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สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการนิเทศภายในตาม
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน 182 คน จาแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 19 คน ครูผู้สอน 163 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม มาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 65 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .97 สถิติในการ
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการนิ เทศภายในโรงเรีย นสั งกั ดเทศบาลเมื องทุ่ง สง จั งหวัด นครศรีธ รรมราช พบว่ า
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ปั ญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช พบว่า
โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
3. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู สั ง กั ด เทศบาลเมือ งทุ่ ง สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ที่มี ต าแหน่ ง
ประสบการณ์ในการทางาน และปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.เพื่อศึกษาปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่ อเปรี ย บเทีย บสภาพและปัญ หาการนิเทศภายในของโรงเรีย นสั งกัด เทศบาลเมือ งทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู จาแนกตาม ตาแหน่ง ประสบการณ์
การบริหารงานของผู้บริหารและขนาดของโรงเรียน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารคู่มือตาราวิชาการเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของ Likert
2. ศึกษาเอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล
3. สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อสภาพการ นิเทศภายใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 5 ด้าน คือ คือ 1) ด้านการวางแผนการนิเทศ 2) ด้าน
การให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ 3) ด้านการดาเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 4) ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ 5) ด้านการประเมินผลการนิเทศ
4. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง
และให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงและครอบคลุม เนื้อหา
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ชุด แล้วนาผล ที่ได้มาหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
(บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 96) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
จัดทาเป็นฉบับที่สมบูรณ์นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถาม 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียนและครูซึ่งเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามวิธีของ Likert ดังนี้
คะแนน 5 หมายความว่า มีสภาพและปัญหาการนิเทศภายในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายความว่า มีสภาพและปัญหาการนิเทศภายในระดับมาก
คะแนน 3 หมายความว่า มีสภาพและปัญหาการนิเทศภายในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายความว่า มีสภาพและปัญหาการนิเทศภายในระดับน้อย
คะแนน 1 หมายความว่า มีสภาพและปัญหาการนิเทศภายในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็น แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะในการนิเทศภายในโรงเรียน

สรุปผลการวิจัย
1.สภาพการนิ เทศภายในสภาพและปั ญหาการนิเทศภายในโรงเรี ยนสั งกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
2. ปัญหาการนิเทศภายในสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีตาแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็ น ต่อสภาพและปั ญ หาการนิเทศภายในโรงเรียนสั งกัดเทศบาลเมื องทุ่งสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
4. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู โรงเรี ยนสั งกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จั งหวัดนครศรีธรรมราช ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
5. ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนที่มี ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นที่สาคัญควรนามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 5 ด้าน คือ
ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ ด้านดาเนินการปฏิบัติงานนิเทศ ด้านสร้าง
เสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ และด้านประเมินผลการนิเทศโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด คือ ด้านการวางแผนการ
นิเทศ ด้านการให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศ ด้านการดาเนินการปฏิบัติการนิเทศตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารการศึกษา
ภายใต้การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้
ความสาคัญและตระหนักถึงการนิเทศภายในโรงเรียน เนื่องจากงานนิเทศ เป็นงาน ที่จะต้องกระทาควบคู่ไป
กับ งานบริ หารเพราะงานนิ เทศเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ของสถานศึกษาให้ มีความรู้
ความสามารถและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน
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ไปในทิศทางที่พึงปรารถนา และผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาร่วมกัน มีการวางแผนการดาเนินงาน
นิเทศภายใน โรงเรียนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ทาให้สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดาเนินงานอย่างมีระบบและเป็นไปตามทิศทางที่กาหนด สอดคล้องกับ สิริ
ศักดิ์ คูณภาค (2546 : 96-98) ที่ได้ทาการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
แกนนาตาม ความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ผู้บริหาร สถานศึกษาในปัจจุบันมีบทบาทต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวม
และรายด้าน จากผลการวิจัยแสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีการดาเนินงานนิเทศภายใน อย่าง
ต่อเนื่องและประสบความสาเร็จ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
อยู่เสมอ ทาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ สมศักดิ์
จันธิมา (2551 : ง) ได้วิจัยเรื่องศึกษาความต้องการรับนิเทศของครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ที่ปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปี
การศึกษา 2550 จานวน 570 คน ครอบคลุมการ นิเทศการศึกษา ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ด้านวิธีสอนและการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการ
วัดผลและ ประเมินผลการเรียนผล การศึกษาพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มีความต้องการรับการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
2. ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 5 ด้าน
คือ ด้านการ วางแผนนิเทศ ด้านการให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ ด้านดาเนินการปฏิบัติงานนิเทศ ด้านสร้าง
เสริมกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ และด้านประเมินผลการนิเทศ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุก ด้าน เรียงค่าเฉลี่ยต่าสุดไปหาสูงสุด คือ ด้านการวาง
แผนการนิเทศ ด้านการให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ ด้านประเมินผลการนิเทศด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน ตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 มาตรา 6
