สุด รองลงมาคือ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือที่
มีมาตรฐานในการวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการประชุม
เพื่อก าหนดทิศทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ให้อิสระแก่ครูประจ าสาระในการวัดผล
ประเมินผลตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ ให้ครูวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์การวัดของหลักสูตร และผู้บริหาร
ควรมีความรู้ในการวัดผลและประเมินผล 
4.2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนได้เสนอแนวทางว่า 
ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการอบรม และส่งเสริม
ให้ครูทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนามากที่สุด 
รองลงมาคือส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ เช่น อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และจัดให้มี
การศึกษาดูงาน 
4.2.5 ด้านการจัดการบริหารงานบุคคล ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรให้ครูรับผิดชอบงานตามความ
ถนัด ความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือให้ครูรับผิดชอบ
งานตามความสมัครใจ ให้คณะครูแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ แบ่งงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน ควรใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
และควรอบรมให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน 
4.2.6 การสร้างขวัญและก าลังใจ ครูผู้สอนได้เสนอ
แนวทางว่า ผู้บริหารควรจัดให้มีการมอบเกียรติบัตร 

รางวัล แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้าน เช่น การสอน 
การประพฤติตนการปฏิบัติงาน มากที่สุด 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 สภาพการด าเนินงานการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารมี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นอันดับ
แรกคือ การสร้างขวัญและก าลังใจ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารได้ปฏิบัตดิ้านนี้ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเปน็
รายข้อ 3 อันดับแรกคือ ผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูที่ท า
ผิดพลาดได้แก้ตัวใหม่ และเอาใจใส่ในการจัดหาสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่ครูในโรงเรียน รองลงมาคือยกย่องชมเชย ผู้ท า
ความดีตามความเหมาะสม และยึดมั่นในคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ดีงามและรองลงมาคือ มีความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับการบ ารุงขวัญ และก าลังใจ และช่วยเหลือครูทั้งเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปฏิบัติ
ตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเป็นธรรมโดยเท่าเทียม
กัน ทั้งนี้เพราะการสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ครู โดยให้โอกาส
แก่ครูที่ท าผิดพลาดได้แก้ตัวใหม่ และเอาใจใส่ในการจัดหา
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูในโรงเรียนจะน ามาซึ่งความ
กระตือรือร้น ความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน ซึ่งตรงกับ 
ชุมศั กดิ์  อินทร์ รั กษ์ [3] ได้ กล่ าวถึ ง ผู้ บริ หารระดับ
ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ มีหน้าที่ต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาคือ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ในท านองเดียวกัน กรมวิชาการ [4] กล่าวว่า ผู้บริหารควร
สร้างสิ่งจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน คือ ให้โอการ
บุคลากรเมื่อกระท าไม่ถูกต้อง และแนะน าสิ่งที่ถูกต้องให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  
5.2 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน ด้านการพัฒนา
บุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ 
ผู้บริหารสนับสนุนในการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา 
ตามความต้องการของครู รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูได้
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และจัดให้ครูได้สอน ได้ท า งาน
ตามความรู้ ความสามารถส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
จั ด ให้ มี ก า ร ประ ชุ ม  สั ม มนา เพื่ อพั ฒนาความ รู้ 
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ความสามารถให้แก่คณะครู และสร้างแรงจูงใจให้ครู
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการ
พัฒนาบุคลากรเป็นเรื่ องที่ส าคัญเพราะสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารควรให้โอกาสครูได้
พัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ วิน เช้ือโพธิ์หัก [5] ได้กล่าวถึง
การพัฒนาบุคลากรที่ว่าการฝึกอบรมเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่นิยมท ากันมากและถ้าจัดได้ดีจะเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่ดีที่สุด สัมพันธ์กันกับ ฤกษ์ชัย ใจค าปัน [6] ที่
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอจอมทอง เขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่ส่วนใหญ่เห็นว่ามีการปฏิบัติได้แก่ จัด
โอกาสให้มีการประชุม อบรม สัมมนา เป็นหมู่คณะ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอน  
5.3 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน ด้านการจัดการ
บริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติ
ด้านนี้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก
คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูในสถานศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นในการก าหนดบุคลากรในการปฏิบัติงานมี 
รองลงมาคือ การด าเนินงาน ในสถานศึกษาท าใน รูปของ
คณะกรรมการ และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานศึกษา 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังนี้เพราะผู้บริหารในฐานะผู้
นิเทศควรให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคล เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในการ
ปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั น  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ  ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ [7] ได้สรุปว่า
โรงเรียนในสังคมประชาธิปไตย ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้แก่ ครู นักเรียน ภารโรง กรรมการ
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการท างานเป็น
หมู่คณะ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกผูกพัน และ
เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าสถานศึกษาด้วย  
5.4 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้าน

