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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ใน 4 
ดา้น คือ ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ดา้นการ
ประเมินผลและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูผูส้อน จ านวน 255 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอยา่งอิสระและการทดสอบเอฟแบบ
ความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่   
 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย  ์ เขต 1 มีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการศึกษาสภาพและ
ความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศและดา้นการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.08, 4.06, 4.00, และ 4.02 ตามล าดบั) เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายในแต่ละดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการประเมินผลไม่แตกต่างกนัส่วนดา้นการปฏิบติัการนิเทศ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี



 ข 

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือปริญญาตรีมีระดบัความ
พึงพอใจต่อการนิเทศภายในมากกว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและเม่ือ
เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้านจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบวา่ ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ดา้นการประเมินผล 
ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการวางแผน พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานสูงกว่า 20 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปีและต ่ากวา่ 10 ปี  
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of teachers’ satisfaction in 

internal supervision of small-size basic educational institutes under Buriram Primary Educational 
Service Area 1 in 4 areas namely status and needs, planning, supervision, and evaluation and to 
compare the level of teachers’ satisfaction in internal supervision in above-mentioned 4 areas 
classified by educational levels and working experiences. The data were collected from 255 
teachers using Likert scale questionnaire with reliability value at 0.93. The collected data were 
analyzed using computer packaged program to find out frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and differences were analyzed in pair using method of Scheffe’. 

 
The results of the research were as follows: 
The level of teachers’ satisfaction in internal supervision of small-size basic educational 

institutes under Buriram Primary Educational Service Area 1 was high in the aspect of studying 
status and needs, planning, supervision, and evaluation ( X = 4.08, 4.06, 4.00, and 4.02 
respectively). The comparison on the level of teachers’ satisfaction in each aspect classified by 
educational levels found no differences in the aspect of studying status and needs, planning, and 
evaluation. However, the aspect of supervision was statistically different at 0.01. Here, the 
teachers with educational level lower than Bachelor degree had high level of satisfaction than the 
teachers with educational level higher than Bachelor degree. In addition, comparing the level of 



 ง 

satisfaction classified by working experiences found that there were no differences in the aspect 
of studying status and needs, supervision, and evaluation. However, the aspect of planning was 
statistically different at 0.05. Here, the teachers with working experiences higher than 20 years 
had high level of satisfaction than the teachers with working experiences within 10-20 years and 
lower than 10 years.  
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กติติกรรมประกาศ 

   
 สารนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่ายผูว้ิจยัจึง
ขอขอบคุณสถาบนั องคก์ร และบุคคลท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือดงัต่อไปน้ี  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานและคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แนะแนวทางการเขียนสารนิพนธ์แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและท่าน
อาจารย ์ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแก้
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดส้ารนิพนธ์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์ คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณกลัยาณมิตรการบริหารการศึกษาทุกรูป/คนท่ีให้ค  าปรึกษาและขอ้แนะน า ท าให้
ผูว้ิจยัได้รับความสุขและได้รับประสบการณ์ท่ีดีในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีตลอดรวมถึงผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไม่ไดร้ะบุนามท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ์ตลอดจนทุกท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามไวใ้นท่ีน้ีแต่ได้
มีส่วนช่วยส่งเสริมใหส้ารนิพนธ์น้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีทุกประการ 

ทา้ยท่ีสุดน้ี คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิง
บูชาพระคุณของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 
ขอจงไดรั้บส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
  การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในการสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ จะเห็นไดจ้ากมีการก าหนดงานการนิเทศ
ภายในไวใ้นขอบข่ายภารกิจงานวชิาการของสถานศึกษา นอกจากน้ีส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ยงัไดก้ าหนดใหร้ะบบการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาเป็น
เกณฑ์พิจารณาในการประเมินภายนอกดว้ย1 กระบวนการนิเทศภายสถานศึกษาเป็นกระบวนการ
หน่ึงท่ีจะน ากระบวนการบริหารจดัการศึกษาไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานของหลักสูตรและ
มาตรฐานของชาติท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหา ปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการของสถานศึกษาได้ตรงตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษามากท่ีสุด เพราะเป็นการด าเนินงานโดยบุคลากรของสถานศึกษา ทั้ ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนยอ่มจะเขา้ใจปัญหาและรู้ขอ้มูลภายในสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
จึงสามารถใชก้ระบวนการนิเทศภายใน เขา้ไปแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง2  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผู้เ้รียนอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ และมี
กลยุทธ์ คือสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสและการพัฒนาผู ้เ รียนเร่งพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ เพิ่มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมและจดัการทรัพยากรเพื่อ
พฒันาสถานศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจดัการองค์รวม ดว้ยเจตนาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย คือ ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง
                                                 

1นาค เกินชยั, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1005202 การประกันคุณภาพการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : วทิยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ, 2550), หนา้ 114. 
 2เกรียงศกัด์ิ เรืองแสง, “การศึกษาระดบัปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราช
ภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ)์, 2550, หนา้ 2. 
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และเท่าเทียม ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัสูตร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความรู้คู่คุณธรรมและใชท้กัษะชีวิตอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า 
ICT ไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้สู่สังคม ภูมิปัญญาและสังคมคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ มีส่ิง
อ านวยความสะดวก มีการออกแบบ (Design concept) และมีฐานขอ้มูลพร้อมส าหรับการพฒันา
ผูเ้รียน โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนัปัญหาคุณภาพดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในทุกระดบัมีแนวโน้ม
ลดลงและอยูใ่นเกณฑต์ ่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสถานศึกษา
ขนาดอ่ืน ๆ ทั้งน้ี โรงเรียนขาดความพร้อมทางดา้นปัจจยั เช่น มีครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนส่ือ
การเรียนการสอน และวสัดุ อุปกรณ์ โดยเฉพาะส่ือและเทคโนโลยมีีราคาแพง จากเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ  านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจดัการและขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ กล่าวคือมีการลงทุนค่อนขา้งสูงเทียบกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่กวา่ ไม่วา่จะเป็นการ
วดัและประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรฐานด้านผูเ้รียนในเร่ืองของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หรือผูเ้รียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มาตรฐานด้านครูผูส้อน ในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั หรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระบวนการนิเทศ
การศึกษาท่ีสถานศึกษาหลายแห่งไม่ค่อยให้ความส าคญัเท่าท่ีควร นอกจากน้ียงัขาดความต่อเน่ือง 
ขาดความชัดเจนในการปฏิบติัของการนิเทศแต่ละขั้นตอน จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายของการนิเทศภายในส่งผลให้ครูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในนอ้ยย่อมเกิด
ปัญหาได้ การสร้างความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพการท่ีจะให้ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจมากหรือน้อยต่อการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาข้ึนอยู่กบัส่ิงจูงใจและการจูงใจท่ีถูกตอ้งจะเป็นเคร่ืองดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของ
บุคคลใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จของผลงานท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์ร3 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะเป็นขา้ราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                 

 3ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, แผนปฏิบัติการ, (บุรีรัมย์ : 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, 2552), หนา้ ค. 



3 

 

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 วา่อยูใ่นระดบัใดและมีปัจจยัใดบา้งส่งผลให้ครูผูส้อนเกิดความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศภายในเพื่อเป็นข้อสนเทศในการวางแผนพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีแนวทางส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อนัจะส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือด้าน

การศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศภายในและดา้นการ
ประเมินผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 

1.3 สมมติฐานการวจิัย 
จากผลการวิจัยของ วราภรณ์ ทะอินทร์  ศึกษาระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ

กระบวนการนิเทศภายในของครู พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโดยรวม
และรายขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นขั้นตอนพบวา่ครูมีความพึงพอใจมากทุกขั้นตอน4 
และของ นภาพร วงค์ษาญาติ ซ่ึงศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในและมี
การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
พบวา่ มีความแตกต่างกนั5 และจากผลการวจิยัของ พสิมัย สงจันทร์ มีการเปรียบเทียบจ าแนกตาม 
 
 

                                                 

 4วราภรณ์ ทะอินทร์, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของครู
โรงเรียนยินดีวิทย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวยิาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, หนา้ 42. 
 5นภาพร วงค์ษาญาติ, “การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาหนองกัว่ห้วยหลวั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 
3”, การศึกษาค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิยาลยั : มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี), 
2551, หนา้ 9.  
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ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ มีความแตกต่างกนั6 ดงันั้น การวจิยัน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่ ความพึง
พอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและความตอ้งการ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศและดา้นการประเมินผล ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน มีความแตกต่างกนั 
   

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 762 คน  
2. กลุ่มตวัอย่างคือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ านวน 255 คน ไดจ้ากการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครชซ่ีและ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling)  

1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาผูว้ิจยั ได้ท  าการศึกษาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ส้ินสุด30 

กนัยายน พ.ศ. 2556  
1.4.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
ประกอบดว้ย  

 
 

                                                 

 6พิสมยั สงจนัทร์, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2”,  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2549, หนา้ 39.  
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1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่  
1.1 ระดบัการศึกษาการศึกษา จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่และปริญญาตรีและสูง

กวา่ปริญญาตรี  
1.2 ประสบการณ์ในการท างานของครูผูส้อน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ 10 ปี 

10 ปี – 20 ปีและสูงกวา่ 20 ปี ข้ึนไป 
 2. ตวัแปรตาม (dependent Variable) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่  
 1. ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ  
 2. ดา้นการวางแผน  
 3. ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ  
 4. ดา้นการประเมินผล 
 1.4.4 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 พื้นท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีท่ีมีต่อการนิเทศและเป็นความรู้สึกหรือ
ทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกของบุคคลท่ีช่ืนชอบต่อการนิเทศ ท่ีเห็นวา่การนิเทศไดต้อบสนองความ
ตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของครูจนท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  
 ความพงึพอใจของครู หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น คือ ดา้น
การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ดา้น
การประเมินผล 
 การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามในทุกทางของผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมพฒันากระบวนการท างาน ให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่ผูเ้รียนโดยน ากระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของ
ส านกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การนิเทศภายใน หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้
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ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั คือ การสอน หรือการสร้างเสริมพฒันาการ
ของนักเรียนทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เต็มศกัยภาพ โดยความ
ร่วมมือของครูในโรงเรียนโดยน ากระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบ้ริหารลงไป
ในอนัท่ีจะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดีข้ึน การให้ค  าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
โดยน ากระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการศึกษาสภาพและความต้อง  หมายถึง การก าหนดขั้นตอนในการศึกษา การใช้
เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดล าดับความส าคัญ การก าหนด
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ประชุมสัมมนาผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศและครูผูส้อนเพื่อหาแนวทาง
และปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการนิเทศภายใน 
 ด้านการวางแผน หมายถึง การจดัท าโครงการ การจดัสรรงบประมาณ วสัดุหรือส่ือและ
เคร่ืองมือในการนิเทศอยา่งเหมาะสม แจง้รายช่ือคณะกรรมการและขอบเขตการนิเทศภายในศึกษา
สภาพปัจจุบนัและปัญหาของครูเพื่อน ามาประกอบการวางแผนการนิเทศ ภายใน 
 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ หมายถึง การประชุมผูรั้บการนิเทศและผูนิ้เทศเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดตลอดจนเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการนิเทศให้เขา้ใจตรงกนั เพื่อให้การนิเทศเป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งการน าครูไปศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
กบัผูอ่ื้น 
 ด้านการประเมินผล หมายถึง การจดัท าเคร่ืองมือการประเมิน น าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการนิเทศ น าผลการประเมินท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายมา
วิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินงานใหม่ เพื่อท าให้ครูมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน
เพิ่มข้ึน 
 ครูผู้สอน หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติัการสอนและไดรั้บเงินเดือนประจ าในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีจ  านวนทั้งหมด 762 
คน  
 วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีครูผูส้อนส าเร็จการศึกษา ประกอบดว้ย 
 ต ่ากว่าและปริญญาตรี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาวุฒิสูงสุดปริญญาตรีและต ่ากวา่
ปริญญาตรี 
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 สูงกว่าปริญญาตรี หมายถึง ครูผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีครูผูส้อนได้ปฏิบติังานในสถานศึกษา
นบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนัและในการวจิยัในคร้ังน้ีจ  าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 ต ่ากว่า 10 ปีหมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั มีระยะเวลาต ่ากวา่ 10 ปี  
 10 ปี - 20 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี  
 สูงกว่า 20 ปี ขึน้ไป หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นบัตั้งแต่เร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั มีระยะเวลามากกวา่ 20 ปี  
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดสอนก่อนระดบัอุดมศึกษาท่ีมี
จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หมายถึง หน่วยงานภายใตก้าร
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ี
ด าเนินการก ากบัติดตามการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตั้งอยูใ่นทอ้งท่ี อ าเภอเมือง อ าเภอล าปลายมาศ 
อ าเภอช านิ และอ าเภอบา้นด่าน จงัหวดับุรีรัมย ์
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
1.6.1 ไดท้ราบปัญหาในการนิเทศภายในและใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงแกไ้ข

และเร่งพฒันาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.6.2 ไดท้ราบขอ้มูลความพึงพอใจและผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อ
การนิเทศภายในขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  

