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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด าเนินการวิจัย 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการ
นิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 136 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 เสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2  ตอน ตอนที่ 1 สร้างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  5  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง ตอนที่ 2 ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 30 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  
ด้านการด าเนินการนิเทศ รองลงมาคือด้านการประเมินผลการนิเทศ ด้านการวางแผนการนิเทศ  และด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการนิเทศ 2) แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สร้างขึ้นโดย
มีความตรงตามเนื้อหา  โครงสร้าง  และหลักวิชาการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน 37 รายการปฏิบัติได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 9 รายการปฏิบัติ 2) ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  10 รายการ
ปฏิบัติ 3)ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 รายการปฏิบัติ และ 4) ด้านการประเมินผลการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 10 รายการปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: แนวทางการส่งเสริม, กระบวนการนิเทศภายใน 
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Abstract 
  The purposes of research were to study the state of internal supervision and guideline for 

promoting of the procedural internal supervision of basic education institution administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1. The research consisted of 2 
procedural steps: 1) studying the state of internal supervision of basic education institutions; the 
samples were 136 school administrators and a questionnaire were used as a data collection tool with 
the reliability of .92. The data were analyzed by mean and standard deviation and 2) Promote guideline 
of procedural the internal supervision of basic education institution administrators consisted of 2 steps : 
2.1) constructing guidelines for promoting the internal supervision;  the data collection tool was a 
questionnaire distributed to collect sufficient data from 5 experts and 2.2) assessing the suitability and 
feasibility of guideline for promoting the internal supervision;  to collect data 30 experts, questionnaire 
were administrated. The statistical data analysis includes mean and standard deviation. The results 
were as follows: 1) For the state of internal supervision of basic education institution administrators 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1, there was high level of internal 
supervision. Ranking order from most to least, the performance of internal supervision was the most. 
Followed by the evaluation of education supervision, the planning for education supervision, and the 
survey of the problems and needs of supervision, respectively. 2) For constructing guideline for 
promoting of procedural internal supervision of basic education institution administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1, a body of message relates to the 
contents, structures and academic principle, suitable and it’s suitability and feasibility are higher than 
the criterion that has been set, consisting of 4 clauses 37 practical items: 1) a study of current 
conditions, problems, and needs of education supervision includes 9 practical items, 2) a planning for 
education supervision includes 10 practical items, 3) a process for education supervision includes 8 
practical items, and 4) the evaluation of education supervision includes 10 practical items. 
Keywords: Guidelines for Promoting, Procedural Internal Supervision  
 

 
1. บทน า 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามจุดหมายของหลักสูตรได้ การนิเทศภายในสถานศึกษา
ด าเนินการได้ 2 ลักษณะคือ การนิเทศภายนอกและการ
นิเทศภายใน แต่เดิมนั้นการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
หน้าที่ของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็น
เพียงผู้รับการนิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความส าคัญมากขึ้นอยู่กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัดไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกันจึงเป็นการ
ยากที่ศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกสถานศึกษาจะรู้สภาพ

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและใน
สภาพปัจจุบันบุคลากรในสถานศึกษาส่วนมากมีความรู้
ความสามารถเพียงพอและบางคนยังมีความช านาญเฉพาะ
สาขาอีกด้วย จึงควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด และการนิเทศภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญาหลักการและวิธีการนิเทศสมัยใหม่ที่สุด [1] ดังนั้น 
ระบบการนิเทศที่ เหมาะสม และควรน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในสภาพการณ์เช่นนี้ คือ การนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้วยเหตุผล คือ สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ง วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ [2] ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้ว่า “การจัดการ
นิเทศภายในสถานศึกษาน่าจะมีความส าคัญมากกว่า 
เพราะผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศเป็นผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาอยู่แล้ว 



ARU Research Journal, Vol.4, No.2, May 2017                                                                                                    41 
 

และมีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากกว่าผู้อื่น ย่อม
มองเห็นปัญหาและลู่ทางที่จะท าการนิเทศให้ได้ผลดีที่สุด” 
 ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีนโยบายในการด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยก าหนดให้ ปีการศึกษา 
2556 เป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง “Golden Year 
Learning” ได้ให้มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูอย่างต่อเนื่อง และควรเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการณ์สอน
ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูเกิดความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ [3] และจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าปัญหาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษายังขาดการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
เนื่องจากผู้บริหารขาดความสนใจ ขาดทักษะ ขาดเทคนิค
ในการนิ เทศ รวมทั้ งการปฏิบั ติ การนิ เทศภายใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ผู้บริหารขาดความรู้  ความเข้าใจใน
กระบวนการนิเทศ ไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง  ขาด
ความต่อเนื่องและผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา จากปัญหา
ดังกล่าวกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพื่อเสริมสร้ างความรู้   ความเข้ าใจ  และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาและแนวทางการ
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
การน าแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น ครูได้รับการ
ช้ีแนะหรือการนิเทศภายในสถานศึกษาจากผู้ช านาญการ
โดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาส าเร็จได้ลุล่วง อันจะ
ส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นในที่สุด 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2.2 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขั้นที่ 1ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 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 จ านวน 210 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 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 จ านวน 136 คน ซึ่งได้จากการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) [4] ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) [5]  
     3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ด้านการบริหาร
สถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) 
จ านวน 4 ข้อ  
          ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการนิ เทศภายในสถานศึกษาของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน รวม 49 ข้อ 
     3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3.2 ขั้นที่ 2 เสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
     3.2.1 ตอนที่ 1 สร้างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
          3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
          ประชากร ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสถานศึกษา
และได้ รับการยอมรับจากกลุ่ มนิ เทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการว่ามีการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่ได้มาด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [6] ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด จ านวน 30 คน   
          3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ ร่างแบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชาการ ของแนวทางการ
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Cheek List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม  เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชาการ ของแนวทาง
การส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างและหลักวิชา 
โดยหาค่าความสอดคล้อง(IOC) [5] พิจารณาว่า “เห็น
ด้วย” “ไม่แน่ใจ” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับแนวทางการ
ส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต 1 พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

          3.2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์คือ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ข้ึนไป [7] จึงถือว่าเป็นรายการที่มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงตามบริบทของสถานศึกษา 
 3.2.2 ตอนที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
          3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากร คือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้
มีคุณวุฒิทางการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า
ปริญญาโท และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารการศึกษาไม่
น้อยกว่า 10 ปี  หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)   
 3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Cheek  List) ประกอบด้วย  เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา  
และประสบการณ์การท างานด้านการบริหาร 
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลักษณะแบบมาตรประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert’s  Rating scale)  มีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เช่ียวชาญ  ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 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  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
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พิจารณาว่า  สิ่งที่ระบุในข้อค าถามนั้นมีความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
 

4.ผลการวิจัย 

4.1 ขั้นที่  1  ผลการศึกษาสภาพการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
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     
 

ตารางที่ 1 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ระดับการปฏิบัติการนิเทศ 

 x  S.D.  ความหมาย 
1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปญัหาและ 
    ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.15 0.68 มาก 

2. ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.23 0.64 มาก 
3. ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 4.30 0.62 มาก 
4. ด้านการประเมินผลการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.24 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.65 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีระดับ
การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน
มีระดับการปฏิบัติการนิเทศอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา (  = 4.30) ด้านการประเมินผล
การนิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.24)  ด้านการวาง
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.23) และด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ( = 4.15) ตามล าดับ 
 4.2 ผลการสร้างแนวทางการส่งเสริมกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  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 ทั้ง 4 ด้าน ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่า
มีความเหมาะสมและมีความเป็นได้ ดังนี้ 
 4.2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้ เ ช่ียวชาญมี
ความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 9 รายการ มีความเหมาะสม
มากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดจ านวน 5 รายการ 
และรายการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มาก
ที่สุดตามค่าเฉลี่ยคือ ประชุมช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
 4.2.2 ด้านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 10 รายการ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด
จ านวน 6 รายการ และรายการที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้มากท่ีสุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ 
และคณะครูก าหนดขั้นตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ร่วมกัน 
 4.2.3 ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 8 รายการ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด
จ านวน 4 รายการ และรายการที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหารจัดให้มี
การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ 
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 4.2.4 ด้านการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายการปฏิบัติ 10 รายการ มี
ความเหมาะสมมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุด
จ านวน 3 รายการ และรายการที่มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหารเชิญ
คณะครู ร่วมตรวจสอบรายงานผลการประเมินการนิเท 
 