นี้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับ
บัญชาการมอบหมายงานและการมอบอ านาจหน้าที่แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความชัดเจนในการก าหนดตัว
บุคคลให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเรียนการสอน ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและ ความ
ต้องการในด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการเรียน
การสอนเป็นเรื่องที่ส าคัญ เนื่องจากการนิเทศการสอน
ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีต่อกันหากผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศได้ร่วมมือร่วมใจกัน ย่อมสามารถแก้ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการวิจัยของ 
เมธี ฮ่งภู่ [8] พบว่าผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน  
5.5 การด าเนินงานการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผล
การสอน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกคือ คือ
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ พัฒนา
ปรับปรุงการสอนของตนเอง รองลงมาคือ ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ครูได้เรียนรู้วิธีการประเมินผลงานของ
ตนเอง และสังเกตการณ์สอนของครูและน าเสนอผลการ
สังเกตการสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ครูอย่าง
กัลยาณมิตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ช้ีแจง
แนะน าให้ครูได้ทราบถึงเทคนิคและระเบียบการวัดผล 
ประเมินผล และตรวจสอบ ประเมินแผน การจัดการ
เรียนรู้ของครูก่อนน าไปใช้ ทั้งนี้เพราะการนิเทศเป็นการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนโดยให้ครูได้
เรียนรู้ว่าปัญหาของตนเองเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไข
ปัญหานั้นได้อย่างไรซึ่งการใช้กระบวนการวิจัยเป็น
กระบวนการที่สามารถช่วยครูพัฒนาปรับปรุงการสอน
ของตนเองได้สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์  [3] ได้
กล่าวถึง ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือ
ครูใหญ่ มีหน้าที่ต่อการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ช่วยให้ครู
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อาจารย์แต่ละคนท าหน้าที่การสอนให้ได้ผลดีแก้ปัญหาของ
ครูอาจารย์แต่ละคนทางด้านการสอน ช่วยให้ครูอาจารย์มี
ความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งการวิจัยในช้ัน
เรียนเป็นวิธีการวิจัยที่ช่วยให้ครูสามารถค้นพบว่าอะไร
เกิดขึ้นในห้องเรียนบ้าง และยังช่วยให้ครูประเมินการสอน
และทราบข้อมูลที่จะน าไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป เช่นเดียวกับ รัตนา ศรีเหรัญ [9] กล่าวว่า 
แนวทางเพื่อที่ครูจะใช้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
คือการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อที่ครูจะได้ใช้ในการศึกษาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
หรือค้นหา พัฒนาวิธีการ เพื่อน ามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไปโดยสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนไปสู่เป้าหมายคือ “คุณภาพของการเรียนของนักเรียน”  
5.6 การด าเนินงานการนิเทศภายใน อันดับสุดท้ายคือด้าน
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารได้ปฏิบัติด้านนี้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 อันดับแรกคือ ผู้บริหารได้ร่วมมือกับครูปรับปรุง
กิจกรรมในหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น รองลงมาคือ จัดให้มีการชี้แจงแนะน าให้ครูเข้าใจ
เรื่องหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ และร่วมมือกับครูแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการใช้หลักสูตร ส่วนข้อท่ีมีค่า เฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นิ เทศภายใน
สถานศึกษา ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีการ
เข้าใจในเรื่องหลักสูตร มีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยเฉพาะผู้บริหารควรร่วมมือกับครูปรับปรุง
กิจกรรมในหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะกับสภาพท้องถิ่น 
ดังที่ กรมวิชาการ [10] ได้กล่าวถึงหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งหวังจะจัดการศึกษาให้
สอดคล้องและเกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ 
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่ 
สอดคล้องกับ อ านาจ จันทร์แป้น [11] ได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้บริหารในการใช้หลักสูตรโดยให้ศึกษาวิเคราะห์
เจตนารมณ์ นโยบาย การจัดการศึกษาของชาติและท้องถิ่น

ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สถานศึกษา สิ่งแวดล้อม 
ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นในการใช้หลักสูตร 
เป็นผู้น าทางความคิดในการพัฒนาหลักสูตร ก าหนด
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และ
ประเมินการใช้หลักสูตร  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
6.1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่นิเทศร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
6.1.2 ผู้บริหารควรความส าคัญกับการนิเทศด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาหาแนวทางพัฒนาการสร้างขวัญก าลังใจ
ของบุคลากร เนื่องจากมีผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติ
ในระดับมาก 
6.2.2 ควรศึกษาหาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ให้มากขึ้น 
6.2.3 ควรมีการศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายใน
ด้านอื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดผลการศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
6.2.4 ควรมีการปรับวิธีการศึกษาโดยอาจใช้เครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก 
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