


  

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

   

 

รายงานการวจิยั 

เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน                      
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 

  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

  เอกสาร ศน.ที่ 2/2563 
  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

 

ก รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

บทคัดย่อรายงานการวิจัย  
เร่ือง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน                   

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 

ผู้วิจัย  : ฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ปีที่วิจัย : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษา
สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด 2) เพ่ีอศึกษาปัญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด และ 3) เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกโรงเรียน จ านวน 88 คน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน (Google From) มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ      
ตอนที่ 2 ประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนนิเทศ 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ 3) ด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ 
และ 4) ด้านการประเมินผลการนิเทศ รวมข้อค าถามจ านวน 22 ข้อ ตอนที่ 3 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด และ ตอนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียใหม่ เขต 4 พบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านการวางแผนการนิเทศ (Plan) ปฏิบัติมากที่สุด 

(=4.26) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามแผน (DO) (=4.21) ส่วนด้านการตรวจสอบผล

การนิเทศ (Check) มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.05) 

เพ่ือให้เห็นรายละเอียดในแต่ละด้าน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูลในแต่ละด้าน    
ดังต่อไปนี้ 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

 

ข รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

1.1 ด้านการวางแผนนิเทศ (Plan) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า การนิเทศภายในได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนทุกปี      

มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.43) รองลงมาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ท าหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน

ไว้ชัดจน (=4.38) ส่วน จัดท าสื่อ/เครื่องมือ ส าหรับใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียนได้เหมาะสมกับ

ครูผู้รับการนิเทศ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.10) 

1.2 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Do) พบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ครูรับทราบแผนงานการ

นิเทศภายในโรงเรียน มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.51) รองลงมาคือ ก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ชัดเจน (=4.44) ส่วน ครูผู้สอนทุกห้องเรียน ได้รับการ

นิเทศ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=3.89) 

1.3 ด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ (Check) พบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก (=4.05) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้สนทนา     

เติมเต็มองค์ความรู้ในเรื ่องที่นิเทศทุกครั้ง  มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.09) รองลงมาคือ ผู ้นิเทศ
บันทึกผลการนิเทศครูผู้รับการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน และ ผู้นิเทศประเมินผลครูผู้รับการนิเทศด้วย

ตนเอง (=4.05) ส่วน ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการ

นิเทศในแต่ละครั้ง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.01) 

1.4 ด้านการประเมินผลการนิเทศ (Action) พบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มาก (=4.11) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าน าข้อมูลจากการประเมินผลผู้รับการนิเทศมา
ปรับปรุงและใช้ในการนิเทศครั้งต่อไป และ ประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการที่

ก าหนด มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.13) รองลงมาคือ รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครู

รับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา (=4.09)  

2. ผลการศึกษาปัญหาในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีประเด็นที่เป็น
ปัญหามากที่สุด คือ ผู้นิเทศไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด และประเด็นรองลงมา ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในของบุคลากรในโรงเรียน ผู้นิเทศมีภาระงานมาก และ การ
นิเทศไม่ต่อเนื่อง ตามล าดับ 

3. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีประเด็นที่
โรงเรียนต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะที่จ าเป็นของผู้นิเทศ และประเด็นรองลงมา 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 

 

ค รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

ได้แก่ ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน การน าผลการนิเทศภายในมาใช้ด้วยกระบวนการ PLC ผู้นิเทศมี
ภาระงานมาก และ การตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ 

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้
ให้ข้อเสนอแนะ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 5 ล าดับ ดังนี้ 1) ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื ่องเพราะท าให้ครูมีความกระตือรือร้น 2) มีการนิเทศจากภายนอกโดยผู ้เชี ่ยวชาญ  คือ
ศึกษานิเทศก์ให้มากขึ้น 3) ศึกษานิเทศก์ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน   
4) จัดระบบการนิเทศให้เป็นแนวเดียวกันแต่หลากหลายรูปแบบ และ 5) มีการติดตามผลการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