1.6.3 เป็นขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงข้ึน 
ไปน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของครูผูส้อน
ต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 ดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 ความพึงพอใจครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน 
 2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 ทฤษฏแีละแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัสูงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาส าหรับผูบ้ริหารทุกคน 
เพราะจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืน และการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูบ้ริหารทุกคน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษากระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ
ในการสร้างแรงจูงใจให้ถ่องแท้ และอาศยัแรงจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท่ีจะกระตุ้นให้
บุคลากรปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความศรัทธาและเตม็ใจเพื่อผลส าเร็จของงาน 
 การสร้างแรงจูงใจนั้นเกิดข้ึนจากพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นส าคญั ซ่ึงการบริหาร
ตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์เน้นเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก และมีนกัวิชาการชาวต่างประเทศหลายคน
ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ไวม้ากมาย ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอ
เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 
 2.1.1 ทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 1. ทฤษฎขีองเมนาร์ด เซลลี ่
 เมนาร์ด เซลลี่ (Maynard Shelly) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุษยคื์อ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือ
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เกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 
กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึก
ทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและความสุขน้ีจะมี
ผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ส่ิงหน่ึงท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้พึงพอใจของมนุษยไ์ดแ้ก่ 
ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือการศึกษาวา่ทรัพยากรหรือส่ิงเร้า แบบ
ใดเป็นส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิดไดม้ากท่ีสุด
เม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นความตอ้งการครบถว้น1   
 2. ทฤษฎขีองแมกเกรเกอร์ 
 แมกเกรเกอร์ (McGregor) ไดเ้สนอสมมติฐานเก่ียวกบัตวัคนท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง
ส่ิงจูงใจมากหรือนอ้ยโดยแบ่งการท างานของคนไว ้2 แบบ คือ2  
 แบบท่ี 1 เรียกวา่ ทฤษฎี X ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่มนุษยมี์สัญชาติญาณท่ีจะหลีกเล่ียงการท างาน 
ดงันั้นจึงตอ้งใช้การบงัคบั ควบคุม ลงโทษ เพื่อให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ทั้งน้ีเพราะโดย
พื้นฐานคนมีความทะเยอทะยานนอ้ย ตอ้งการเพียงความปลอดภยัมากกวา่ส่ิงอ่ืน  
 การปฏิบติั ต่อคนจึงเป็นการจูงใจในทางลบ และใชไ้ดน้อ้ยในปัจจุบนั เพราะการบงัคบั
ควบคุมและการลงโทษผู้ปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงข้ึนและเป็นผลร้ายต่อการ
บริหารงานในท่ีสุด  
 แบบท่ี 2 เรียกวา่ทฤษฎี Y ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวา่ในการท างานของคนไม่ไดมี้ความตอ้งการ
ให้ไดเ้งินเพียงอย่างเดียวแต่ยงัมีอีกหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงจูงใจให้พึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ีเพราะ
คนจะไม่หลีกเล่ียงท างานเสมอไป การบงัคบัข่มขู่มิใช่วิธีท่ีจะท าให้งานส าเร็จแต่การเปิดโอกาสให้
คนแสดงความสามารถรับผิดชอบ ควบคุมตนเอง จะเป็นผลให้ผูป้ฏิบติังานผกูพนักบัหน่วยงาน 
และหากได้จดัอย่างเหมาะสมแล้ว ผูป้ฏิบติังานจะยอมรับในส่ิงท่ีได้รับมอบหมายและ ยินดี
รับผดิชอบในผลส าเร็จของงานอีกดว้ย  
 ทฤษฎี X ใชว้ิธีควบคุม และการสั่งการอยา่งเขม้งวด เพราะมีทศันคติต่อสมาชิกและมนุษย์
โดยทัว่ไป ดงัน้ี  
 1. มนุษยม์กัข้ีเกียจ  

                                                 

 1Maynard W. Shelly, อ้างใน ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ, พฤติกรรมองค์การ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธนรัชการพิมพ,์ 2550), หนา้ 258-268. 
 2McGregor, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 141 - 142. 
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 2. มนุษยช์อบหลีกเล่ียงงาน  
 3. มนุษยต์อ้งการท่ีจะถูกควบคุมและรับค าสั่ง  
 4. ควรใชว้นิยัจากภายนอก  
 5. มนุษยห์ลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  
 6. มนุษยข์าดความคิดริเร่ิมและขาดความเฉลียวฉลาด  
 ทฤษฎี Y ใชว้ธีิการจูงใจ เพราะมีความเช่ือในส่ิงท่ีดีของมนุษย ์ 
 1. การท างานมีธรรมชาติเหมือนการละเล่นและการพกัผอ่น  
 2. มนุษยจ์ะกระตุน้ตวัเองใหท้ างาน  
 3. มนุษยมี์วนิยัในตนเอง  
 4. มนุษยแ์สวงหาความรับผดิชอบ  
 5. มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีสมรรถภาพในการท างาน  
 สรุปไดว้า่ทฤษฎี X และ Y เป็นทศันคติของผูบ้ริหาร หรือองค์การท่ีมีต่อบุคลากรใน
องคก์ารนั้น ซ่ึงทศันคติน้ีจะเป็นตวัก าหนดวธีิการบริหารเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ  
 3. ทฤษฎลี าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 
 มาสโลว์ (Maslo) มีสาระของทฤษฎีคือ มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอไม่ส้ินสุด เม่ือความ
ตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี กระบวนการน้ีไม่ส้ินสุด
และเร่ิมตั้งแต่เกิดจนตาย ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม
อีกต่อไป และความต้องการของมนุษย์มีล าดบัขั้นตามความส าคญั (Needs hierarchy theory) 
กล่าวคือ เม่ือความตอ้งการระดบัต ่าไดรั้บการตอบสนอง แลว้ความตอ้งการระดบัสูงจะเรียกร้องให้
มีการตอบสนองทนัที มีอยู ่5 ระดบัดว้ยกนั3 คือ 
 1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของมนุษย ์
และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดของการด ารงชีวิตหากร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ชีวิตจะด ารงอยู่ได ้
ความตอ้งการเหล่าน้ีคือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 

                                                 

 3Maslow, อา้งใน วรัิตน์ ดวงมาลา, “ความพึงพอใจของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, ( บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 2547, หนา้ 17. 
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 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัความมัน่คง
ปลอดภยั จากการไดรั้บภยัอนัตรายทั้งทางกายและจิตใจ 
 3. ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) เม่ือความตอ้งการ 2 ประการแรกไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการทางสังคมจะเขา้มาแทนท่ี เช่น ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและไดรั้บ
การยนิยอม ความเป็นมิตรภาพ และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (Esteem needs) เป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบั
ความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นศักด์ิศรี เช่น การได้รับการยกย่องจากสังคม ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนบัถือตนเอง ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ และความตอ้งการ
ฐานะดีเด่น การมีต าแหน่งสูงในองคก์าร  
 5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต (Self actualization) ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความ
ตอ้งการส าเร็จสมหวงัตามอุดมการณ์ ความเจริญกา้วหนา้ การใช้ความรู้ความสามารถเต็มศกัยภาพ 
และความสมบูรณ์ในชีวติ เช่น ผูห้ญิงตอ้งการเป็นแม่ในอุดมคติ ผูช้ายตอ้งการเป็นนกับริหาร อีกคน
ตอ้งการเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิก อีกคนหน่ึงตอ้งการเป็นนกัร้องลูกทุ่งผูมี้ช่ือเสียงเป็นตน้ 
มาสโลว ์(Maslow) ไดแ้บ่งความตอ้งการ 5 ขั้น เป็นสองระดบัคือ ความตอ้งการทางร่างกายและ
ความปลอดภยัเป็นความตอ้งการระดบัต ่า และความตอ้งการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความ
สมหวงัของชีวิตเป็นความตอ้งการระดบัสูง การแบ่งขั้นความตอ้งการออกเป็น 2 ระดบัน้ีเกิดจาก
สมมุติฐานท่ีว่า ความต้องการระดับสูงตอบสนองภายใน ขณะท่ีความต้องการระดับต ่าจะถูก
ตอบสนองจากภายนอกจะเห็นได้ว่า ความส าคญัของทฤษฎีล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการของ 
Maslow คือความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของมนุษยน์ั้นมีความส าคญัไม่เท่ากนั และเม่ือใดก็ตามท่ีความ
ตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเร่ือย 
ๆ แต่ในขณะท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปนั้น มิไดห้มายความวา่ความตอ้งการขั้นต่าง ๆ จะ
หมดไป เพียงแต่วา่ความตอ้งการขั้นต ่า ๆ เหล่านั้นไดรั้บการตอบสนองเพียงพอแลว้ 
 4. ทฤษฎทีฤษฎอีงค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzbergs two factortheory)  
 เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ไดศึ้กษาทดลองเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของมนุษย ์พบวา่ มี
ปัจจยั 2 ประการท่ีแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง และมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานคนละแบบ กล่าวคือ 
ประการแรกเม่ือคนงานไม่พอใจต่อการท างานของตน มกัจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ซ่ึงเขาเรียกปัจจยัเหล่าน้ีวา่ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene factor) ประการท่ี 2 เม่ือคนงานพูดถึงความ
พอใจในงานมกัจะพดูถึงเน้ือหาของงาน เขาจึงใหช่ื้อวา่ ปัจจยักระตุน้ (Motivator) ทั้งสองปัจจยัน้ีท า
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หน้าท่ีชดัเจนในแง่ของการเป็นแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก กล่าวคือ ปัจจยัค ้ าจุนเป็น
แรงจูงใจภายนอก ส่วนปัจจยักระตุน้เป็นจูงใจภายในดงัรายละเอียดดงัน้ี (Herzberg)4 
 1. ปัจจยักระตุน้ หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีให้คนรักงาน
และชอบงาน ท าใหบุ้คคลในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 5 ประการ คือ 
 1.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิด ผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จนั้น
อยา่งยิง่ 
 1.2 ความรู้สึกในความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจท่ี
เกิดข้ึนและมีอ านาจรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีไม่มีการตรวจหรือคุมงานอยา่งใกลชิ้ด 
 1.3 ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั (The work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้งมือท าหรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะท าตั้งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยล าพงั
ผูเ้ดียว 
 1.4 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน จากผูม้าขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับ
นบัถืออาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอยา่ง
อ่ืน 
 1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้
สูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร มีโอกาสศึกษาหาความรู้หรือไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
 2. ปัจจยัค ้าจุน หมายถึง ปัจจยัค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลตลอดเวลา ถา้ไม่มี
หรือลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานขั้นปัจจยั
ค ้าจุนมีดงัน้ี 
 2.1 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal relation with 
superiors, subordinates, peers) หมายถึงการติดต่อไม่ว่าจะเป็นกริยา หรือวาจาท่ีแสดงออกถึง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงและกนัอยา่งดี 
 2.2 ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ี
มีต่อความมัน่คงในการท างาน และความย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

                                                 

 4Herzberg, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั,  หนา้ 19. 
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 2.3 วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา (Supervision techniques) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา 
 2.4 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือน เงินรายได ้และการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน
หน่วยงานนั้น เป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีท างาน 
 2.5 สภาพการท างาน (Working condition) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
เสียง อากาศ ชัว่โมงในการท างาน รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ 
 เฮิร์ตเบอร์ก (Herzberg) มีความเห็นวา่ความส าคญัของการจูงใจอยูท่ี่การตอบสนองความ
ตอ้งการขั้นสูงของมนุษย์ แม้ว่าองค์การจะจดัสภาพการท างานท่ีดี หรือการให้เงินเดือนค่าจ้าง 
สวสัดิการท่ีดีเพียงใดก็ตาม หากมิท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการพฒันาหรือมีความกา้วหน้าในอาชีพแลว้ ความอุตสาหะในการ
ท างานก็จะลดน้อยลง เพราะองค์การไม่เห็นความส าคญัของเขา ย่อมท าให้องค์การขาดการใช้
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากบุคลากรของตนเอง5 
 อยา่งไรก็ตาม การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยักระตุน้ มิไดห้มายความวา่ ปัจจยัค ้าจุนไม่เป็นส่ิง
ส าคญั แทท่ี้จริงแลว้ปัจจยัเหล่าน้ีผูบ้ริหารตอ้งเอาใจใส่ใหม้าก เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดความไม่
พอใจของผูป้ฏิบัติงานได้ง่าย เช่น นโยบายการบริหารท่ีมุ่งงานโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของ
ผูป้ฏิบติังาน การควบคุมอย่างเขม้งวด ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์การเต็มความขดัแยง้ 
แข่งขนั ชิงดีชิงเด่น มีสวสัดิการไม่เพียงพอ ท าใหผู้ป้ฏิบติังานขวญัเสีย ขาดส่ิงกระตุน้ในการท างาน
และน าไปสู่การลดผลงานลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีท่ีมีต่อการนิเทศและเป็น
ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกของบุคคลท่ีช่ืนชอบต่อการนิเทศ ท่ีเห็นวา่การนิเทศได้
ตอบสนองความตอ้งการทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของครูจนท าให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  
 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 1. ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) น้ี มีผูใ้ห้ความหมายไวต่้าง ๆ กนัแต่โดยใจความ
ส าคญัแลว้มีความหมายคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
 ไพรศาล วรรณะ กล่าวไวว้า่ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ผลของเจตคติต่าง ๆ ของบุคคล
ท่ีมีต่อองค์กร และมีส่วนสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซ่ึงความพึง

                                                 

 5Herzberg, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 20. 
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พอใจนั้นได้แก่ รู้สึกว่ามีความส าเร็จในผลงาน รู้สึกว่าได้รับการยกย่อง และรู้สึกว่ามีโอกาส
กา้วหนา้ในการปฏิบติังาน6 
 ประเสริฐ วิเศษกิจ ได้สรุปว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการ
ท างานนั้น เช่น ความรู้สึกรัก ความรู้สึกชอบ ภูมิใจ สุขใจ เต็มใจและยินดี จะมีผลให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย และสติปัญญาใหแ้ก่งานอยา่งแทจ้ริง7 
 เรวฒัน์ แจ่มจบ ไดส้รุปวา่ความพึงพอใจ หมายถึง พลงัท่ีเกิดข้ึนภายในอินทรียแ์ลว้กระตุน้
หรือผลกัดนัให้อินทรียแ์สดงพฤติกรรม ความพึงพอใจในงานจะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการ อนัจะเป็นผลใหบุ้คคลใหค้วามสนใจและเตม็ใจท่ีจะท างานอยา่งเตม็ท่ี8 
 ปราณ ีอาระศาสตร์ สรุปไวว้า่ความพึงพอใจในงานเป็นผลรวมขององคก์รเพิ่มเติมต่าง ๆซ่ึง
สนองความตอ้งการและเป็นศกัยภาพท่ีเจริญข้ึนเป็นเจตคติท่ีแฝงอยู่9 
 มิลตัน (Milton) กล่าววา่ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง สภาวะของความพึงพอใจ
หรือสภาวะของการมีอารมณ์ในทางท่ีดี ซ่ึงสภาวะดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนโดยการประเมินประสบการณ์
ท่ีไดรั้บจากการท างานของบุคคลนั้นนัน่เอง 
 
