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บทคัดย่อ 
การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานและขนาดโรงเรียนและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการนิเทศภายของ
ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจ านวน 331 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ แบ่งช้ันภูมิ (Stratified sampling) 
ตามระดับช้ันท่ีสอน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระยะที่ 2 แนวทางการ
พัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์  ซึ่งมี จ านวน 7 คน ใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านเทคนิควิธีการ
นิเทศ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 

3.1 ด้านการกระบวนการนิเทศ ควรมีการส ารวจความต้องการโดยสังเกตซักถามและเปลี่ยนอย่างเป็น
มิตร 

3.2 ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ ควรร่วมมือจัดท าแผนการนิเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดท าแผนการสอนสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น การลดบทบาทของครู 
การจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ด้วยความสุข  

3.3 ด้านกิจกรรมการนิเทศ ควรมีการนิเทศอย่างเป็นระบบมีการแจ้งแผนนิเทศไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มี
การนิเทศที่มีการปฏิบัติได้จริง  

3.4 ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรมีการน าข้อมูลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน 
โดยมีการด าเนินการตามแผนและคู่มือการนิเทศ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาคร,ู การนิเทศภายใน   
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Abstract 
The purposes of this study were to examine 1) the teachers’ opinions on the principals’ 

performance of internal supervision of instructions in schools under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 4, 2) the differences of teachers’ opinion on the principals’ performance of 
internal supervision of instructions in schools under Buriram Primary Educational Service Area 
Office 4 based on their working experiences and school sizes, and 3) the principals’ development 
guidelines for internal supervision of instructions in schools under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 4. Two phases were implemented in this study. In phase 1, to find out the 
teachers’ opinions on the principals’ performance of internal supervision of instructions in 
schools, the sample consisted of 254 teachers, selected by stratified sampling according to the 
level taught. The tools used were questionnaires, and the data was analyzed using percentage, 
mean ( x ), and standard deviation (S.D.). The hypothesis was tested by using T-test and the 
analysis of variance in term of one-way ANOVA. Phase 2, to investigate the principals’ 
development guidelines for internal supervision of instructions in schools, nine experts from 
school administrators, academic teachers and educational supervisors was chosen using a 
purposive sampling for interviews. Tools used were interview forms, and data was analyzed using 
content analysis. 

The findings revealed as follows:  
1. The teachers’ opinions on the principals’ performance of internal supervision of 

instructions in schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 4 were totally at a 
high level. While the aspect of measurement and evaluation of learning has the highest mean, 
the aspect with the least mean is the use and development of innovative media technology for 
learning management. 

2. Based on working experiences and school sizes of teachers, there were no 
differences in teachers’ opinion on the principals’ performance of internal supervision of 
instructions in schools. 

3. Suggestions for the principals’ development guidelines for internal supervision of 
instructions in schools were: 

3.1 For a supervision process, a survey for what are needed should be done using 
techniques, such as making observations, asking questions, and exchanging opinions with a 
positive and friendly atmosphere.  

3.2 On the aspect of supervision techniques, a supervision plan should be 
implemented according to the objectives of learning and teaching procedures. For a lesson plan 
design, it should be correlated to the needs of learners and local communities. Reducing the 
roles of teachers and using the activities that focus on learners should be implemented so that 
learners could learn by doing and with happiness. 

3.3 On the aspect of supervision activities, they should be systematically organized 
so that they could be put into practice successfully. 

3.4 For the evaluation of supervision, the information getting from the supervision 
should be used for the learning and teaching development according to the supervision plan and 
supervision manual. 
 
Keywords: Teacher Development, Internal Supervision of Instructions 
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บทน า 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ถ้าหากคนมีคุณภาพแล้วย่อมส่งเสริมให้

สังคมและประเทศชาติมีความเจรญิก้าวหน้า การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนด
ความมุ่งหมายของการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน (กระทรวงศึกษา, 2542: 8)  

การนิเทศภายในโรงเรียนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันด าเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักในการ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยก าหนดไว้ในมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่ท าให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติที่ชัดเจน (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550: 2) หลักการนิเทศภายในโรงเรียนว่าผู้บริหาร
โรงเรียนต้องถือว่าการนิเทศภายในโรงเรยีนเปน็งานในความรับผดิชอบโดยตรง และจะส าเร็จลงได้ก็จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การนิเทศ
ภายในโรงเรียนจะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ (สงัด อุทรานันท,์ 2530: 120 - 121) 