*******************************************************************  
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ง รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคัดย่อ  ก 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง  จ 
บทที่ 1 บทน า 1 
 ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
 ค าถามการวิจัย 3 
 ขอบเขตของการวิจัย 3 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 4 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 4 
บทที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัย 6 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 6 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 8 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 8 
บทที่ 3  ผลการศึกษาวิจัย 9 
 ตอนที่ 1 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
9 

 ตอนที่ 2 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

16 

 ตอนที่ 3 ความต้องการในการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 
 
 

17 
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จ รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 19 
 ข้อเสนอแนะ 21 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 21 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัย 21 
บรรณานุกรม  22 
ภาคผนวก  23 
 ผนวก 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 24 
 ผนวก 2 หนังสือแจ้งโรงเรียน 25 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
1 แสดงข้อมูลประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ของ

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

10 

2 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในภาพรวมทุกด้าน 11 
3 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการวางแผนนิเทศ (Plan) 12 
4 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Do) 13 
5 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการตรวจสอบผลการ

นิเทศ (Check) 
14 

6 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการประเมินผลการนิเทศ 
(Action)       

15 

7 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงล าดับจากรายการที่
มีความถี่สูงที่สุด 

16 

8 ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงล าดับจาก
รายการที่มีความถี่สูงที่สุด 

17 

9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงล าดับจาก
รายการที่มีความถี่สูงที่สุด 

18 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

มาตรา 258 จ. (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (4.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน 
วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี 
มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา     
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร       
จัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560–2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้ง         
แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และนวัตกรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   
มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีระบบการผลิตครูอาจารย์และ
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บุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ในการพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของ
ผู้เรียนที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนต้องประกัน
คุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร    
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการอันน าไปสู่
ความส าเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และ กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษานี้ ถือเป็นภารกิจจ าเป็น
ต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้อง
พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ก้าวทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ช่วยเหลือ สนับสนุนให้กระบวนการบริหารจัดการ และ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูป
การศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการ
เป็นผู้น า และทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของศึกษานิเทศก์ จึงมีความตระหนักและ         
เห็นความส าคัญของการนิเทศการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และ “การนิเทศภายในโรงเรียน” เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ไปสู่เป้าหมายตามที่คาดหวังได้     
ด้วยเห็นว่า “การนิเทศภายในโรงเรียน” มีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการ และด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์    
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะ
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พ้ืนฐานของพลเมืองไทยให้มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมโลกได้
อย่างมีความสุข 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

2. เพ่ีอศึกษาปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

3. เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   
 
ค าถามการวิจัย   

1. สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นอย่างไร 

2. ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีอะไรบ้าง  

3. ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีอะไรบ้าง  
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้  
1. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทุกโรงเรียน จ านวน 88 คน ในภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2562  
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
2.1 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
2.2 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
2.3 ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 
2563   

นิยามศัพท์เฉพาะ  

สภาพการด าเนินงาน หมายถึง การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยใช้กระบวนการ
บริหารคุณภาพ PDCA เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย  1) การวางแผนนิเทศ 
(Plan) 2) การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ (Do) 3) การตรวจสอบผลการนิเทศ (Check) และ        
4) การประเมินผลการนิเทศ (Act) 

นิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียน และ/หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่นิเทศครูและบุคลากรที่
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเดียวกัน ทีมุ่่งเน้นไปสู่คุณภาพการจัดการศึกษา
ภายในโรงเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นิเทศ หมายถึง ความร่วมมือในกระบวนการท างานของผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน กับครูและบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 
ร่วมกันแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วย
ให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนในเชิงบวก     
อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
1. ได้แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
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2. ศึกษานิเทศก์ น าข้อมูลจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรที่
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าข้อมูลจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติการนิเทศ
ในโอกาสต่อไป 
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บทท่ี 2 
 วิธีด าเนินการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 88 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่องสภาพการด าเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4     
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ  
ตอนที่ 2 ประเด็นการสอบถาม เรื่องสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  
ตอนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน  