 
 

                                                 

 6ไพศาล วรรณะ, ทฤษฎีความพึงพอใจ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2540), หนา้ 
28. 
 7ประเสริฐ วิเศษกิจ, “ความพึงพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)”, งานวิจัยส่วนบุคคล,
(สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ : กรุงเทพมหานคร), 2543, หนา้ 33.  
 8เรวฒัน์ แจ่มจบ, “ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดั
ประถมศึกษา”,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา), 2544, หนา้ 35.  
 9ปราณี อารยะศาสตร์, “ความพึงพอใจในการท างานของผูบ้ริหารโรงเรียนและวทิยาลยั 
ในสังกดักรมอาชีวศึกษา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั), 2545, หนา้ 18.  
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 ลอคกี ้(Locke) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในงาน โดยทัว่ไปไวว้่าเป็นอารมณ์ท่ี
ช่ืนชมอนัเกิดจากผลงานท่ีตนเองได้ประเมินโดยประสบการณ์ของตนเองแล้วเห็นว่างานนั้น
สัมฤทธิผลและมีคุณค่า10 
 จาการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จึงสรุปไดว้่า ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี
ของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ดา้นการประเมินผล 
 2. องค์ประกอบหรือปัจจัยทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจ 
 การท่ีบุคคลในองคก์รจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บั
องค์ประกอบของส่ิงจูงใจท่ีองค์กรมีอยู่ ถา้องค์กรมีปัจจยัท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานบุคคลใน
องคก์รนั้นยอ่มเกิดความพึงพอใจมาก ซ่ึงไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดท้  าการศึกษาไวด้งัน้ี  
 สมบูรณ์ พรรณนาภพ ไดก้ล่าวไวว้่า องคป์ระกอบความพึงพอใจมีความส าคญัคือ จะเป็น
ตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ีส าคญัในงานบุคลากร มีดงัน้ี11 
 1. ความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
 2. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 3. ความตั้งใจ เอาใจใส่ และรู้จกัรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. ความรู้สึกห่วงกงัวลต่อผลท่ีจะเกิดจากการหยุดงานของตนคือ จะไม่ขาดหรือหยุดงาน
โดยไม่จ  าเป็น 
 5. ความพร้อมท่ีจะรับอาสาในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 6. ความพร้อมเพียงในการปรึกษาเก่ียวกับการเตรียมงานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ แต่
องคป์ระกอบหลกัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานมี 5 ประการ 
 1. การไดรั้บผลตอบแทนในระดบัสูง กล่าวคือ ไดค้่าแรงสูง มีสภาพการท างานสะดวก 

                                                 

 10Locke , อา้งใน วิรัตน์ ดวงมาลา, “ความพึงพอใจของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแล้ว, 11 
หนา้.  

 11สมบูรณ์  พรรณนาภพ,  หลักเบื้องต้นของการบริหารโรงเ รียน ,  พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  4 
(กรุงเทพมหานคร : อนงคค์ศิ์ลป์การพิมพ,์ 2540), หนา้ 167. 
  



16 

 

 2. สบาย มีส่ิงอ านวยความสะดวก มีอิสระในการท างาน มีเพื่อนฝงูท่ีเขา้ใจและมีลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
 3. การไดรั้บสิงตอบแทนท่ีไม่ไดค้าดหวงัมาก่อนจะรู้สึกพึงพอใจมากวา่ท่ีตนคาดหวงั แต่
ถา้เป็นส่ิงท่ีตนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่ท่ีไดจ้ริง ความรู้สึกไม่พอใจจะเกิดข้ึน 
 4. การไดรั้บผลตอบแทนท่ียุติธรรม ถา้ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นห่างไกลจากความคาดหวงั 
ไม่วา่ต ่าเกินไปหรือสูงเกินไป ความรู้สึกไม่พอใจจะเกิดข้ึน 
 5. การได้รับความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเองในขณะท างาน โดยเฉพาะความเป็น
อิสระในการท างาน ศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิจากการท างาน เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มน้ีจึงตอ้งการความ
เป็นอิสระและความเป็นตวัของตวัเองมาก ในขณะท่ีบุคคลอ่ืนอาจไม่มีความตอ้งการก็ได ้
 ฉวีวรรณ ธุรารัตน์ ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลของบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานจะแสดง
พฤติกรรมดงัต่อไปน้ี12 
 1. มีความเอาใจใส่ต่องาน ขย ันติดตามผลงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่ เสมอเม่ือพบ
ขอ้บกพร่องเสียหายก็พยายามแกไ้ขหรือรีบช้ีแจงใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 2. ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั ยอมเสียสละเวลาและความ 
สุขส่วนตวัเพื่องานโดยไม่ตอ้งชกัชวนหรือขอร้อง 
 3. มีความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า 
 4.ไม่ขาดงานหรือหยดุงานโดยไม่จ  าเป็น มีความสบายใจท่ีไดม้าท างานและอยูร่่วมกบัเพื่อน
ร่วมงาน 
 คริสลี่ แอน บราว (Chiselli and Brown) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีก่อให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความพึงพอใจงานวา่มีอยู ่5 เร่ืองใหญ่ๆ คือ13 
 1. ระดบัอาชีพ (Occupation level) หมายถึง สถานะหรือความนิยมของคนต่ออาชีพ ถา้
อาชีพนั้นอยูใ่นสถานะสูงเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป ก็จะเป็นท่ีพอใจของผูป้ระกอบอาชีพนั้น 

                                                 

 12ฉวีวรรณ ธุรารัตน์, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, ( พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพมหานคร : 
อรุณการพิมพ,์ 2545), หนา้ 28.  
 13Chiselli and Brown อ้างใน สุวิน ทองสุข, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามญัศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
อุบลราชธานี”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี), 
2546, หนา้ 35.  
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 2. สถานะทางสังคม (Caste) และสภาพการท างานต่างๆ ตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีดี เหมาะสมแก่
สภาพของผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้ปฏิบติังานเป็นเวลานานถา้ไดรั้บต าแหน่งท่ีดีหรือไดรั้บการยกย่องจาก
ผูร่้วมงานก็จะเกิดความพึงพอใจ 
 3. อายุ (Age) จากการวิจยัพบว่า บางคร้ังอายุก็มีส่วนสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน 
บางคร้ังพบวา่ไม่มีส่วนสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่อายุไม่มีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัความพึงพอใจ
ในงาน แต่อายใุนบางระยะ เช่น ระหวา่ง 25 - 34 ปี และ 45 - 54 ปี มีความพึงพอใจงานนอ้ยกวา่อายุ
ช่วงระยะอ่ืน 
 4. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงิน (Financial incentive) ถา้ผูป้ฏิบติังานทุกคนไดรั้บและพอใจก็จะท าให้
ขวญัในการท างานดีข้ึน ลดอตัราการลาออก และผลงานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดว้ย 
 5. คุณภาพของการบงัคบับญัชา (Quality of supervision) จากการทดลองท่ี Hawthrone 
พบวา่สัมพนัธภาพระวา่งลูกจา้งและผูจ้ดัการมีส่วนส าคญัในการท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนและผูท้  างานมี
ความรู้สึกสุขใจในการท างาน ความสัมพนัธ์น้ีจะช่วยใหลู้กจา้งมีความรู้สึกวา่ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขาตอ้ง
ประสบอยูไ่ดรั้บการพิจารณาจากผูจ้ดัการ ท าให้เกิดความมัน่คงต่องานท่ีท า และท าให้เกิดความพึง
พอใจ 
 อิงแลนด์ แอน สเตน (England and stein) ไดท้  าการศึกษาขององคป์ระกอบของความพึง
พอใจ โดยใชแ้บบทดสอบส่งใหผู้ท่ี้ท  างานในต าแหน่งท่ีไม่ใช่หวัหนา้งานจ านวน 3,207 คน สถานท่ี
ท่ีท างาน 26 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ ส่ิงท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจมี 11 ประการ คือ14 
 1. สภาพการท างาน (Working conditions) 
 2. บริบท (C0mpany) 
 3. ค่าจา้ง (Pay) 
 4. ชัว่โมงการท างาน (Hours) 
 5. ผูร่้วมงาน (Co workers) 
 6. ชนิดของงาน (Type of work) 
 7. การบงัคบับญัชา (Supervision) 
 8. การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) 

                                                 

 14England and stein, อา้งใน วรัิตน์ ดวงมาลา, “ความพึงพอใจของขา้ราชการพลเรือนสามญั
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 
หนา้ 299.  
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 9. การติดต่อประสานงาน (Communication) 
 10. การยอมรับนบัถือ (Recognition) 
 11. ความมัน่คงปลอดภยั (Security)  
 กิลเมอร์ (Gilmer) ได้สรุปองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจงานไว ้11 อย่าง
ดว้ยกนั คือ15 
 1. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ไดแ้ก่ความมัน่คงในการท างาน การได้ท างานตาม
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนท่ีมีความรู้น้อยหรือ
ขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ความมัน่คงปลอดภยัในงานมีความส าคญัส าหรับเขามาก แต่คนท่ีมีความรู้สูง
จะรู้สึกวา่ไม่มีความส าคญัมากนกัและในคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั
สูงข้ึน 
 2. โอกาสกา้วหนา้ในการงาน (Opportunity for advancement) เช่น การมีโอกาสไดเ้ล่ือน
ต าแหน่งสูงข้ึน การมีโอกาสไดรั้บส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขา จากงานวิจยั
หลายเร่ืองระบุว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผูช้ายมี
ความตอ้งการเร่ืองน้ีสูงกวา่ผูห้ญิง และเม่ือมีอายมุากข้ึน ความตอ้งการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะลดลง 
 3. บริษทัและการด าเนินการ (Company and management) ไดแ้ก่ความพอใจต่อสถานท่ี
ท างาน ช่ือเสียงของสถาบนั และการด าเนินงานของสถาบนั พบว่าคนอายุมากจะมีความตอ้งการ
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีสูงกวา่คนอายนุอ้ย 
 4. ค่าจา้ง (Wages) มีความส าคญัเป็นอนัดบั 4 ขององคป์ระกอบทั้งหมด คนงานชายจะเห็น
ค่าจ้างเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเขายิ่งกว่าคนงานหญิง และผูท่ี้ท  างานในโรงงานจะเห็นว่าค่าจ้างมี
ความส าคญัส าหรับเขามากกวา่ผูท่ี้ท  างานในส านกังาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 
 5. ลกัษณะของงานท่ีท า (Intrinsic aspects of the job) องค์ประกอบน้ียอ่มสัมพนัธ์กบั
ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติั หากไดท้  างานตามท่ีเขาถนดัก็จะเกิดความพึงพอใจ 
 6. การบงัคบับญัชา (Supervision) ผูบ้ ังคบับญัชามีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูท้  างานมี
ความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่องานได ้และการบงัคบับญัชาท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงท่ีท า

                                                 

 15Gilmer, อ้างใน สุวิน ทองสุข, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก สังกดักรมสามญัศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 36.  
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ให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได ้ในเร่ืองน้ีพบว่าผูห้ญิงมีความรู้สึกไวต่อองคป์ระกอบน้ี
มากกวา่ผูช้าย 
 7. ลกัษณะทางสังคม (Social aspects of the job) ถา้งานใดผูป้ฏิบติัท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 
 8. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การติดต่อส่ือสาร
นั้นมีความส าคญัมากส าหรับผูมี้การศึกษาระดบัสูง 
 9. สภาพการท างาน (Working condition) ไดแ้ก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน ้ า ห้อง
สุขา ชัว่โมงการท างาน มีงานวจิยัหลายอยา่งท่ีแสดงวา่ สภาพการท างานมีความส าคญัส าหรับผูห้ญิง
มากกวา่ผูช้าย ส่วนชัว่โมงการท างานมีส่วนส าคญัมากกวา่ลกัษณะอ่ืน ๆ ของสภาพการท างาน และ
ในระหวา่งผูห้ญิงโดยเฉพาะผูท่ี้แต่งงานแลว้ จะเห็นวา่ชัว่โมงการท างานมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 10. ประโยชน์เก้ือกลูต่าง ๆ (Benefits) เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน 
 11. การบริการดา้นรักษาพยาบาล สวสัดิการอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั วนัหยดุ เป็นตน้ 
 อาร์โนล แอน เฟลด์แมน (Arnold and Feldman) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีท าให้
บุคคลเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานของพวกเขาซ่ึงจ าแนกได ้6 ประการ ไดแ้ก่16 
 1. รายได ้(Pay) ค่าจา้งหรือรายไดมี้บทบาทท่ีส าคญัต่อความพึงพอใจในงานเป็นอยา่งมาก
เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการท่ีจะไดม้าซ่ึงความตอ้งการต่าง ๆ เช่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย เป็น
ตน้ นอกจากน้ี รายไดย้งัเป็นสัญลกัษณ์ของความสัมฤทธิผล และเป็นท่ีมาของบุคคลท่ีมีคุณค่าและ
ไดรั้บการยอมรับ 
 2. ลกัษณะงานท่ีท า (Work itself) ลกัษณะงานท่ีท ามีบทบาทส าคญัในการก าหนดความพึง
พอใจในงานท่ีลูกจา้งมีต่องานของพวกเขา คนงานตอ้งการท่ีทา้ทายและน่าสนใจส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
ของลกัษณะงานท่ีท ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานคือ ความหลากหลาย และการควบคุมวิธีการ
ท างาน และความสอดคลอ้งของงาน โดยทัว่ไปลกัษณะงานท่ีน่าพอใจจะตอ้งมีปริมาณของความ
หลากหลายไม่น้อยเกินไป เพราะท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย ส่วนงานท่ีมีมากเกินไปก็จะท าให้เกิด
ความเครียดของอารมณ์ งานโดยทัว่ไปจะให้อ านาจลูกจา้งในการท างานดว้ยตนเอง ถา้นายจา้งเขา้
มาควบคุมการท างานต่างๆทุกอยา่ง ก็จะท าใหเ้กิดความไม่พอใจในงานข้ึนได ้