5. อภิปรายผล 
    5.1 สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตาม
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ด้าน มีสภาพการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมีสภาพการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน
สถานศึ กษา  ด้ านการวางแผนการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับพิบูลชัย ศรีเข้ม [8] ที่พบว่า สภาพการนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับอัมพรกัญ บัวครอง [9] ที่พบว่า การนิเทศการศึกษา
ของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทกุขั้นตอน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การวางแผนและก าหนดทางเลือก การศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและรายงานผล การสร้าง
สื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ  แนวทางการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนน าการจัดการ
เรียนร่วม ดังนี้  1)ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนด้าน
บุคลากร งบประมาณและให้ความส าคัญรวมถึงการสร้าง
ความตระหนักในการน าสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 2)ควรจัดการนิเทศใน
แนวทางเดียวกันโดยต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อหา
รูปแบบในการนิเทศที่ เหมาะสม 3)ควรมีการประชุม
อบรมจัดท าสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศให้มีความ
หลากหลาย 4)ควรมีแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศที่

หลากหลาย ทั้งการนิเทศโดยตรงและทางอ้อมและ 5)
ควรจั ดให้มี การประ เมิน เครื่ องมือที่ ใ ช้ว่ าตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาใน
การเรียนการสอน ซึ่งแตกต่างจากสาย นพเทาว์ [10] ที่ 
พบว่า ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้ านการวางแผนการนิ เทศ ด้ านการ
ปฏิบัติการนิเทศ ด้านการประเมินผล และด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การนิเทศภายใน
สถานศึกษา มุ่งปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรหรือเป็น
กระบวนการท างานท่ีมุ่งสู่การปรับปรุง ประสิทธิภาพของ
ครู ซึ่งจะยังผลสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ ผู้เรียนมีคุณภาพดัง
จุดมุ่งหมายของการศึกษา และในขณะเดียวกัน การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาต้องพิจารณาในเรื่องการพัฒนากลุ่มคน
ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูให้มีความรู้ความสามารถ
น าความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท างาน สามารถ
ท างานด้วยความมั่นใจ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
กระบวนการท างานเป็นไปในลักษณะที่ก่อการประสาน
สัมพันธ์อันดีปราศจากความขัดแย้ง 
 5.2 ขั้นเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ด้าน  
ซึ่งอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  5.2.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ย 
คือ ประชุมช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการตามแนวทางการสง่เสรมิ
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับชาญชัย ไพยารมณ์ [11]ที่
พบว่า สภาพปัญหาในการด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย คือ ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบการนิเทศภายใน ยังไม่มี การ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ส่วนในด้าน
ความต้องการพบว่า ต้องการให้มี การสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่คณะครูทุกคนในโรงเรียน โดยการอบรมให้
ความรู้ หรือการศึกษา ด้วยตนเองในรูปแบบเอกสารคู่มือ
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การด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน และผลการใช้
คู่มือการด าเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน แม่ออนวิท
ยาลัย พบว่า การด าเนินการนิเทศงานบริหารวิชาการตาม
ขอบเขตการด าเนินงานนิเทศภายใน ทั้งสิ้น 17 งาน มี
การพัฒนาขึ้นในทุกงานและสอดคล้องกับทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการ
นิเทศการศึกษาภายในแต่ละสถานศึกษานั้นอาจมี
แตกต่างกันบ้าง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะช่วยผลักดัน สนับสนุนให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีการสร้างความตระหนักให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด า เนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามแผนการนิเทศรวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้ดีขึ้น 
  5.2.2 ด้านการวางแผนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มากท่ีสุดตามค่าเฉลี่ยคือ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และ
คณะครู ก าหนดขั้นตอนการนิเทศร่วมกัน ตามแนวทาง
การส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับสาย นพเทาว์ [10] ที่พบว่า ด้านการวาง
แผนการนิเทศภายใน ควรแต่งตั้งคณะท างานจากครู
อาจารย์ในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงานจะได้เป็นแผนงานรวมของโรงเรียนที่มี
ความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกคน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาจะต้องวางแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้ ชัดเจน มีการก าหนดแผนงานและ
ระยะเวลาในการด าเนินการนิเทศของแต่ละปีการศึกษา
โดยอาจจะก าหนดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อประชุม
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันระหว่างผู้นิเทศ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขแผนการนิเทศให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของแต่ละสถานศึกษา 
  5.2.3 ด้านการด าเนินการนิเทศ พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ย 
คือ จัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ 
ตามแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ซึ่งสอดคล้องกับสาย นพเทาว์ 
[10] ที่พบว่า ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ควรให้มีการ

ประสานงานระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนใน
เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน และยังสอดคล้องกับ กันยา 
เจริญถ้อย [12] ที่พบว่า แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้
การสอนงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่พัฒนาขึ้น ใน
ขั้นการปฏิบัติให้ดู ได้แก่ สภาพท่ีพร้อม แจ้งวัตถุประสงค์ 
แจ้งลักษณะงาน สาธิตวิธีการสอน เสนอแนะวิธีแก้ปัญหา 
ยกตัวอย่างประกอบค าอธิบาย สังเกตการณ์รับรู้และ
ทดสอบความเข้าใจ ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ใหเ้วลา
อย่างเพียงพอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการนิเทศนั้นได้โดย
จะต้องมีคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
ผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน 
ช่วยให้การด าเนินงานการนิเทศเป็นไปตามปฏิทินการ
นิเทศ อีกทั้ งยั งช่วยท าความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและ
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ตลอดจนคณะกรรมการนิเทศ
นั้นควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้นิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้นิเทศอีกด้วย 
  5.2.4 ด้านการประเมินผล พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุดตามค่าเฉลี่ย 
คือ เชิญคณะครู ร่วมตรวจสอบรายงานผลการประเมิน
การนิเทศ ตามแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับสาย นพเทาว์ 
[10] ที่พบว่า ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรจัดให้มี
การประเมินความก้าวหน้าในการสอนของครูที่เกิดจาก
การนิเทศด้วย การประเมินคุณภาพนักเรียนปลายภาค
เรียนทุกครั้ง และยังสอดคล้องกับฉวีวรรณ พันวัน [13] ที่
พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาล าพูน 
เขต 2 มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลและ
ประเมินผลการสอนเป็นระยะสม่ าเสมอ จัดให้มีโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผล การนิเทศว่า โรงเรียนควรมีการประเมินผล
การนิเทศอย่างเป็นระบบมากที่สุด จัดให้มีการนิเทศ การ
สอนในช้ันเรียน อย่างต่อเนื่อง และควรแจ้งผลการนิเทศ
ทุกครั้งเพื่อให้งานเกิดการพัฒนา และควรมีการบรรจุ
โครงการการศึกษานอกสถานท่ีไว้ในแผนงานของโรงเรียน 
รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการประเมินผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เป็นกระบวนการสุดท้ายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ว่าที่ผ่านมานั้นประสบความส าเร็จ
หรือไม่ โดยผ่านการประเมินผลการนิเทศที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและควรน าผลการ
ประเมิน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ 
น าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  

6.1.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ด าเนินการนิเทศควร
ประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา สภาพปัจจบุนั 
ปัญหาและความต้องการ 
 6.1.2 ด้านการวางแผนการนิเทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นิเทศและคณะครูควรก าหนดขั้นตอนการ
นิเทศร่วมกัน 
 6.1.3 ด้านการด าเนินการนิเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศ 
 6.1.4 ด้านการประเมินผลการนิ เทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเชิญคณะครู ร่วมตรวจสอบรายงานผล
การประเมินการนิเทศ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องประสิทธิผลของ
การน าแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 
 6.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบ
เมื่อน าแนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
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