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

  1. ศึกษานโยบายและแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนิทศภายในโรงเรียน  
3. ศึกษาแนวคิดการบริหารคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง ของเอดวาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards 

Deming) ที่มกีารบริหารงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ ที่เรียกว่าวงล้อ PDCA  
4. สร้างแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง และเป็น

แบบปรนัยเลือกตอบ 
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ตอนที่ 2 ประเด็นการสอบถาม เรื่องสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน
นิเทศ 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ 3) ด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ และ 4) ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศ  รวมข้อค าถามจ านวน 22 ข้อ  

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานนิเทศภายใน มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด 

ตอนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายใน มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด 

5. น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ด้านการวิจัย
ทางการศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ  
  เห็นว่าสอดคล้อง   ให้คะแนน +1  
  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง ให้คะแนน   0  
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน –1   
  แล้วน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เทคนิคของ 
Ravinia and Hambleton (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540, น. 117) ใช้สูตรดังนี้ 
  IOC            =   ∑R   
                                               N 
      เมื่อ      IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  
   ∑R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N    หมายถึง จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ       

6. น าแบบสอบถามไปปรับปรุง/แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
รายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจน สื่อความได้ง่าย และปรับข้อความการใช้ภาษาให้มีความ
สมบูรณ์ ไดค้่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 
0.6-1.00  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ผู้วิจัยในนามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดท าหนังสือ

ราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เพ่ือแจ้งให้โรงเรียนรับทราบล่วงหน้า 
2. ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการด าเนินงานนิเทศ

ภายในโรงเรียน โดยตอบผ่านระบบออนไลน์ Google From  
3. ผู้บริหารโรงเรียน ส่งข้อมูลย้อนกลับมายังผู้วิจัยโดยตรง โดยการส่งผ่านระบบออนไลน์ 

 4. ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ ซ่ึงพบว่ามีผู้บริหารโรงเรียนส่งข้อมูลย้อนกลับ จ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เรื่องสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

ตอนที่ 1 .ใช้การหาค่าความถี่  
2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เรื่องสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

ตอนที่ 2 ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยประชากร () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร () โดยการ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2554, น.48)  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เรื่องสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 ใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

4. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยายเชิงเนื้อหา และตารางประกอบข้อความบรรยาย 
 
 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

9 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

บทท่ี 3  
ผลการศึกษาวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ตอนที่ 2 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ตอนที่ 3 ความต้องการในการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 

ตอนที่ 1 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
กลับของแบบสอบถาม (Google From) โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
(นักเรียน 1-120 คน) ส่วนอีกร้อยละ 46.80 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-1,499 คน)   

ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับคืนผ่านระบบออนไลน์ (Google 
From) มายังผู้วิจัย มีจ านวนทั้งสิ้น 79 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนทั้งหมด โดยมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

 

 

 

 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

10 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนใน 
              สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 

ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่                  
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

ความถี่  
(จ านวนเต็ม 79) 

คิดเป็นร้อยละ 

อยู่ระหว่าง 1-3 ปี 31 40 
อยู่ระหว่าง 4-6 ปี 10 13 
อยู่ระหว่าง 7-9 ปี 3 2 
อยู่ระหว่าง 10-12 ปี 7 9 
อยู่ระหว่าง 13-15 ปี 3 4 
ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป 25 32 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน     
อยู่ระหว่าง 1-3 ปี รองลงมาคือ มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่    
16 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 32) และ มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน อยู่ระหว่าง 
4-6 ปี (ร้อยละ 13) ตามล าดับ 

ทั้งนี้ จากการสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน รองลงมาคือ 
ร้อยละ 16 เป็นผู้บริหารโรงเรียน ส่วนอีกร้อยละ 4 มอบให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน  

ส าหรับผลการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-6 

 

 

 

 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

11 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางท่ี 2 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในภาพรวมทุกด้าน  