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
จึงให้ความสาคัญใน การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการนามาพัฒนาบุคลากร
พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ จากเหตุผลดังกล่าว ปัญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือ งทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการดาเนินงานชัดเจนและมี
ระบบจึงมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ ประมวล องค์ระการ (2550 : ง) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่พบว่า ปัญหาการปฏิบัติตาม กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา มีระดับปัญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน อยู่ในระดับ
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ปานกลาง และสอดคล้องกับ ชุลี ผลว่า (2550 : ง) ได้วิจัย เรื่องการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสานักงาน ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พบว่า การดาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะ ของครูผู้สอน สังกัดสานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดย
ภายรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จาแนกตามตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวม
ผู้บริหารที่ตาแหน่งต่างกัน ประสบการณ์การทางานต่างกัน และขนาดของโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพและปัญหาการนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสาคัญต่อการนิเทศภายในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนการ
นิเทศและดาเนินการนิเทศ ตามแผนงานอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ มีการบริหารการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยให้ครู บุคลากร ทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีการประชุมชี้แจงให้
เห็นถึงความสาคัญ ของการนิเทศภายในโรงเรียนรวมถึงชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
เพื่อให้ ทั้งสองฝ่ายเข้าใจและร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามแผนการจัดการศึกษา
แห่งชาติ นอกจากนีผ้ ู้บริหารโรงเรียนจะให้การนิเทศครูและบุคลากรในโรงเรียนแล้ว ผู้บริหาร โรงเรียนได้เชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการของบุคลากรครูในโรงเรียนเข้ามาให้ความรู้ให้คาแนะนา เทคนิคและ
วิธีการที่จะนามาพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างเปิดโอกาสให้บุคลากรครู ไปอบรม และสัมมนาศึกษาดูงานต้นแบบด้าน
การนิเทศภายในเพื่อให้เห็นระบบการทางานให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น และตัวผู้บริหารก็มีการประชุม อบรม และ
สัมมนาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่อย่าง สม่าเสมอในการนาความรู้และเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ มาปรับ
ประยุกต์ในการบริหารจัดการศึกษา ให้ตรงกับบริบทและสภาพของโรงเรียนทาให้การนิเทศภายในโรงเรียน
ดาเนินการอย่างคล่องตัว และในขั้นตอนกระบวนการนิเทศผู้บริหารหรือผู้ให้การนิเทศได้สร้างขวัญและกาลังใจ
แก่ผู้รับการนิเทศ มีการเปิดใจยอมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร เมื่อเสร็จสิ้นการนิเทศภายในโรงเรียนผู้บริหาร ครู
บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้มีการประชุมนาข้อมูลมา ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพและปัญหาจากการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก การนิเทศจะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับนามาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาบุคลากร พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาให้มากที่สุดเพราะผู้เรียนถือเป็นทรัพยากร ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ความคิดเห็นที่มีต่อ สภาพและ
ปัญหาการนิ เทศภายในโรงเรี ย นสั งกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช จาแนกตามตาแหน่ง
ประสบการณ์การบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียน และขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ สิริศักดิ์ คูณภาค (2546 : 96-98) ที่ได้ทาการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแกน นาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันมีบทบาทต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
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ทั้งโดย ภาพรวมและรายด้าน จากผลการวิจัยแสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน มีการดาเนินงาน นิเทศ
ภายในอย่างต่อเนื่องและประสบความสาเร็จ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้ผ่าน การฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา อยู่เสมอ ทาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน สถานศึกษาเป็นอย่างดี และ
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ จันธิมา (2551 : ง) ได้วิจัยเรื่องศึกษาความต้องการรับนิเทศของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเป็น ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จานวน 570 คน ครอบคลุมการนิเทศการศึกษา ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านเอกสารประกอบหลักสูตร ด้านวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียน
การสอนและ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนผลการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มีความต้องการรับการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า คือ ด้านวิธี สอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ด้านสื่อการเรียน การสอนด้านเอกสาร
ประกอบหลักสูตร และด้านหลักสูตร และพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน ขนาด ใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความต้องการ
การนิเทศการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรส่งเสริมสนับสนุนผลการประเมิน
โครงการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนและครู และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการนิเทศภายใน
ของผู้ บ ริ หารโรงเรีย นและครู ให้ ตรงกับ มาตรฐานการนิเทศภายในมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้มีการประชุม อบรม
สัมมนา พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียน เป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุด ที่จะทาให้การนิเทศภายในประสบผลสาเร็จ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาให้นักเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตระหนัก ถึงความสาคัญ
และความจาเป็นที่จะดาเนินการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
นาไปสู่ความสาเร็จของการปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกด้าน
3. การดาเนินการนิเทศภายใน ควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน จัดกระบวนการนิเทศภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โรงเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ควรดาเนินการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน เพื่อการจัดการศึกษา ตามความ คิดเห็น
ของครู ผู้ ส อนและคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้การนิเทศภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริง