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารและการนิเทศ เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
การศึกษา การบริหารเป็นการท าหน้าที่ที่ก ากับการปฏิบัติงาน เช่น การวางแผน การควบคุม การปฏิบัติรวมทั้งการ
อ านวยความสะดวก การจัดกิจกรรมติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ส่วนการนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นการแสดงถึงการปรับปรุงทางด้านการเรียนการสอน และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการเรียนการสอน การนิเทศ
ภายในโรงเรียนจึงเป็นบทบาทที่ส าคัญในการบริหาร แต่ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน มักจะไม่ค านึงถึงความส าคัญของ
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยเน้นงานด้านบริหารเพียงด้านเดียวจึงท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการสอน
ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างท่ีพึงประสงค์ นอกจากนี้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนครูผู้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานนับว่า
มีความส าคัญยิ่ง เพราะครูเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงตนเองทั้งวิธีการ
และเทคนิคต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าอยู่เสมอ (ชุมศักดิ์ อินทรรักษ,์ 2547: 203) 

จากข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก และจากรายงานผลการประเมินด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
“ผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสิ้นเชิง สถานศึกษาบางแห่งไม่มีข้อมูลการนิเทศ
ภายในเลยและบางแห่งไม่ได้ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของการนิเทศภายโรงเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการนิเทศภายในโรงเรียน ในการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ดังนั้นปัญหาและ
ความต้องการของโรงเรียนดังกล่าวมาแล้วนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาเพื่อยกระดับประสิทธิผลงานนิเทศภายในโรงเรียนให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ (กรองทอง จิรเดชากุล, 
2550: 2) 

การนิเทศในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศการนิเทศที่เป็นมิตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรที่อยู่ในบริบท การเรียนรู้เดียวกัน โดยมุ่งเน้นการนิเทศท่ีเกิดจากความสมัครใจของครูผู้สอน ในการที่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น ได้กล่าวถึงทิศทางการนิเทศการสอนใน
ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการนิเทศภายในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเอง โดยผู้นิเทศจากภายนอกจะเป็นเพียงผู้ประสานงานมีกระบวนการนิเทศที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
มีขึ้นตอนท่ีชัดเจน ส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน ท่ีครูร่วมกันนิเทศกันเองโดยใช้เทคนิค การนิเทศแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Coaching) แบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Collaborative professional development) หรือการ
นิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) โดยการนิเทศในปัจจุบัน เน้นการด าเนินการเป็นระบบประชาธิปไตย  
มีการวิเคราะห์ ผลงานที่เน้นเป้าหมาย มีการเตรียมการวางแผน ด าเนินตามแผน มิการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
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เน้นการท างานเป็นทีม ผู้บริหารร่วมกันแก้ปัญหาและสนับสนุนอย่าง กัลยาณมิตร และถือว่าการนิเทศเป็นภารกิจ
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย, 2554: 5) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อประโยชน์ส าหรับการบริหารสถานศึกษาในการ
ปรับปรุงการบริหารด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เพื่อน าเสนอผลการวิจัยดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากระบวนการการนิเทศ
การศึกษาอันส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามความคิดเห็นของครู 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แตกต่างกัน 

2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แตกต่างกัน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ได้ข้อมูลสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 

2. ได้แนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

3. ได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 194 โรง และครูจ านวน 2,359 คน โดยจ าแนกเป็นครูที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 39 โรง ขนาดกลางจ านวน 143 โรง และขนาดใหญ่จ านวน 12 โรง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 คน แล้วท าการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้มาจากการเลือก
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แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการก าหนดโควตามาจ านวน 7 คน ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้มีการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 10 ปีขึ้นไป และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าครู
วิชาการจากโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย     

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพท่ัวไป 
1) ประสบการณ์การท างาน 

1.1) ต่ ากว่า 10 ปี 
1.2) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

2) ขนาดของโรงเรียน 
2.1) โรงเรียนขนาดเล็ก 
2.2) โรงเรียนขนาดกลาง 
2.3) โรงเรียนขนาดใหญ ่

ตัวแปรตาม คือสภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบไปด้วย 

1)  ด้านกระบวนการนิเทศ 
2)  ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ 
3)  ด้านกิจกรรมการนิเทศ 
4)  ด้านการประเมินผลการนิเทศ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ

พัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยได้รับคาปรึกษาจากที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญให้คาแนะนาในการพัฒนาเครื่องมือมีค่า  IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ผลปรากฏว่าข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00 และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
จานวน 30 คนในโรงรียนตุลยาธร แบบสอบถาม จานวน 45 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficien) ผลปรากฏว่ามี
ค่าความเชื่อมั่น 0.92 

ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูด้าน
การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามและหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วขอรับแบบสอบถามด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณีมีแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะติดตามด้วยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนมาได้ 331 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอข้อมูลเป็นตาราง
แสดงจ านวนและร้อยละ  

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และจัดอันดับเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง  
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3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยวิเคราะห์การทดสอบด้วยค่า t (t-test แบบ 
Independent Samples Test) และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  

ระยะที ่2 การหาแนวทางการพัฒนาครูด้านด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4  

1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปมาน (Inductive Method)  

2) น าข้อมูลมาเรียบเรียงในรูปของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น (Grouping)  
3.) ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล โดยการอธิบายความ (Explanation) และตีความหมาย

ข้อมูลที่ได้ (Interpretation)  
4) น าเสนอเชิงพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
1.  การศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า สภาพการพัฒนาครูด้านการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการประเมินผลการการนิเทศ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ระยะที่ 2 การหาแนวทางการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

1.  ด้านกระบวนการนิเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
1.1  ควรมีการส ารวจความต้องการของครูในการนิเทศ โดยผู้บริหารต้องสังเกต พูดคุยซักถาม 

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ซึ่งจะสะท้องผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 

1.2  ควรมีการพูดคุยซักถามและเปลี่ยนความคิดแบบเป็นมิตรจะสามารถทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมได้ 

2.  ด้านเทคนิควิธีการนเิทศ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1  ควรมีการจัดท าแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างครูกับผู้บริหาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ

จัดการเรียนการสอน 
2.2  ควรมีการน าผลการนิเทศมาประเมินเพื่อเกิดประโยชน์ต่อครูในการจัดการเรียนการสอนในครั้ง

ต่อไป 
3.  ด้านกิจกรรมการนเิทศ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  ควรมีปฏิทินการนิเทศเพื่อให้ครูได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศ 
3.2  ควรมีการนิเทศภายในโดยการสังเกต พูดคุยเป็นส่วนตัวในเชิงลึกเพื่อได้ทราบถึงปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนของครู 
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4.  ด้านการประเมินผลการนิเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
4.1  ควรมีการน าข้อมูลการนิเทศภายในมาประชุมวางแผนร่วมกันกับครู สะท้อนผลการปฏิบัติการ

สอนในช้ันเรียน ว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับใด 
4.2  ควรมีสรุปผลการนิเทศ และน าผล การประเมินแจ้งให้ผู้ได้รับการนิเทศรับทราบเพื่อให้มี  

การปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
1.  การศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านเทคนิควิธีการ
นิเทศอาจเป็นเพราะว่า ครูขาดการแลกเปลี่ยนปัญหาและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ระดมสมอง โดยขาด
การมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุทธ์ นันทมาศวังนรา (2560: 56 - 66) ได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการ
นิเทศภายในด้านการวางแผนการนิเทศภายใน มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนศึกษาวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาจากข้อมูลตามสภาพจริงร่วมกันก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์กระบวนการนิเทศมีการก าหนดแผนงาน
วิธีการเครื่องมือที่ใช้ อย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน  

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับการนิเทศภายในมากเท่าที่ควรเกิด
จากภาระงานท่ีมากท ารู้สึกว่าการนิเทศภายในเป็นการเพิ่มภาระงาน และไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการนิเทศ ท า
ให้การเยี่ยมช้ันเรียนแต่ละครั้งครูไม่มีความพร้อมและคิดว่าผู้บริหารมาจับผิดการท างานของตน สอดคล้องกับ
งานวิจัยวานเซร์ (Wanzare, 2005: 3651 - A) ได้ศึกษาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประเทศเคนยา ผลการศึกษา
พบว่า การปฏิบัติการนิเทศมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้ค าถามที่ไม่กระจ่าง ความแน่นอน ขาดความจริงใจและไม่ให้
เกียรติแก่ผู้ขอรับการปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ค าปรึกษากับทักษะการนิเทศ ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาท
ของผู้นิเทศและไม่ค่อยได้รับการใส่ใจเท่าท่ีควรจากครูผู้สอน 