                                                 

 16Arnold and Feldman, อา้งใน วิรัตน์ ดวงมาลา, “ความพึงพอใจของขา้ราชการพลเรือน
สามญัในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้ง
แลว้, หนา้ 86.  
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 3. การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) มีผลต่อความพึงพอใจในงาน เพราะเป็นการ
เปล่ียนแปลงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ทา้ทายมากข้ึน มีอิสระมากข้ึน การเล่ือนต าแหน่งมีความแตกต่าง
กนั แต่ละแห่งเงินเดือนเพิ่มมากน้อยแตกต่างกนั ซ่ึงเร่ืองน้ีมีความส าคญัต่อระดบับริหารมากกว่า
คนงานทัว่ไป 
 4. การบงัคบับญัชา (Supervision) ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา 2 แบบ ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในงาน คือ แบบแรก การให้ลูกจ้างเป็นศูนย์กลาง หรือให้สิทธิลูกจ้างในการมีส่วนร่วม
พิจารณา ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยการสนบัสนุนและให้ความสนใจ
ส่วนบุคคล ในแบบท่ีสอง ลกัษณะการบงัคบับญัชาท่ีไม่มีการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ ลูกจา้ง
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจน้อย ซ่ึงการท่ีลูกจา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานหรือไม่นั้นมีผล
โดยตรงต่อความพึงพอใจในงานค่อนขา้งมาก 
 5. กลุ่มท างาน (Work group) มิตรภาพ สัมพนัธภาพของผูร่้วมงาน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในงานลูกจา้งแต่ละคน บุคคลชอบท่ีจะมีโอกาสท่ีไดพ้บปะสนทนากบัคนอ่ืน ๆ ท่ีเขาตอ้งท างาน
ดว้ย บุคคลไม่ชอบท างานท่ีพวกเขาตอ้งแยกจากคนอ่ืน ๆ กลุ่มท างานเป็นกลุ่มทางสังคมของลูกจา้ง 
บุคคลมกัใชผู้ร่้วมท างานเป็นท่ีปรึกษาของเขา และเป็นท่ีมาของความพึงพอใจ 
 6. สภาพการท างาน (Working conditions) เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ แสง
และเสียง ตารางการท างาน ความสะอาดของท่ีท างาน และความเพียงพอของอุปกรณ์  เคร่ืองมือ ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานทั้งส้ิน 
 สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นมีลกัษณะ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นหน่วยงานแต่ละแห่งควรจะท าการศึกษาถึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี
เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างพลงัใหบุ้คคลมีก าลงักายและก าลงัใจท่ีจะสร้างสรรคแ์ละพฒันางาน
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป และความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีท่ีมีต่อ
การนิเทศและเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกของบุคคลท่ีช่ืนชอบต่อการนิเทศ ท่ี
เห็นว่าการนิเทศได้ตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของครูจนท าให้เกิด
ทศันคติท่ีดีของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ
การนิเทศ ดา้นการวางแผนและก าหนดทางเลือกในการนิเทศ ดา้นการสร้างเคร่ืองมือและพฒันา
กิจกรรมการนิเทศ ดา้นปฏิบติัการนิเทศภายใน ดา้นการประเมินผลและรายงานผล 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2.2.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
มีผูใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษา ไวด้งัน้ี  
สงัด อุทรานันท์ กล่าววา่ การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการในการท างานร่วมกนัของครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน17 
 ชารี มณศีรี กล่าววา่ การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการพฒันาการเรียนการสอนให้

ดีข้ึน การร่วมมือกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชห้ลกัประชาธิปไตยในการนิเทศ18 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

สร้างสรรค์ ในการให้ค  าแนะน าช้ีช่องทางให้แกครูในการปรับปรุงครูและสภาพการเรียนการสอน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค์19 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารและผู ้นิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะน า แก่ผู ้รับการนิเทศ โดยใช้ส่ือ 
เคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูรั้บการนิเทศสามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ20 

จากความหมายของการนิเทศการศึกษาดงักล่าว สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
ความพยายามในทุกทางของผูท้  าหน้าท่ีนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายท่ี เก่ียวข้องร่วม
พฒันากระบวนการท างาน ให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่
ผูเ้รียนโดยน ากระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

 

                                                 
17สงดั อุทรานนัท,์ การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

มิตรสยามการพิมพ,์ 2550) หนา้ 12.  
18ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, (พิมพ์คร้ังท่ี 4 กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, 

2542), หนา้ 22. 
 19ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพคุ์รุสภา, 2541), หนา้ 51. 
 20ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การก ากับติดตามการนิเทศและ
ประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2540), หนา้ 4. 
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2.2.2 ความหมายของการนิเทศภายใน 
มีผูใ้หค้วามหมายของการนิเทศภายใน ไวด้งัน้ี 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ การนิเทศภายใน หมายถึง การ

ส่งเสริม สนบัสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติัตาม
ภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการสร้างเสริมพฒันาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้ งทางร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมใหเ้ตม็ตามวยัและตามศกัยภาพโดยความร่วมมือของบุคลากรใน
โรงเรียน21 

ชารี มณศีรี กล่าววา่ การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบ้ริหารลงไปใน
อนัท่ีจะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนใหดี้ข้ึน22 

สน่ัน มีสัตย์ธรรม กล่าววา่ การนิเทศภายใน หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุน หรือให้ความ
ช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัคือ การสอน หรือ
การสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกๆดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เต็ม
ศกัยภาพ โดยความร่วมมือของครูในโรงเรียน23 

สุรพล สีขาวอ่อน สรุปวา่ การนิเทศการภายใน หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกนัของครู
และบุคลากรทางการศึกษาดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน24 

 
 

                                                 

 21ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ, (หน่วยศึกษานิเทศก์ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ : กรุงเทพมหานคร, 2541 ก), หนา้ 51.     
 22ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา,อา้งแลว้, หนา้ 201.  

23สนัน่ มีสัตยธ์รรม, ทางสายใหม่ของการปฏิบัติราชการ, (กาฬสินธ์ุ : ประสานการพิมพ,์ 
2543), หนา้ 292.  
 24สุรพล สีขาวอ่อน, “การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร-
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม), 2550, หนา้ 10-11. 
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นภาพร วงค์ษาญาติ สรุปวา่ การนิเทศการภายใน คือกระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนั
ระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศเป็นความพยายามท่ีจะให้ค  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นการสอนของครูใหดี้ข้ึน25 

จากความหมายของการนิเทศการภายในดงักล่าว สรุปไดว้า่ การนิเทศภายใน หมายถึง การ
ส่งเสริมสนบัสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน
ตามภารกิจหลัก คือ การสอน หรือการสร้างเสริมพฒันาการของนักเรียนทุกๆด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เต็มศกัยภาพ โดยความร่วมมือของครูในโรงเรียน โดยน า
กระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2.2.3 ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มีผูใ้หค้วามหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ กล่าววา่ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การท างาน

ของผูบ้ริหารท่ีท าร่วมกบัครูในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพไปตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไวโ้ดยมีกระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน26 

อัญชลี โพธ์ิทอง กล่าววา่ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารและครูอาจารย์ภายในสถานศึกษาร่วมมือกันจดัข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนในทางท่ีจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์27 

จากความหมายของการนิเทศการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงักล่าว สรุปได้ว่าการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบ้ริหารลงไปในอนัท่ีจะ
ปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดี ข้ึน การให้ค  าแนะน า 

                                                 

 25นภาพร วงค์ษาญาติ, “การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาหนองกัว่ห้วยหลวั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 
3”, การศึกษาค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้,  หนา้ 22.  

26วไลรัตน์  บุญสวัสด์ิ,  หลักการนิเทศการศึกษา ,  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ,์ 2546),  หนา้ 72.  

27อญัชลี โพธ์ิทอง, นิเทศการศึกษา, (พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2546), หนา้ 122.  
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ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
โดยน ากระบวนการบริหารตามกรอบแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2.2.4 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศภายในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือครูให้

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้ยิง่ข้ึนโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
ซ่ึงครูเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน เจตคติต่อวิชาชีพ
บุคลิกภาพและความต้องการ ในปัจจุบนัความรู้และวิทยาการเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดย ั้ง มี
วทิยาการใหม่ๆเกิดข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยี ครูท่ีท าการสอนประจ าเป็นผูมี้บทบาท
ภารกิจและได้รับความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน จนบางคร้ังไม่มีเวลาท่ีจะศึกษา
คน้ควา้ติดตามวทิยาการใหม่ ๆ ยิ่งครูท่ีท างานอยูห่่างไกลกนัดาร วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีไม่พร้อม
หรือขาดแคลนท าให้ขาดความรู้หรือประสบการณ์วิทยาการท่ีทนัสมยัเพราะความหลากหลายใน
การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร การนิเทศภายในจึงมีส่วนช่วยได้
มากเพราะนอกจากเป็นการช่วยครูให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึนแลว้ยงัมีส่วนช่วยให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพสูงข้ึนช่วยปรับปรุงพฒันาสถานศึกษาให้ดีข้ึนและเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีดี
ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรในสถานศึกษาอีกดว้ย การนิเทศภายในเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยพฒันาคนซ่ึง
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด เม่ือคนได้รับการพฒันาก็จะได้น าความรู้ไปพฒันาชาติต่อไปได้มีผู ้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดงัน้ี28 
1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือครูในการพฒันาและปรับปรุงตนเอง 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เพื่อส่งเสริมย ัว่ยใุหค้รูรู้จกัประเมินผลโครงการปฏิบติังานและความกา้วหนา้ของตนเอง 
4. เพื่อช่วยเหลือครูในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กไดดี้ข้ึน 
5. เพื่อช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตน 
6. เพื่อส่งเสริมครูใหมี้ความสนใจในอุปกรณ์การสอน 
 
 
 

                                                 

 28ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ตน้ออ้การพิมพ,์ 2540), 
หนา้ 176. 
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อเนก ส่งแสง ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ดงัน้ี29 
1. เพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนพฒันาปรับปรุง

กระบวนการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการเรียนของนกัเรียน 
2. เพื่อช่วยเหลือครูผูส้อนให้เขา้ใจหลกัสูตร และโครงสร้างของหลกัสูตร และโครงสร้าง

ของหลกัสูตรในแต่ละระดบัชั้น สามารถน าไปจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
3. เพื่อพฒันาบุคลากร โดยการประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบติัการเพิ่มพูนความรู้และ

ทกัษะอยูเ่สมอ 
4. เพื่อส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาการเรียนการสอน เห็นความส าคญัของการท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของการ
จดัการศึกษา 

5. เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน การปรับตวัของครูผูส้อนและนกัเรียน 
เช่น การท าการศึกษารายกรณีส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหา การจดัแนะแนวในโรงเรียน การอบรม
ควบคุมความประพฤติ และจดับรรยากาศทางการเรียน เป็นตน้ 

6. เพื่อแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้รับผิดชอบร่วมกนัและ
แทนกนัได ้เช่น หัวหน้าหมวดวิชาท่ีท าหน้าท่ีนิเทศแทนอาจารยใ์หญ่หรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่าย
วชิาการเป็นตน้ 

7. เพื่อแนะน าครู อาจารยใ์หม่ และการจดัการปฐมนิเทศครูอาจารยต์ั้งแต่การเร่ิมเปิดภาค
เรียน เพื่อตกลงท าความเขา้ใจทบทวนนโยบายการด าเนินงานหาแนวทางปรับปรุงพฒันาทั้งงาน
หลกัและงานสนบัสนุน 

8. เพื่อช่วยในการประชาสัมพนัธ์ความเขา้ใจระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนหรือผูป้กครอง
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวทางการศึกษาและการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

9. เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย คือ คุณภาพของนกัเรียนโดยเน้น
กระบวนการให้มาก นอกเหนือจากการกวดขนัผูเ้รียนแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นการเน้นทั้งระบบของ
การบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน 

                                                 

 29อเนก ส่องแสง, การนิเทศการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาพื้นฐานการศึกษาคณะ
ครุศาสตร์, สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2540), หนา้ 137. 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดร้ายงานถึงจุดหมายการนิเทศภายใน
โรงเรียนไวว้า่30 

1. เป็นการช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. สามารถพฒันาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดี้ข้ึน 
3. สนบัสนุนความรู้ความสามารถของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ก ากบั ควบคุม ติดตามผลการปฏิบติัของครูในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
5. ส่งเสริมความสร้างสรรคแ์ละการท างานร่วมกนัเป็นคณะ 
จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ี

จะพฒันาความรู้ความสามารถของคน พฒันางาน ประสานความร่วมมือในการท างานระหว่าง
ผูบ้ริหารกบับุคลากรภายในสถานศึกษา เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ ให้การสนับสนุนส่งเสริม 
ช่วยเหลือปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.2.5 ความส าคัญและความจ าเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การนิเทศการศึกษาแต่เดิมบุคลากรภายนอกสถานศึกษาเป็นผู ้ด าเนินการเพื่อให้ครู