ด้านที่ ประเด็นการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

แปลผล 
   

1 การวางแผนการนิเทศ (Plan) 4.26 0.70 มีการปฏิบัติมาก 
2 การปฏิบัติตามแผน (DO) 4.21 0.72 มีการปฏิบัติมาก 
3 การตรวจสอบผลการนิเทศ (Check) 4.05 0.75 มีการปฏิบัติมาก 
4 การประเมินผลการนิเทศ (Action) 4.11 0.75 มีการปฏิบัติมาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.73 มีการปฏิบัติมาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียใหม่ เขต 4 มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในภาพรวมรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   

ทุกด้าน (=4.16) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า การวางแผนการนิเทศ  (Plan) ปฏิบัติมากที่สุด 

(=4.26) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามแผน (DO) (=4.21) ส่วนด้านการตรวจสอบผลการ

นิเทศ (Check) มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.05) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

12 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางท่ี 3 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการวางแผนนิเทศ (Plan) 

ข้อ ประเด็นการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

แปลผล 
  

1 การนิเทศภายใน ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนทุกปี 

4.43 0.76 มีการปฏิบัติมาก 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ท าหน้าที่นิเทศภายใน
โรงเรียนไว้ชัดจน 

4.38 0.70 มีการปฏิบัติมาก 

3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศภายใน
โรงเรียนและผู้รับการนิเทศไว้ชัดเจน 

4.30 0.67 มีการปฏิบัติมาก 

4 จัดประชุมครู ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา เพ่ือเตรียมน ามาใช้ในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

4.19 0.72 มีการปฏิบัติมาก 

5 ศึกษาความต้องการของครูเพ่ือน าข้อมูลไป
วางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 

4.18 0.69 มีการปฏิบัติมาก 

6 ก าหนดแผนงานนิเทศภายในโรงเรียนได้ตรงกับ
ความต้องการของครู 

4.18 0.64 มีการปฏิบัติมาก 

7 ประชุมครูเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

4.34 0.66 มีการปฏิบัติมาก 

8 จัดท าสื่อ/เครื่องมือ ส าหรับใช้ในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนได้เหมาะสมกับครูผู้รับการนิเทศ 

4.10 0.73 มีการปฏิบัติมาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.70 มีการปฏิบัติมาก 

 

. จากตารางที่  3  พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียใหม่ เขต 4 มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการวางแผนนิเทศ (Plan)     

ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.26) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า การนิเทศภายในได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียนทุกปี มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.43) รองลงมาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ท าหน้าที่นิเทศ

ภายในโรงเรียนไว้ชัดจน (=4.38) ส่วน จัดท าสื่อ/เครื่องมือ ส าหรับใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน

ได้เหมาะสมกับครูผู้รับการนิเทศ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.10) 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

13 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางท่ี 4 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Do) 

ข้อ ประเด็นการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

แปลผล 
  

1 จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือให้ครู
รับทราบแผนงานการนิเทศภายในโรงเรียน 

4.51 0.73 มีการปฏิบัติมาก 

2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว้ชัดเจน 

4.44 0.59 มีการปฏิบัติมาก 

3 ก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ตลอด
ภาคเรียน 

4.39 0.69 มีการปฏิบัติมาก 

4 ผู้นิเทศด าเนินงานตามแผน/ปฏิทินการนิเทศ ที่
ก าหนดไว้ 

4.03 0.73 มีการปฏิบัติมาก 

5 ผู้นิเทศปฏิบัติการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

4.20 0.63 มีการปฏิบัติมาก 

6 ครูผู้สอนทุกห้องเรียน ได้รับการนิเทศ อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

3.89 0.86 มีการปฏิบัติมาก 

7 ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเสร็จสิ้น
ตามก าหนดเวลา 

4.01 0.79 มีการปฏิบัติมาก 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.72 มีการปฏิบัติมาก 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียใหม่ เขต 4 มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Do) ในภาพรวม      

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.21)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ครูรับทราบ

แผนงานการน ิเทศภายในโรงเร ียน  มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.51) รองลงมาคือ ก าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ชัดเจน  (=4.44) ส่วน ครูผู ้สอนทุก
ห้องเรียน ได้รับการนิเทศ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั ้ง เป็นประจ าอย่างต่อเนื ่อง มีการปฏิบัติ      

น้อยที่สุด (=3.89) 
 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

14 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางท่ี 5 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ (Check) 

ข้อ ประเด็นการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

แปลผล 
  

1 ผู้นิเทศบันทึกผลการนิเทศครูผู้รับการนิเทศไว้
เป็นหลักฐาน 

4.05 0.97 มีการปฏิบัติมาก 

2 ผู้นิเทศประเมินผลครูผู้รับการนิเทศด้วยตนเอง 4.05 0.64 มีการปฏิบัติมาก 
3 ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศ

ทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศในแต่ละครั้ง 
4.01 0.69 มีการปฏิบัติมาก 

4 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้สนทนา เติมเต็ม
องค์ความรู้ในเรื่องที่นิเทศทุกครั้ง 

4.09 0.70 มีการปฏิบัติมาก 

รวมเฉลี่ย 4.05 0.75 มีการปฏิบัติมาก 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียใหม่ เขต 4 มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ (Check)      

ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.05)    

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า ผู ้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้สนทนา เติมเต็มองค์

ความรู้ในเรื่องที่นิเทศทุกครั้ง มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.09) รองลงมาคือ ผู ้นิเทศบันทึกผลการ
นิเทศครูผู ้ร ับการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน  และ ผู ้น ิเทศประเมินผลครูผู ้ร ับการนิเทศด้วยตนเอง 

(=4.05) ส่วน นิเทศสะท้อนผลการนิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศใน

แต่ละครั้ง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.01) 
 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

15 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางท่ี 6 สภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการประเมินผลการนิเทศ (Action)       

ข้อ ประเด็นการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

แปลผล 
  

1 น าข้อมูลจากการประเมินผลผู้รับการนิเทศ     
มาปรับปรุงและใช้ในการนิเทศครั้งต่อไป 

4.13 0.82 มีการปฏิบัติมาก 

2 ประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนงานและ
โครงการที่ก าหนดค าตอบ 

4.13 0.72 มีการปฏิบัติมาก 

3 รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครู
รับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

4.09 0.70 มีการปฏิบัติมาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.75 มีการปฏิบัติมาก 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียใหม่ เขต 4 มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการประเมินผลการนิเทศ (Action) ใน

ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.11)    

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าน าข้อมูลจากการประเมินผลผู้รับการนิเทศมาปรับปรุง
และใช้ในการนิเทศครั้งต่อไป และ ประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด

ค าตอบ มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.13) รองลงมาคือ รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครู

รับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา (=4.09)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

16 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตอนที่ 2 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
ตารางที่ 7 ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงล าดับจากรายการที่มีความถี่สูงที่สุด 
 

ที่ ข้อความที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น ความถี่ 

ด้านการวางแผน 
1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในของบุคลากรในโรงเรียน 18 
2 มีกิจกรรมภายนอกเข้ามาแทรก 8 
3 ผู้บริหารมีภาระงานมาก ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการวางแผนการนิเทศ  5 
4 ขาดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการนิเทศ 3 
5 งบประมาณไม่เพียงพอ 2 
6 การมีส่วนร่วม 1 

ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
1 ผู้นิเทศไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 27 
2 ผู้นิเทศมีภาระงานมาก 16 
3 การนิเทศไม่ต่อเนื่อง 13 
4 ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน 5 
5 เครื่องมือการนิเทศไม่ได้มาตรฐาน 3 
6 ขาดการน าผลการนิเทศไปใช้อย่างจริงจัง 3 
7 ครูขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักรู้ต่อกระบวนการนิเทศภายใน   2 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ 
1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 4 
2 ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้ในการนิเทศ 4 
3 การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับมีน้อย 2 

 
จากตารางที ่ 7 การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีประเด็นที ่เป ็นปัญหา    

มากที่ส ุด คือ ผู ้น ิเทศไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที ่ก าหนด และประเด็นรองลงมา ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในของบุคลากรในโรงเรียน ผู้นิเทศมีภาระงานมาก และ การ
นิเทศไม่ต่อเนื่อง ตามล าดับ 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

17 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตอนที่ 3 ความต้องการในการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 
ตารางที่ 8 ความต้องการในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงล าดับจากรายการที่มี 
              ความถี่สูงที่สุด 
 

ที่ ข้อความที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น ความถี่ 

1 ทักษะที่จ าเป็นของผู้นิเทศ 22 
2 ความรู้เรื่องการนิเทศภายใน 18 
3 การน าผลการนิเทศภายในมาใช้ด้วยกระบวนการ PLC  6 
4 การตรวจสอบและประเมินผล  3 

 
จากตารางที่ 8 การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีประเด็นที่โรงเรียนต้องการ

ได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะที่จ าเป็นของผู้นิเทศ และประเด็นรองลงมา ได้แก่ ความรู้เรื่อง
การนิเทศภายใน การน าผลการนิเทศภายในมาใช้ด้วยกระบวนการ PLC ผู้นิเทศมีภาระงานมาก 
และ การตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ 
 

นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ยังได้แสดงความคิดเห็นโดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในโรงเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

18 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

ตารางที่ 9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงล าดับจากรายการที่มีความถี่     
              สูงที่สุด 
 

ที่ ข้อความที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น ความถี่ 

1 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะท าให้ครูมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น  17 
2 มีการนิเทศจากภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญคือศึกษานิเทศก์ให้มากขึ้น 8 
3 ศึกษานิเทศก์ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน  6 
4 จัดระบบการนิเทศให้เป็นแนวเดียวกันแต่หลากหลายรูปแบบ 5 
5 มีการติดตามผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 4 
6 นิเทศเป็นเครือข่ายหลายโรงเรียน 2 
7 มีศึกษานิเทศก์เป็นพ่ีเลี้ยง 2 
8 ผู้บริหารและครูควรเปิดใจและร่วมกันด าเนินการอย่างจริงจัง  2 
9 การเสริมสร้างเทคนิค/วิธีการนิเทศให้กับครูผู้น าการนิเทศ 1 
10 จัดท าเครื่องมือการนิเทศให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน  1 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า โรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยการเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 5 ล าดับ ดังนี้ 1) ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพราะท าให้ครูมีความกระตือรือร้น 2) มีการนิเทศจากภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญคือศึกษานิเทศก์ให้
มากขึ้น 3) ศึกษานิเทศก์ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน 4) จัดระบบการ
นิเทศให้เป็นแนวเดียวกันแต่หลากหลายรูปแบบ และ 5) มีการติดตามผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 4  
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้  

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน อยู่ระหว่าง 1-3 ปี รองลงมาคือ มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 32) และ มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน อยู่ระหว่าง 4-6 ปี (ร้อยละ 13) ตามล าดับ 

2. เกี่ยวกับบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน รองลงมาคือ ร้อยละ 16 เป็น
ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนอีกร้อยละ 4 มอบให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
นิเทศภายในโรงเรียน 

3. ผลการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า มีการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยในภาพรวม 

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน (=4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า การวางแผนการ

นิเทศ (Plan) ปฏิบัติมากที่สุด (=4.26) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติตามแผน (DO) (=4.21)    

ส่วนด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ (Check) มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.05) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นรายละเอียดในแต่ละด้านที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงน าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ด้านการวางแผนนิเทศ (Plan) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.26)                      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า การนิเทศภายในได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนทุกปี 

มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.43) รองลงมาคือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ท าหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน

ไว้ชัดจน (=4.38) ส่วน จัดท าสื่อ/เครื่องมือ ส าหรับใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียนได้เหมาะสมกับ

ครูผู้รับการนิเทศ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.10) 
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3.2 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ (Do) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.21)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ครูรับทราบแผนงาน    

การนิเทศภายในโรงเรียน มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.51) รองลงมาคือ ก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ชัดเจน (=4.44) ส่วน ครูผู้สอนทุกห้องเรียน ได้รับการ