3.  แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า 

3.1  ด้านการกระบวนการนิเทศ ควรมีการส ารวจความต้องการโดยสังเกตซักถามและเปลี่ยนอย่าง
เป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับนิศาชล วุฒิสาร.(2556: 123 - 132) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลอง
ขามวิทยาคารอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการประชุมกลุ่มย่อยช่วยให้ผู้ร่วมวิจั ยมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถวางแผน ก าหนดทางเลือกและออกแบบระบบการนิเทศภายใน การเสริมแรงช่วยให้ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่องานของตนเอง ผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การนิเทศภายในเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร 

3.2  ด้านเทคนิควิธีการนิเทศควรร่วมมือจัดท าแผนการนิเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวิไล แสงพระเวส (2551: 77 - 78) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศ
ภายในของโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโดยใช้กลยุทธ์ 5 ข้ัน คือ การสังเกตการสอน การเยี่ยมช้ันเรียนการสาธิตการสอน การมอบเอกสารให้ศึกษา 
และการประชุมทางวิชาการ ท าให้ครูผู้สอนปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การจัดท าแผนการสอนสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น การลดบทบาทของครู การจัด
กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ด้วยความสุข  

3.3  ด้านกิจกรรมการนิเทศ ควรมีการนิเทศอย่างเป็นระบบมีการแจ้งแผนนิเทศไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มี
การนิเทศที่มีการปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (อ้างใน วัชรา เล่าเรียนดี 2550: 25 - 
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26) ได้กล่าวสรุป ไว้ว่ากระบวนการนิเทศการศึกษา มี 5 ข้ันตอน ในการด าเนินการ คือ ข้ันที่ 1 วางแผนการนิเทศ
ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน ขั้นท่ี 4 สร้างเสริมก าลังใจ ขั้นที่ 5 ประเมินการ
นิเทศ จากรูปแบบกระบวนการนิเทศ มีรายละเอียดในการด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนและ ต่อเนื่องกัน 

3.4  ด้านการประเมินผลการนิเทศ ควรมีการน าข้อมูลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน 
โดยมีการด าเนินการตามแผนและคู่มือการนิเทศ สอดคล้องกับ กฤษฎา กัลปดี (2559: 101 - 103) ได้ศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า จาก
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศก ากับติดตามท าให้ครูผู้
นิเทศสามารถพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายใน มีการด าเนินงานตามแผนและคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ท าให้
สามารถพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมปีระสทิธิภาพสง่ผลให้ผูเ้รยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึง
ควรสนับสนุนส่งเสริมให้น ากลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศก ากับติดตาม ไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1  เชิงนโยบาย จากผลการวจิัยเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย ์เขต 4 ผู้วิจัยขอเสนอกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1.1  ด้านกระบวนการนิเทศ ควรมีการสังเกต ซักถาม ปัญหา การจัดการเรียนการสอนของครู
เป็นรายบุคคล 

1.1.2  ด้านเทคนิควิธีการนิเทศ ควรให้ความส าคัญในการน าผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

1.1.3  ด้านกิจกรรมการนิเทศ ควรมีระบบในการนิเทศและควรแจ้งเวลาในการนิเทศล่วงหน้า 
1.1.4  ด้านการประเมินผลการนิเทศ การด าเนินการตามแผนและคู่มือการนิเทศ  

1.2  เชิงปฏิบัติการ การน านโยบายหรอืกลยุทธ์ในการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 4 ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์จากผลการวิจยั ดังน้ี 

1.2.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนิเทศ
ภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.2.2  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางใน
การพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

1.2.3  แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ผู้วิจัยรวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถก าหนดเป็นมาตรการเพื่อบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งข้ึนและก าหนด
ประเด็นตัวแปรที่ศึกษาเพิ่มเติม 

2.2  ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

2.3  ควรมีการศึกษาการพัฒนาเทคนิควิธีการนิเทศ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและ
ถูกต้องในการนิเทศ 
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