พฒันาการเรียนการสอน และพฒันาตนเองให้กา้วหนา้อยูเ่สมอ แต่เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาจาก
ภายนอกสถานศึกษา ไม่อาจตอบสนองความต้องการของโรงเรียนทั้งในแง่ปริมาณและความ
ตอ้งการนิเทศการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาแต่ละแห่ง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะบบหรือ
วธีิการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา การใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรในการท างานเป็นส่ิงท่ีขาด
ไม่ได ้เพราะบุคลากรเหล่านั้นมีศกัยภาพแตกต่างกนั ดงันั้นการท างานร่วมกนัจะเกิดปัญหาแน่นอน 
วธีิการท่ีจะท าใหปั้ญหานั้นหมดไปตอ้งมีบุคคลนิเทศงาน ซ่ึงมีความจ าเป็นในการบริหารจดัการ มีผู ้
กล่าวถึงความจ าเป็นของการนิเทศภายในไวด้งัน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อธิบายถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนวา่ ครูผูส้อนท่ีเขา้มาท าการสอนอยูใ่นโรงเรียนแต่ละแห่งจะมี
ความแตกต่างกนัทั้งในดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
ความตอ้งการ ความรับผิดชอบ ความถนดั ความสนใจ ฯลฯ ผูบ้ริหารจะตอ้งรวมพลงัครูท่ีมีความ
แตกต่างกนัน้ีใหส้ามารถปฏิบติัภารกิจของตน คือการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ขณะเดียวกนัก็มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพโดยการเพิ่มพูน

                                                 

 30ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ, อา้งแลว้, หนา้ 43.     
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ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานดว้ยเคร่ืองมือส าคญั คือการนิเทศภายในโรงเรียน
ท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูให้สามารถปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนเองใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ31 

เกรียงศักดิ์ เรืองแสง กล่าววา่ การนิเทศการศึกษาภายในมีความส าคญัและจ าเป็น เพราะวา่
บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผูรู้้สภาพปัญหาและความตอ้งการ การนิเทศดีกว่าคนอ่ืน ๆ ฉะนั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาตอ้งร่วมมือกนัในการท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาวิธีการ
เรียนการสอนและหาจุดเด่นจุดด้อยหรือปัญหาของสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
บรรลุวตัถุประสงคต่์อไป32 

ณรงค์ศักดิ์ ไชยชมภู กล่าววา่ การนิเทศภายในสถานศึกษามีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับ
ครูทุกคน เน่ืองจากการนิเทศภายในเป็นการจดักิจกรรมท่ีมีลักษณะของการท างานร่วมกนัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศภายในสถานศึกษาเดียวกนัรู้ปัญหาและความ
ตอ้งการ จึงช่วยกนัหาทางแกไ้ขปัญหาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์33 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การนิเทศภายในสถานศึกษามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ในการบริหารจดัการเพื่อปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของครูให้เกิดความเช่ือมัน่ ศรัทธา
ในอาชีพ มีขวญัและก าลงัใจในการพฒันาตนเองและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในทุกดา้น ๆ 

2.2.6 หลกัการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 งานนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิสูงสุดทางการเรียนของนกัเรียน มีจุดมุ่งหมายส าคญัในการพฒันาคนพฒันางานสร้าง
การประสานสัมพนัธ์และสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน การท่ีจะปฏิบติังานดงักล่าวให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีหลกัในการด าเนินงานเพราะการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ยหลกัการ 
เหตุผล มีกฎเกณฑ์ ขอ้เท็จจริงพื้นฐานหรือความเช่ือมัน่เป็นท่ียอมรับ สามารถท่ีจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจก าหนอดแนวทางปฏิบติัเพื่อให้งานนั้นบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้หลกัการนิเทศ

                                                 

 31ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ, อา้งแลว้, หนา้ 43.  
 32เกรียงศกัด์ิ เรืองแสง, “การศึกษาระดบัปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 32. 
 33ณรงคศ์กัด์ ไชยชมภู, “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปางเขต 
1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง), 2550, 
หนา้ 124.  
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การศึกษาจึงเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารการศึกษาปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ
ไดมี้ผูก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศการศึกษา ดงัน้ี 
 ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไวว้่า ผูจ้ดัการนิเทศ
การศึกษาภายในควรยดึหลกัการส าคญัดงัต่อไปน้ี34 
 1. ผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งถือวา่การนิเทศการศึกษาเป็นงานรับผดิชอบของผูบ้ริหารโรงเรียน
โดยตรง ส าหรับการด าเนินการนิเทศนั้น ผูบ้ริหารอาจด าเนินการหรือมอบหมายให้ผูอ่ื้นด าเนินการ
แทนก็ได ้
 2. การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจะส าเร็จลงไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัทั้ง 3 
ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงการนิเทศจะ
ไม่มีโอกาสพบกบัความส าเร็จไดเ้ลย 
 3. จะตอ้งตระหนกัถึงความเขา้ใจวา่ การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนนั้นเป็นการท างาน
ร่วมกนั เพื่อช่วยพฒันาเพื่อนร่วมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานสูงข้ึน การนิเทศ
ไม่ใช่การบงัคบัขู่เขญ็หรือคอยจบัผดิแต่ประการใด 
 4. บุคลากรภายในโรงเรียนตอ้งมีการยอมรับ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัในสภาพความ
เป็นจริงแลว้ไม่มีใครท่ีจะมีความเช่ียวชาญในทุกๆด้าน ดงันั้นจึงน่าจะได้แลกเปล่ียนและถ่ายเท
ความเช่ียวชาญใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานเพื่อใหทุ้กคนในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถสูงข้ึน 
 5. การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจะเกิดจากความจ าเป็นในการแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 6. การเสริมสร้างก าลงัใจของผูบ้ริหาร จะมีผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงของผูป้ฏิบติังาน 
ดงันั้นจึงถือวา่การเสริมสร้างก าลงัใจของผูบ้ริหารจะส่งผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของการนิเทศภายใน
โรงเรียนดว้ย 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้รายงานถึงหลกัการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีน่าจะน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัน้ี35 
 1. การนิเทศภายในโรงเรียน จะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตามขั้นตอน
กระบวนการนิเทศ 

                                                 

 34ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 181.  
 35ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  การนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ, อา้งแลว้, หนา้ 32.     
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 2. บุคลากรท่ีเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินการพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนคือ 
บริหารโรงเรียนจะต้องด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้คณะครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
 3. การนิเทศภายในโรงเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นในการพฒันา
ครูในโรงเรียนและสอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของครู 
 ชารี มณศีรี กล่าวถึง หลกัการพื้นฐานของการนิเทศการศึกษาไวว้า่ 
 1. การนิเทศเป็นการช่วยกระตุน้ประสานงานและแนะน าให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครู
โดยทัว่ไป ซ่ึงจดัจะท าไดโ้ดยจดัให้มีฝ่ายฝึกอบรมดา้นวิชาชีพ เพื่อให้ครูไดท้ราบหลกัวิธีการสอน
ทัว่ไป พฒันาหลกัวชิาความรู้ใชเ้ทคนิคการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ ใหมี้ความเช่ือมัน่ในการสอน ให้
มีประสบการณ์การสอน พฒันาเจตคติในการท างานใหอ้ยูใ่นเกณฑดี์และปรับปรุงแบบประมวลการ
เรียนการสอน โครงการสอนทั้ งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร อันเป็นส่วนหน่ึงในการ
เสริมสร้างประสบการณ์แก่ผูเ้รียน จดัท าวสัดุอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆทั้งท่ีท าไดใ้นโรงเรียนและ
ในท้องถ่ิน ให้เข้าใจเทคนิคการประเมินผลและช่วยให้มีประสบการณ์ในการเตรียมเคร่ืองมือ
ประเมินผลชนิดต่าง ๆ สรุปผลการวดัและวางแผนช่วยเด็กท่ีเรียนลา้หลงั 
 2. การนิเทศตั้งอยู่บนรากฐานประชาธิปไตย ถือว่าครูใหญ่เป็นผูน้ าทางการศึกษา (ดา้น
วิชาการ) มากกว่าท่ีจะเป็นโดยต าแหน่ง การนิเทศยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ครูได้มี
ความสามารถเพื่อปรับปรุงการเรียนของเด็กใหดี้ข้ึน เปิดโอกาสให้คิดและกระตุน้ให้มีความคิดริเร่ิม
มีส่วนร่วมในกาวางแผนและก าหนดนโยบาย การนิเทศช่วยให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งครู ครูใหญ่ และศึกษานิเทศก์ต่อการช่วยแกปั้ญหาดา้นการเรียนการ
สอน 
 3. การนิเทศ เป็นกระบวนการเสริมสร้างสรรค ์ซ่ึงควรหลีกเล่ียงการบังคบัการปฏิบติัไม่
ซ่ือตรง การประเมินค่า เขม้งวดตรวจตรา จดัมาตรฐานและพิธีรีตอง การนิเทศจึงสร้างบรรยากาศให้
ครูพยายามคิดหาวิธีท างานแบบใหม่อยากคิดสร้างสรรค์ หากเขามีความรู้สึกมัน่คงพอ การนิเทศ
ตอ้งปล่อยใหค้รูไดคิ้ดสร้างสรรคต์ามสติของแต่ละคน 
 4. การนิเทศ เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัและถือวา่การนิเทศเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาการใชห้ลกัสูตร วสัดุอุปกรณ์ การใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวางแผนพฒันาหลกัสูตร 
 5. การนิเทศ คือ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์และยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน
ตรงไปตรงมาและหาโอกาสร่วมมือช่วยเหลือเพื่อสร้างมิตรไมตรีกบัคนอ่ืน 
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 6. การนิเทศ มุ่งส่งเสริมบ ารุงขวญัและก าลงัใจของครูให้สูงข้ึนซ่ึงช่วยให้การเรียนการสอน
ดีตามไปดว้ย การนิเทศไม่ขอร้องใหค้รูท าในส่ิงท่ีแมต้วัเองก็ไม่สามารถจะท า 
 7. การนิเทศขจดัช่องวา่งระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนดว้ยการศึกษาและ
วางแผนเพื่อทราบความต้องการและปัญหาในชุมชน ช่วยเหลือเร่งเร้าครูให้ส ารวจใช้แหล่ง
ทรัพยากรในชนบทให้เกิดประโยชน์ ร่วมมือกบัผูน้ าในชนบทปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนให้
เหมาะสมกบัเด็กชนบท ทั้งส่งเสริมให้ครูจดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสาธิตทางการเกษตร 
สัปดาห์ศิลปวฒันธรรม การอยูค่่ายพกัแรมและการทศันศึกษา เป็นตน้36 
 เยาวภา เดชคุปต์ ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศภายในไวว้่า หลักการส าคญัของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งน่าจะตอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัสรุปเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 
 1. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรับผิดชอบและมีส่วน
ร่วมรับรู้ต่อความกา้วหนา้ของครูในโรงเรียนท่ีมีผลต่อเน่ืองจากโรงเรียน 
 2. โรงเรียนตอ้งท างานร่วมกนัและใชว้ิธีการประชาธิปไตยกบัการด าเนินงาน กล่าวคือ มี
ความเคารพในเหตุผลซ่ึงกันและกัน เป็นความร่วมมือร่วมใจและใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ
วทิยาศาสตร์ 
 3. โรงเรียนตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการรู้สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงเสียก่อนแล้วจึงก าหนดแผนหรือ
แนวทางในการแกปั้ญหานั้น 
 4. โรงเรียนมุ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไม่ใช่การจบัผิด จึงตอ้งพยายามให้
บุคลากรทุกฝ่ายเขา้ใจและด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ดงักล่าว 
 5. บุคลากรในโรงเรียนต้องยอมรับความจริงในแง่ท่ีว่าไม่มีใครมีความสามารถหรือ
เช่ียวชาญไปทุกเร่ือง 
 6. โรงเรียนมุ่งเนน้การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัท าให้
งานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้37 
 จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้า่หลกัการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นแนวทางท่ีผูนิ้เทศใช้
เป็นหลกัในการด าเนินงานภายในสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนด าเนินการอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนท่ีชดัเจนและตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมท าเพื่อให้
ไดพ้ฒันาตนเองและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

                                                 
36ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 31.  

 37เยาวภา เดชคุปต์, การบริหารและนิเทศการศึกษาปฐมวัย , (กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 
2542), หนา้ 134.  