นิเทศ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=3.89) 
3.3 ด้านการตรวจสอบผลการนิเทศ (Check) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

(=4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้สนทนา เติมเต็มองค์

ความรู้ในเรื่องที่นิเทศทุกครั้ง มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.09) รองลงมาคือ ผู้นิเทศบันทึกผลการ
นิเทศครูผู้รับการนิเทศไว้เป็นหลักฐาน และ ผู้นิเทศประเมินผลครูผู้รับการนิเทศด้วยตนเอง 

(=4.05) ส่วน นิเทศสะท้อนผลการนิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศใน

แต่ละครั้ง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด (=4.01) 
3.4 ด้านการประเมินผลการนิเทศ (Action) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

(=4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่าน าข้อมูลจากการประเมินผลผู้รับการนิเทศมาปรับปรุง
และใช้ในการนิเทศครั้งต่อไป และ ประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการที่ก าหนด

ค าตอบ มีการปฏิบัติมากที่สุด (=4.13) รองลงมาคือ รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนให้ครู

รับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา (=4.09)  

4. ปัญหาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า มีประเด็นที ่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ผู ้นิเทศไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด และประเด็นรองลงมา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
นิเทศภายในของบุคลากรในโรงเรียน ผู้นิเทศมีภาระงานมาก และ การนิเทศไม่ต่อเนื่อง ตามล าดับ 

5. ความต้องการในการพัฒนาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า มีประเด็นที่โรงเรียนต้องการได้รับ
การพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะที่จ าเป็นของผู้นิเทศ และประเด็นรองลงมา ได้แก่ ความรู้เรื่องการ
นิเทศภายใน การน าผลการนิเทศภายในมาใช้ด้วยกระบวนการ PLC ผู้นิเทศมีภาระงานมาก และ 
การตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ 

6. ความคิดเห็นของผู ้บริหารโรงเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยการเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 5 ล าดับ ดังนี้  

6.1 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะท าให้ครูมีความกระตือรือร้น  
6.2 มีการนิเทศจากภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญคือศึกษานิเทศก์ให้มากขึ้น  
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6.3 ศึกษานิเทศก์ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน    
6.4 จัดระบบการนิเทศให้เป็นแนวเดียวกันแต่หลากหลายรูปแบบ  
6.5 มีการติดตามผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานนิเทศภายใน     

โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

1.1 เชิงนโยบาย หน่วยงานที ่มีหน้าที ่เสนอแนะและก าหนดนโยบายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ดังเช่น กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมกร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยศึกษานิเทศก์ สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาการนิเทศการศึกษา
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานที่ก าหนด 

1.2 เชิงปฏิบัติ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลโรงเรียน ครู และ
นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนในการก ากับดูแลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสงักัด 
และน าไปใช้ในการวางแผนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

1.3 ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน สามารถน าผลการวิจัยนี้
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษา และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย 

1. ควรจัดท าและพัฒนา “ชุดนิเทศการศึกษา” ส าหรับน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21  

2. ควรศึกษาผลการใช้ “ชุดนิเทศการศึกษา” ที่ใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21  



 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

 

22 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   :  ฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้ง
ที่ 3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

กระทรวงศึกษาธิการ. เลขาธิการสภาการศึกษา. 2560. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560–
2579. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2560. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. 

รัตนะ บัวสนธ์, 2554. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครสวรรค์ : หจก.
ริมปิงการพิมพ์. 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. 2560. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 

หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2562. แนวทางการนิเทศ    
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน. เอกสารล าดับที่ 2/2562. 

อัญชลี โพธิ์ทอง. 2544 การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ออกแบบปกโดย : นางสาวรัตนา  นามวงศ์ 
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23 รายงานการวิจยัเรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด            
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ภาคผนวก ภาคผนวก 
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เครื่องมือแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เร่ือง การศึกษาสภาพการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
(Google From) 

 
 
 

 
 

https://forms.gle/etRjzRW6GmZ6es9E6 
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