31 

 

2.3 ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน 
 การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถท างานไดส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร บุคคลหรือกลุ่มปฏิบติังานก็จะตอ้งบรรลุเป้าหมายของตนเองดว้ยจึงจะท าให้เกิดขวญั
และก าลงัใจในการท างาน ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารจึงตอ้งบริหารเป้าหมายส่วนบุคคลใหเ้ขา้เป้าหมายของ
องคก์ารเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั เม่ือเขาสามารถมองเห็นประโยชน์หรือไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ การปฏิบติังานความรับผิดชอบก็จะเป็นไปอยา่งดีท่ีสุด จะท าให้เกิดความรู้สึกดีและเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน การนิเทศภายใน จึงเป็นความพยายามในทุกทางของผูท้  าหน้าท่ีนิเทศ
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัพฒันากระบวนการท างาน ให้การจดัการศึกษา
มีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่ผูเ้รียน ส่งเสริมสนบัสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ครูในโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั คือ การสอน หรือการสร้าง
เสริมพฒันาการของนักเรียนทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เต็ม
ศกัยภาพ โดยความร่วมมือของครูในโรงเรียนไดป้ฏิบติังานตามภารกิจให้ประสบความส าเร็จ ส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบแนวคิดของ
ส านกังานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวว่า การด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาครูในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กระบวนการนิเทศภายในถือวา่เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการสร้างความร่วมมือก่อให้เกิดการพฒันาตนเองใน
การท างาน เพื่อผลส าเร็จของการบริหารการศึกษาการนิเทศภายใน38 ส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศภายใน และเม่ือครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ก็จะท าให้การนิเทศภายในมี
ประสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงการนิเทศภายในมีลกัษณะการปฏิบติังานเช่นเดียวกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตอ้ง
อาศยักระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ส าหรับยึดถือเป็น
แนวทางในการน าไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงกระบวนการนิเทศภายในให้เป็นไปตามขั้นตอนมี
ความจ าเป็น เป็นอยา่งมาก ถา้ไม่มีการก าหนดขั้นตอนกระบวนการท่ีดีพออาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อการเรียนการสอนและการพฒันานักเรียนรวมทั้งช่ือเสียงของสถานศึกษา การป้องกนัปัญหา
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญั และควรด าเนินการหลาย ๆ ขั้นตอนจึงจะไดผ้ลดีสอดคลอ้งกบั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 กล่าววา่ การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและ

                                                 

 38ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 36. 
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มีประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก การด าเนินงาน
จึงจ าเป็นตอ้งใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบท่ีเรียกวา่ กระบวนการนิเทศภายในควบคู่ไปกบั
การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบโดยอาศยัความ
ร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด39 มี
นกัวชิาการไดเ้สนอกรอบแนวคิดขั้นตอ้นการนิเทศภายในไวด้งัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดเ้สนอแนะกรอบแนวคิดของการ
ด าเนินการนิเทศภายใน โดยยึดหลกัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การศึกษาสภาพและความตอ้งการ 
2. การวางแผนการนิเทศ 
3. การปฏิบติัการนิเทศ 
4. การประเมินผลการนิเทศ40 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ไดเ้สนอแนะกรอบแนวคิดของ

การด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 โดยใชแ้นวด าเนินการตามกรอบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองกนั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การศึกษาสภาพและความตอ้งการ 
2. การวางแผนการนิเทศ 
3. การปฏิบติัการนิเทศ 
4. การประเมินผลการนิเทศ41  
 
 
 

                                                 

 39ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1, การก ากับติดตามการนิเทศและ
ประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (บุรีรมย ์:โรงพิมพว์นิยั, 2555), หนา้ 35. 

40ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่
เป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 15. 
 41ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1, การก ากับติดตามการนิเทศและ
ประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 86. 
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สงัด อุทรานันท์ ไดก้ าหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 วางแผนการนิเทศ (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ท าการ

ประชุมปรึกษาหารือปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอน
การปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศ 

ขั้นท่ี 2 ให้ความรู้ในส่ิงท่ีจะท า (Informing) เป็นขั้นตอนการให้ความรู้ ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ี
จะด าเนินการวา่จะตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถอยา่งไรบา้ง มีขั้นตอนด าเนินการอยา่งไรและจะ
ท าอยา่งไรจึงจะไดผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพ 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบติังาน (Doing) ประกอบดว้ยการปฏิบติังานใน 3 ลกัษณะ คือ การ
ปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ  การปฏิบติังานของผูใ้ห้การนิเทศ การปฏิบติังานของผูใ้ห้การ
สนบัสนุน 

ขั้นท่ี 4 การสร้างขวญัและก าลงัใจ (Reinforcing) เป็นขั้นตอนการเสริมก าลงัใจของ
ผูบ้ริหาร เพื่อใหผู้รั้บการนิเทศมีความมัน่ใจ และบงัเกิดความพึงพอใจ 

ขั้นท่ี 5 ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน (Evaluation) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นไปแลว้วา่เป็นอยา่งไร หากพบปัญหาและอุปสรรคจะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข42 

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ ไดส้รุปกระบวนการบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียนแบบส่วน
ร่วม 9 ขั้นตอน หรือ กระบวนการ 9 ร่วม คือ 

1. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
2. ร่วมทีมงาน 
3. ร่วมวางแผน 
4. ร่วมระดมสมอง 
5. ร่วมศึกษาขอ้มูล 
6. ร่วมมือวเิคราะห์ขอ้มูล 
7. ร่วมปฏิบติัการ 
8. ร่วมประเมินผล 
9. ร่วมปรับปรุงและพฒันา43 
แฮร์ริส (Harris) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการนิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

                                                 
42สงดั อุทรานนัท ์, การนิเทศการศึกษา หลกัการ ทฤษฎแีละการปฏิบัติ, อา้งแลว้, หนา้ 84. 
43ชุมศกัด์ิ อินทรรักษ,์ การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน, (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2536), หนา้ 25. 
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1. ขั้นการวางแผน 
2. ขั้นการจดัการ 
3. ขั้นน าเขา้สู่การปฏิบติั 
4. ขั้นการควบคุม 
5. ขั้นประเมินผล44 
สรุปไดว้า่ กรอบแนวคิดการนิเทศภายในโรงเรียน จ าเป็นตอ้งอาศยัขั้นตอนการด าเนินงาน

อยา่งมีระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความร่วมมือประสานสัมพนัธ์ระหว่างผูนิ้เทศและผูรั้บนิเทศ
กระบวนการและขั้นตอนของการนิเทศการศึกษานั้น ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนัจะแตกต่าง
กนับา้งก็เพียงรายละเอียดเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่หลกัการใหญ่ ๆ แลว้จะมีความคลา้ยคลึงกนั ใน
ส่วนของการนิเทศภายในโรงเรียน จึงน ามาปรับให้เหมาะสมกบัสภาพและความจ าเป็นของการ
ด าเนินงานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

จากกรอบแนวคิด ของนักวิชาการและส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้น
พื้นฐานซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและสภาพการนิเทศภายในของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 ผูว้ิจยัจึงไดพ้ิจารณาก าหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษานควา้วิจยัใน 4 
ดา้น คือ ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ด้านการปฏิบติัการนิเทศ ดา้นการ
ประเมินผล โดยกรอบแนวคิดท่ีไดมี้นกัวชิาการท่ีไดเ้สนอทศันะในแต่ละดา้นไว ้ดงัน้ี 

1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ  
การศึกษาสภาพและความตอ้งการเป็นกระบวนการขั้นแรกในการด าเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียนเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนัวา่เป็นอยา่งไร อะไรคือปัญหาและความตอ้งการ ขั้นตอนน้ีอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นพื้นฐานของการวางแผนการนิเทศ ผลจากการศึกษาในชั้นน้ี 
จะไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง ในปัจจุบนัของโรงเรียนสภาพการปฏิบติังานแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาส าคัญของงานและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความสามารถของโรงเรียนเม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัสภาพควรจะเป็นเปรียบเทียบกบัความคาดหวงันัน่คือการแสดงถึงความตอ้งการใน
อนาคตของโรงเรียนนัน่เอง 

                                                 
44Harris, อา้งใน สมคิด บางโม, หลักการบริหารการศึกษา, (พิมพค์ร้ังท่ี 4 สถาบนัราชภฏั

พระนคร, 2544), หนา้ 147. 
. 
  
. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวไวใ้นเอกสารก ากบัติดตามนิเทศ
และประเมินผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโครงการอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้า่ สภาพ 
หมายถึง สภาพความเป็นจริงท่ีก าลังเป็นอยู่หรือผลของการด าเนินงานในขณะนั้น ผลผลิตท่ี
หน่วยงานปฏิบติัได ้ปัจจุบนัต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตอ้งการหรือระดบัมาตรฐานก าหนด สภาพปัญหาจะ
รุนแรงมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความแตกต่างระหว่างสภาพกบัเกณฑ์ความตอ้งการ ความตอ้งการ 
หมายถึง ส่ิงท่ีพึงปรารถนาหรือส่ิงท่ีคาดหวงัตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวส้ าหรับขั้นตอน
ในการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เสนอวา่ควรด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. แต่งตั้งคณะท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและผูนิ้เทศจ านวน 5 - 7 คน คณะท างาน
นั้นมีหนา้ท่ีศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ 2 ขั้น ดงัน้ี 

1.1 รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศในภารกิจท่ีเป็นผลการจดัการศึกษาใน
รอบปีท่ีผ่านมาและสภาพการก ากับติดตามและนิเทศให้ครบทั้ ง 3 ลักษณะ คือ ด้านปัจจัย
กระบวนการและผลผลิต เพื่อใหส้ามารถมองเห็นสภาพปัจจุบนัของงานแต่ละดา้นอยา่งชดัเจน 

1.2 ประมวลและก าหนดเกณฑอ์นัพึงประสงคห์รือมาตรฐานของงาน แต่ละภารกิจ
ใหค้รบถว้น เพื่อสามารถก าหนดประเด็นปัญหาหรือความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

2. เปรียบเทียบสภาพและเกณฑ์อนัพึงประสงค์หรือมาตรฐานของงานแต่ละภารกิจเป็น
ขั้นตอนท่ีวิเคราะห์หาดัชนี ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความรุนแรงของปัญหาแต่ละด้าน ว่ามีมากน้อย
เพียงใด ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีจะใชเ้พื่อก าหนดประเด็นปัญหา 

3. ก าหนดประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการ ควรประกอบด้วยเน้ือหาสาระและ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนและสามารถแกไ้ขปัญหา
ไดต้รงจุดฉะนั้นโครงสร้างของปัญหาควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือเร่ืองของปัญหาสภาพบ่งช้ีตวั
ปัญหาและพื้นท่ีเป็นปัญหา เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเป้าหมาย การประเมินคุณภาพ
ระดบัชาติ (National Test) กลุ่มทกัษะคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนร้อย
ละ 45 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑท่ี์พึงประสงค ์อยูร้่อยละ 2 เป็นตน้ 

4. ล าดบัความส าคญัของปัญหา เม่ือคณะท างานในแต่ละหน่วยงาน ไดป้ระเด็นปัญหาจาก
ขั้นตอนท่ี 3 แล้ว หากปัญหาเหล่านั้นมีเป็นจ านวนมาก เช่น เวลา งบประมาณ ก าลงัคนในการ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาควรพิจารณาตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. เป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง 
2. มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
3. ความรุนแรงของปัญหา 
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4. มีผลกระทบต่อเร่ืองอ่ืน ๆ 
เม่ือหน่วยงานจัดล าดับของปัญหาได้แล้ว จึงพิจารณาร่วมกันว่า ในปีการศึกษานั้ น

หน่วยงานจะด าเนินงานเพื่อจดัท าโครงการแก้ปัญหาดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงน า
ปัญหาแต่ละปัญหาท่ีวา่จะด าเนินการแกไ้ขไดไ้ปวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 

5. การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าไปสู่วิธีการแกปั้ญหาให้สอดคลอ้ง
สาเหตุท่ีแทจ้ริง กล่าวคือน าปัญหาแต่ละปัญหาซ่ึงจดัล าดบัความส าคญัไวแ้ลว้ในขั้นท่ี 4 มาวิเคราะห์
สาเหตุ อาจวิเคราะห์โดยอาศยัแผนภูมิก้างปลา เพื่อหาสาเหตุใหญ่และสาเหตุย่อย ๆ ของแต่ละ
ปัญหาซ่ึงมีวธีิ ดงัน้ี 

5.1 การประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหาทั้งสาเหตุใหญ่
และสาเหตุยอ่ย โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา 

5.2 หาวธีิแกปั้ญหาจากสาเหตุท่ีแทจ้ริงในขั้นตอนท่ี 6 ต่อไป 
6. ก าหนดวิธีการแกปั้ญหาและก าหนดทางเลือก การก าหนดวิธีการแกปั้ญหาและก าหนด

ทางเลือก จะด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือ ไดรู้้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแน่นอนชดัเจนแลว้ การให้ผูร่้วมงาน
ช่วยกนัคิดหาวิธีการแกไ้ขและก าหนดทางเลือกในการปฏิบติังานจะเป็นเร่ืองดี เพราะจะท าให้เกิด
การยอมรับและร่วมมือการน าแนวทางท่ีก าหนดข้ึน ไปสู่การปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ การก าหนด
วิธีการแกไ้ขปัญหาและก าหนดทางเลือก อาจใชต้ารางวิเคราะห์เพื่อให้สามารถมอก าหนดข้ึน ไปสู่
การปฏิบติัด้วยความเต็มใจ การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและก าหนดทางเลือก อาจใช้ตาราง
วเิคราะห์เพื่อให้สามารถมองเห็นความส าพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนให้ชดัเจนและเป็นเหตุผล
เป็นผลซ่ึงกนัแงเห็นความส าพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนให้ชดัเจนและเป็นเหตุผลเป็นผลซ่ึงกนั
และกนั ทางเลือกในการในการแกปั้ญหาควรด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน
มีอยู ่เป็นวธีิการประหยดัเป็นไปไดแ้ละมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเองเป็น
ส าคญั  

7. ประมวลทางเลือกท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 6 โดยพิจารณาจากทางเลือกเป็นกลุ่ม เช่น 
กลุ่มของปัจจยั กลุ่มของขบวนการ เพื่อสะดวกในการน าไปใชใ้นการวางแผนต่อไป45 

 

                                                 

 45ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 36.  
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สุรพล สีขาวอ่อน กล่าวว่า การรับรู้สภาพและความต้องการเป็นการวางแผนในการ
ปฏิบติังานโดยคิดวางแผนวา่จะท าอยา่งไร ก าหนดจุดมุ่งหมายของงาน พฒันาวธีิด าเนินงาน ก าหนด
งานท่ีจะตอ้งด าเนินการคาดคะเนผลท่ีไดรั้บจากโครงการและวางโครงการ46  

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า การศึกษาดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ หมายถึง 
การก าหนดขั้นตอนในการศึกษา การใชเ้คร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมา
จดัล าดบัความส าคญั การก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ประชุมสัมมนาผูบ้ริหาร คณะกรรมการ
นิเทศและครูผูส้อนเพื่อหาแนวทางและปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการนิเทศภายใน 

2. ด้านการวางแผน  
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่การปฏิบติังานทุกอยา่งประสบความส าเร็จดว้ยดี มีประสิทธิภาพ

จะตอ้งมีแผนการด าเนินงานท่ีวางไวอ้ยา่งรัดกุมสมเหตุสมผล มีความเป็นไปไดใ้นดา้นความพร้อม 
ทรัพยากร การยอมรับของผูป้ฏิบติังานและผูรั้บผลจากแผน ทั้งจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเช่ือถือ
ได ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ไดเ้สนอแนะขั้นตอนของการด าเนินการ
นิเทศภายในโดยยึดหลกัวิธีการวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบติัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ขั้นตอนดา้นการวางแผน ว่า การวางแผนจะมีผลส าคญัต่อการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา ดว้ยการ
วางแผนและก าหนดทางเลือกในขั้นตอนการนิเทศท่ีต่อเน่ือง จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา 
และความตอ้งการเป็นการพิจารณาและตดัสินใจอย่างมีเหตุผล เวน้โดยอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อก าหนดส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัในอนาคตท่ีดีท่ีสุด ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได้47 

ธงชัย สันติวงษ์ อธิบายวา่ การวางแผน คือ การเช่ือมโยงตวัเราจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไปสู่
จุดหมายท่ีตอ้งจะไปถึงการวางแผนจึงเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่ อพิจารณาจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการ โดยมีการคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและท าการพฒันาหาวิธีการแก้ไขเอาไว้
ล่วงหนา้ ทั้งน้ีโดยจะตอ้งมีการคิดพิจารณารายละเอียดส่ิงท่ีตอ้งท าวา่ท าอะไร เม่ือไร พร้อมกบัระบุ
ผลส าเร็จต่าง ๆ ท่ีต้องการจะน ากิจการมุ่งไปสู่วตัถุประสงค์ตามท่ีตั้ งเอาไว้ การวางแผนจึง

                                                 

  46สุรพล สีขาวอ่อน. “การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 66.  

 47ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 43.  
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เปรียบเสมือนเป็นการจัดท าพิมพ์เขียว หรือคล้ายแผนท่ีน าทางท่ีองค์การจะน ามาใช้ก้าวไป
ขา้งหนา้48 

สุรพล สีขาวอ่อน กล่าวถึง ดา้นการวางแผนวา่ การจดัโครงสร้างของด าเนินงานโครงสร้าง
เกณฑใ์นการด าเนินงาน จดัหาทรัพยากรท่ีใชใ้นการท างาน สร้างความส าคญัของงาน แบ่งงานโดย
ก าหนดหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ประสานงาน มอบหมายอ านาจให้ตามหน้าท่ีวางโครงการของ
หน่วยงานและพฒันานโยบายต่างๆ49  

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ การศึกษา ดา้นการวางแผน หมายถึง การจดัท าโครงการ การ
จดัสรรงบประมาณ วสัดุหรือส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศอยา่งเหมาะสม แจง้รายช่ือคณะกรรมการ
และขอบเขตการนิเทศภายใน ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของครูเพื่อน ามาประกอบการวาง
แผนการนิเทศ ภายใน 

3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ  
การปฏิบติัการนิเทศ เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีผูน้ าท าหน้าท่ีนิเทศภายในโรงเรียนท่ีตอ้งปฏิบติั

หลงัจากการวางแผน การสร้างเคร่ืองเสร็จเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย
หรือโครงการท่ีก าหนดไว ้ดงัท่ี  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดใ้หท้ศันะวา่ การปฏิบติัการนิเทศ เป็นการ
ก ากบั ติดตาม พฒันาผูรั้บการนิเทศให้สามารถปฏิบติังานได้ตามท่ีรับมอบหมายและมีผู ้รับการ
นิเทศให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการปฏิบติัการ
นิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของบุคลากรในโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จ ส าหรับรายละเอียดการปฏิบติัการนิเทศ
ภายในโรงเรียนท่ีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล50  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดก้ล่าวถึง การปฏิบติัการนิเทศว่า อาจ
ปฏิบติัได ้2 ลกัษณะ คือ นิเทศทางตรงเป็นการปฏิบติัดว้ยตวัผูนิ้เทศเองตามโครงการ แผนงานหรือ

                                                 
48ธงชยั สันติวงษ์, หลักการจัดการ, (พิมพค์ร้ังท่ี 9, กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 

2543), หนา้ 26. 
  49สุรพล สีขาวอ่อน. “การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วทิยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 12. 

50ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 44. 
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วิธีการ การนิเทศทางออ้มเป็นการนิเทศโดยใช้ส่ือไดแ้ก่ การส่งข่าวสารการใช้เอกสารหลกัสูตร 
คู่มือครู นิตยสาร ร่วมทั้งการใชว้ทิยากรท่ีเช่ียวชาญตามสาขาวชิามาแนะน าช่วยเหลือแทนผูนิ้เทศ51 

สุรพล สีขาวอ่อน ล่าวถึง การปฏิบติัการนิเทศวา่ เป็นการควบคุมการปฏิบติังานด าเนินงาน 
โดยการพิจารณามอบหมายงาน ใหค้วามสะดวกในดา้นต่าง ๆ พิจารณาลงโทษมีการแกไ้ขทนัทีเม่ือ
งานผดิพลาด ใหบุ้คลากรออกจากงาน การตกัเตือน และก าหนดระเบียบในการปฏิบติังาน52  

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ การศึกษา ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ หมายถึง การประชุม
ผูรั้บการนิเทศและผูนิ้เทศเพื่อช้ีแจงรายละเอียดตลอดจนเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของการนิเทศให้
เขา้ใจตรงกนั เพื่อให้การนิเทศเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้รวมทั้งการน าครูไปศึกษานอกสถานท่ีเพื่อ
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัผูอ่ื้น 

4. ด้านการประเมินผล 
การประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคญั

ต่อผูบ้ริหารหรือผูท้  าการนิเทศในการท่ีจะทราบวา่การปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนดไวเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไรเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
การด าเนินงานคร้ังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้อธิบายว่า การประเมินผลการนิเทศ 
หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด ส่วนการรายงานผล หมายถึง การสรุปผลลการก ากบัติดตามและนิเทศทุกด้าน 
รายงานให้ผูเ้ก่ียวข้องตลอดจนผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลจากการรายงานผลไปใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใน
การปฏิบติัการก ากบั ติดตาม และนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน53 

                                                 
51ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, นวัตกรรมการนิเทศเชิงรุก คู่มือ

นวัตกรรมการนิเทศเชิงรุก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานข้ันต ่าพฤติกรรมการนิเทศ, (ฉะเชิงเทรา : 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549), หนา้ 24.  
 52สุรพล สีขาวอ่อน. “การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 67. 

53ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, หนา้ 48.  
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลของ
หน่วยงานดา้นการนิเทศภายในโรงเรียน ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการก่อนการนิเทศ ผูนิ้เทศควรตรวจสอบแผนงานหรือโครงการเพื่อให้มีความ
เป็นไปไดแ้ละมีความสมบูรณ์ของแผนงานหรือโครงการมากท่ีสุด 

2. ขั้นตอนการปฏิบติังานโครงการ ผูนิ้เทศควรไดมี้การตรวจสอบความเขา้ใจกบัผูป้ฏิบติั
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคมและทศันคติของชุมชน 

3. ขั้นตอนระหวา่งการด าเนินงานหรือปฏิบติัเป็นการตรวจสอบวิธีการปฏิบติังานเนน้หนกั
ด้านบริหารวิชาการ และผูป้ฏิบติังานมีจุดมุ่งหมาย แนวด าเนินการและปรัชญาตรงกันหรือไม่
ขั้นตอนปฏิบติังานมีอุปสรรคขดัขอ้งหรือไม่ 

4. ผูรั้บผิดชอบเหมาะสมกบังานเพียงใด สามารถปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด้
หรือไม่ 

5. ขั้นส้ินสุดโครงการ เป็นการประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการแล้วว่า มีผลตาม
วตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด การพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใดและมี
ขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร54 
 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
การก ากับกับดูแล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

1. สภาพทัว่ไปการจัดการศึกษาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์

อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอบา้นด่าน และอ าเภอช านิ  
2. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต 1 

                                                 

 54ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, นวัตกรรมการนิเทศเชิงรุก คู่มือ
นวตักรรมการนิเทศเชิงรุก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานข้ันต ่าพฤติกรรมการนิเทศ, อา้งแลว้, หนา้ 35.  
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การด าเนินการนิเทศภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ใน
ปีท่ีผ่านมา ได้แบ่งกลุ่มเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็น 8 กลุ่ม ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบนิเทศโรงเรียน ซ่ึงจากผลการด าเนินงาน พบวา่ ศึกษานิเทศก์ยงัไม่สามารถรองรับความ
ตอ้งการในการนิเทศของโรงเรียนได ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตามกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา มีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหม่ ครูตอ้งปฏิบติัตามสอนตามแนวทางท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติก าหนด และมีส่ิงใหม่เกิดข้ึนอีกมากมายท่ีครูตอ้งไดรั้บการพฒันา 

ในปีการศึกษา 2555 พบว่าโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 มีปัญหาในการนิเทศภายในดงัน้ี 

1. ปัญหาการยา้ยถ่ินท ากินของผูป้กครองนกัเรียน เน่ืองจากยากจน 
2. ปัญหาการขาดแคลนครู และครูขาดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ขาดแคลนส่ือการ

เรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ 
3. ครูขาดการยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการนิเทศ และส่วนใหญ่ยงัไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การสอน ยงัยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางการสอน 
4. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่มีระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะ

ด าเนินการสั่งการ 
5. ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  (NT) ต ่ ากว่าค่าเฉลียวระดับชาติทุกกลุ่มสาระ

(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ) 
6. กระบวนการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาหลายแห่งไม่ค่อยให้ความส าคญัเท่าท่ีควร

นอกจากน้ียงัขาดความต่อเน่ือง ขาดความชดัเจนในการปฏิบติัของการนิเทศแต่ละขั้นตอน 
จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัเห็นวา่ การส่งเสริมใหมี้การนิเทศภายในโรงเรียนจะเป็นวิธีหน่ึงท่ี

มีความจ าเป็นเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้น ประจ าปี 2555 ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. กลยุทธ์การบริหารเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 

1 ประกอบดว้ย 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างความเขม็แขง็ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน โดยการมีส่วน

ร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
1.1 พฒันาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์กรมาตรฐาน ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
1.4 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและพฒันาครูโดยเนน้โรงเรียนท่ีเปิดสอน

ระดบัมธัยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
1.6 เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้โรงเรียน เพื่อ

การบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
1.7 พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้

รูปแบบท่ีหลากหลาย 
1.8 สร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย 

บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติ 
1.9 สร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคค์ณะบุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการอยา่งเป็น
ระบบ 

1.10 ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กวยัการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมทุกประเภทและทุกพื้นท่ีบริการ 

2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา เพื่อเตรียมเด็กให้มี
ความพร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรณรงคใ์หมี้การศึกษาต่อเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐาน เน้นคุณธรรมน าความรู้และน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั  

3.1ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนพฒันาพฒันาสุขภาพ พลานามยัของนกัเรียนให้ไดต้าม
เกณฑม์าตรฐาน มีบถคลิกภาพท่ีดี โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพฒันาและให้แหล่งเรียนรู้ท่ีลากหลายให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองต่างต่อเน่ือง 

3.4 เร่งรัดพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรคคิ์ดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

3.5 เร่งรัดพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการประเมินระดบัชาติสูงข้ึน 

3.6 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพโดยน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การจดัการเรียนรู้มาใช้เพื่อบริหารจดัการ และจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.1 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4.2 เร่งรัดพฒันาครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 4.3 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อกากรเรียนการสอนและการบริหารจดัการในโรงเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย55 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ฉันทนา จตุปาริสุทธิ ไดว้จิยัเร่ือง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานุกูล ได้

ให้ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ว่า ควรให้ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและวิธีการปรับปรุงคุณภาพ 
กระบวนการท่ีจะน ามาใช้กบัทุกฝ่าย ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานเพื่อสร้างความเขา้ใจและน าไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพและและกระบวนงานอ่ืน ๆ การก าหนดดชันีวดัคุณภาพควรให้ผูป้ฏิบติัมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการระดมสมองแสดงความคิดเห็น เพื่อท าให้ดชันีวดัคุณภาพเป็นไปอย่างเหมาะสม
สามารถปฏิบัติได้โดยผูป้ฏิบัติยอมรับเพราะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการการปรับปรุง
กระบวนการ ควรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อความเป็นไปได้ การน า
กระบวนการท่ีปรับปรุงใหม่ไปใช้56 

                                                 

 55ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1, การก ากับติดตามการนิเทศและ
ประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 35. 
 56ฉนัทนา จตุปาริสุทธิ, “กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานุกูล”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวยิาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 99 หนา้. 
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สุชิน แม้นพวกไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาในอ าเภอตาคลี ส านกังาน
เขตพื้นการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขต
อ าเภอตาคลี มีปัญหาการด าเนินการนิเทศงานวิชาการในภาพรวม  มีปัญหาการด าเนินการอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีปัญหาการด าเนินการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ ด้านการวดัผลและ
ประเมินผล ดา้นส่ือและนวตักรรม ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการวิจยัในชั้นเรียน57 

รองรัตน์ ศิริ ได้วิจยัเร่ือง ความเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกขั้น ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขั้นปฏิบติัการนิเทศ รองลงมาคือขั้นวางแผนและขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขั้นประเมินการนิเทศ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนไม่แตกต่างกนั58 

ศุภชัย บุญสิทธ์ ไดว้จิยัเร่ือง สภาพและปัญหาการใชรู้ปแบบและกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า สภาพและปัญหาการใช้รูปแบบและกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบสภาพและปัญหา
การใชรู้ปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้รูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

                                                 

 57สุชิน แมน้พวก, “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอ าเภอตาคลี ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์, 2548, 138 หนา้. 

 58รองรัตน์ ศิริ, “ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานสระแก้ว เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลลงกรณ์), 2547, 128 หนา้. 
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ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั พบว่า โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0559 

จันทนา เข็มกลัดนาค ไดว้ิจยัเร่ือง ความตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
ของครูผูส้อนกลุ่มโรงเรียนศึกษาพฒันา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น60 

สมศักดิ์  เศวตสุพร ได้วิจัยเร่ือง การนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นเพื่อพฒันา
โรงเรียนทั้งระบบ สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การ
นิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นเพื่อพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก61 

ประภาวดี วงษ์ชาลี ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัหนอง
ใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนวดัหนองใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก62  

ส าราญ เสียงตรง ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบา้นมะมงั สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 อ าเภอพลบัพลาชัย จงัหวดับุรีรัมย์ พบว่า จากการ
ด าเนินการพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการพฒันาระบบ  (System 
development life cycle : SDLC) โดยใชก้ลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบติัการการนิเทศภายในโรงเรียน 

                                                 
59ศุภชยั บุญสิทธ์, ”สภาพและปัญหาการใชรู้ปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษา ในจังหวดัสกลนคร”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2548, 148 หนา้. 

60จันทนา เข็มกลัดนาค , “ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ของ
ครูผูส้อนกลุ่มโรงเรียนศึกษาพฒันา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี”,
งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2544, 157 หนา้. 

61สมศกัด์ิ เศวตสุพร, “การนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นเพื่อพฒันาโรงเรียนทั้ง
ระบบ สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2549, 139 หนา้.  
 62ประภาวดี วงษ์ชาลี, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัหนองใหญ่
ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร), 2548, หนา้ 87. 



46 

 

การก ากบั ติดตาม พบว่า โรงเรียนได้แนวทางและวิธีการปฏิบติัในแต่ละขั้นตอนของการนิเทศ
ภายในท่ีเป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนการนิเทศภายใน คู่มือการจดักิจกรรมการนิเทศ ตลอดจนมี
รายละเอียด ขั้นตอนท่ีชัดเจน ด้านกรรมการนิเทศภายในได้รับรู้ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติัการ
นิเทศตามแผนการนิเทศ และมีความมัน่ใจในการปฏิบติัการนิเทศซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน
ของครู ครูผูร่้วมศึกษาคน้ควา้สามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ63 

วราภรณ์ ทะอินทร์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของ
ครูโรงเรียนยินดีวิทย ์ในปีการศึกษา 2548 จ านวน 68 คนใน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการนิเทศ 
การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและประเมินผล และการปรับปรุงการนิเทศภายใน  โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนยินดีวิทย์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน
พบวา่ ครูมีความพึงพอใจมากทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยครูมีความพึง
พอใจใน ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนอยูใ่นอนัดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบระดบั
ความพึงพอใจจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานพบวา่ไม่แตกต่างกนั64 

 ปราโมทย์ พรหมบุบผา ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่าง65 

                                                 

 63ส าราญ เสียงตรง, “การพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบา้นมะมงั สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 อ าเภอพลบัพลาชัย จงัหวดับุรีรัมย์”, การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, 156 หนา้ .  
 64วราภรณ์ ทะอินทร์, “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของครู
โรงเรียนยินดีวิทย ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, อา้งแลว้, 109 หนา้.  
 65ปราโมทย์ พรหมบุบผา, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวยิาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 148 หนา้.  
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สุรพล สีขาวอ่อน ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของ
สถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
ควรจดัให้มีโครงการนิเทศในแผนปฏิบติัราชการประจ าปีและน าไปใช้อยา่งจริงจงัโดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม ควรมีการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ โดยใชห้ลกักลัยาณมิตร เขตพื้นท่ีควรออกนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล สรุปผลและแจ้งให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทราบเพื่อพัฒนาและควรจัดอบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานทุกปีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์66 

นภาพร วงค์ษาญาติ ได้วิจยัเร่ือง ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาหนองกวัง่ห้วยหลวั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร 
เขต 3 จ านวน 118 คน ใน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2.การปฏิบติั
ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 3. การตรวจสอบและการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 4.
การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
พบว่า ครูโดยรวมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยครูมีความพึงพอใจในขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0167 

                                                 

 66สุรพล สีขาวอ่อน. “การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, อา้งแลว้, 115 หนา้.  
 67นภาพร วงค์ษาญาติ, “การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาหนองกัว่ห้วยหลวั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 
3”, การศึกษาค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 199 หนา้.  
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พิสมัย สงจันทร์ ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0168 

สุนีย์ แท่งหอม ไดว้จิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี พบวา่ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.0569 

กนกพร จันทุมมี ได้วิจัยเร่ือง ความต้องการนิเทศงานวิชาการของครูผูส้อนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัระยอง พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์มาก ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์น้อยกบัครูผูส้อนทุกกลุ่มประสบการณ์ท่ีรับผิดชอบ
ต่างกนัมีความตอ้งการการนิเทศงานวชิาการโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั70  

จรัญ สังข์ขาว  ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิดหรือหรือทัศนคติของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อการปฏิบติังาน รวมทั้งกระบวนการ องค์ประกอบตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานนั้น ๆ หากเป็นไปในทางบวกจะมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานจะมีการเสียสละ 
อุทิศแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์และสติปัญญาให้แก่งานมากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติต่อการปฏิบติังานเป็นไปในทางลบจะมีผลท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจต่อการนิเทศภายใน71 

                                                 

 68พิสมยั สงจนัทร์, “ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 185 
หนา้.  
 69สุนีย ์แท่งหอม, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดจังหวัดชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 167 หนา้. 
  70กนกพร จนัทุมมี, “ความตอ้งการนิเทศงานวิชาการของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2544, 187 หนา้. 
 71จรัญ สังข์ขาว,  “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน นักศึกษาต่อการบริหารงาน
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั), 2543, 98 หนา้. 
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พงษ์ศักดิ์ บึงมุม ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบัวล าภู พบว่า บุคลากร
โดยรวมและครูวชิาการเห็นวา่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สัดกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัหนองบวัล าภู ไดด้ าเนินการตามมาตรฐานการนิเทศภายในทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก72 

วนัเพญ็ ศรประสิทธ์ิ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั73 

จินตนา เดชแพ ไดว้ิจยัเร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน 
พบวา่ สภาพการด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศอยูใ่น
ระดบัมาก74  

ประทวน ด่านแก้ว ได้วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 10 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 7 จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายใน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมีความ 
พึงพอใจต่อการนิเทศภายในแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0175  
 

                                                 

 72พงษศ์กัด์ิ บึงมุม,” การด าเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัล าภู”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2545, 124 หนา้. 
 73วนัเพญ็ ศรประสิทธ์, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 156 หนา้. 
 74 จินตนา เดชแพ, “การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น”, 
การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม), 
2546, 188 หนา้. 
  75ประทวน ด่านแกว้, “ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 10 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 7”,วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ), 2553, 178 หนา้. 
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2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้นวคิดของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน76 เป็นกรอบในการวิจยัและได้ก าหนดปัจจยัส่วน
บุคคล คือ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ผูว้ิจยั
สนใจท่ีจะศึกษาให้ครอบคลุม 4 ด้าน ของความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดงัภาพประกอบ
ต่อไปน้ี 
 
 

                      ตัวแปรต้น                                        ตัวแปรตาม 
          (Independent Variable)                            (Dependent Variable) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                                 

 76ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นนิติบุคคล, อา้งแลว้, 86 หนา้.  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ระดบัการศึกษา 
    - ต  ากวา่ปริญญาตรี 
    - สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
    - ต  ากวา่ 10 ปี 
    - 10 ปี-20 ปี 
    - สูงกวา่ 20 ปี ข้ึนไป 

ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 4 ด้านคือ 

1. ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ 
2. ดา้นการวางแผน 
3. ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ 
4. ดา้นการประเมินผล 
     



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
  การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอวิธีการ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 762 คน1  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
 จากประชากรท่ีเป็นครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 762 คน ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ เครชซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 255 คน ส าหรับวธีิการใหไ้ดม้าซ่ึงกลุ่ม 

                                                 

  1ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1, การก ากับติดตามการนิเทศและ
ประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (หน่วยศึกษานิเทศก์ จงัหวดับุรีรมย ์:โรงพิมพ์วินัย, 
2555), หนา้ 3. 
 2บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
2545), หนา้ 43. 
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ตวัอย่างจ านวน 255 คนน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยอาศยับญัชีรายช่ือครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในปีการศึกษา 2556 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบจ านวน  
255 คน  
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั

จดัสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึง
พอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกบัระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1       
4 ดา้น คือ ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นปฏิบติัการนิเทศภายใน ดา้น
การประเมินผลซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 
Likert) มี 5 ระดบั โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

5 ค่าคะแนน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 4 ค่าคะแนน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก    

3 ค่าคะแนน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 2 ค่าคะแนน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย    
 1 ค่าคะแนน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ตอนที ่3 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 แบบสอบถาม 
เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions)  
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3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามโดยด าเนินการ 

ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัได้มีการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้นไวใ้น
บทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ี
ก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการศึกษาสภาพและ
ความตอ้งการ มี 10 ขอ้ 2) ดา้นการวางแผน มี 10 ขอ้ 3) ดา้นปฏิบติัการนิเทศภายใน มี 10 ขอ้ และ 
4) ดา้นการประเมินผล มี 10 ขอ้ 

3. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง 
3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ผูว้ิจยัน าหนงัสือของ

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ   
1) นายประเสริฐ ส าเรียนรัมย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 2) ดร.โกวิทย ์วชัรินทรางกูร 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและดา้นภาษาไทย  และ 3) นางเตือนใจ ปานาลาด เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัและประเมินผลทางการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ (Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ 
ขอ้ค าถาม (item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 เป็นค่าท่ีสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถามแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น ๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว้3  

2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (reliability) ผูว้ิจยัน าหนงัสือของบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ขอความอนุเคราะห์ใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try out) กบัครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ท่ีไม่ใช่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จ านวน 30 ราย แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยวิธี

                                                 

  3สุวิมล ติรกานันท์, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), หนา้ 78.  
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ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.93 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.92 - 0.93 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
วเิคราะห์ไดด้งักล่าว มีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด้4 ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 แสดงค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ และรายด้าน 

 

ด้านที่ แบบสอบถามรายด้าน ด้าน ค่าความเช่ือมั่น 
1 ดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ 0.93 
2 ดา้นการวางแผน 0.93 
3 ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ 0.92 
4 ดา้นการประเมินผล  0.93 

รวม 0.93 
  

3. ไดเ้คร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวด้งัน้ี 

  3.4.1 ผูว้ิจยัน าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อนุญาตเก็บข้อมูลพร้อมออกหนังสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 3.4.2 ผูว้ิจยัน าหนังสือจากผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  3.4.3 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กนัยายน 2556 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 255 ชุด 

                                                 

  4กริช แรงสูงเนิน, การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2554), หนา้ 89. 
 



55 
 

  3.4.4 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อนกรอกขอ้มูล
และรับกลบัมาส่งคืนให้ผูว้ิจยั จ  านวนทั้งส้ิน 255 ชุด ไดรั้บคืนคร้ังท่ี จ  านวน 224 ชุด จากนั้นได้
จดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ  านวน 31 ชุด พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยกรอก
แบบสอบถาม และไดพู้ดคุยทางโทรศพัทก์บัผูบ้ริหารสถานศึกษา จากนั้นเดินทางไปเก็บเอกสารท่ี
ส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเอง จนครบตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 31 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 255 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4.5 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 255 ชุด 

3.4.6 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และแปรผลขอ้มูล 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแยกวิเคราะห์

ตามล าดบัดงัน้ี 
3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
3.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและราย
ขอ้ โดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดค่าตวัแปรจากเกณฑ์การคิดคะแนน ซ่ึงเป็นการแปลวาม
หมายค่าเฉล่ียจากแบบสอบถามปลายปิดท่ีไดส้ร้างข้ึน เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูลจะอยูใ่น
รูปของค่าเฉล่ีย แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความ ดงัน้ี5  
 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด      
  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก      
  2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง     
  1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย      
  1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด     

                                                 

  5บุญชม ศรีสะอาดและบุญส่ง นิลแกว้, การวจัิยเบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: 
สุวริียาสาส์น, 2543), หนา้ 100. 
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3.5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัท่ีมีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยใชค้่าที (t – test แบบ Independent 
samples) 

3.5.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัต่อ
การนิเทศภายในสถานศึกษาพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ One way ANOVA) และ
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของ เซฟเฟ่ (Scheffe) 

3.5.5 วิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1โดยวิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง น าเสนอโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
ต่าง ๆ โดยใช้สถิติท่ีการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มี 2 กลุ่ม และในการ
เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (F – 
test แบบ One way ANOVA) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) 
  
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น 
คือ ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศและดา้นการ
ประเมินผลและศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน 4 ดา้นนั้น 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  

ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ  านวน 
762 คน ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครชซ่ีและมอร์แกน (Krejicie & 
Mogan) และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 255 คน แลว้น าแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ไดม้าด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  แทน จ านวนประชากร 
 t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 
   (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
   (F-distribution) 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 * แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

** แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จากแบบสอบถามของครูผูส้อนจ านวน 255 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 
255 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปจากแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 255 คน ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์แสดงสถานภาพของครูผูส้อนภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. ระดบัการศึกษา 
     1. ต ่ากวา่และปริญญาตรี 
     2. สูงกวา่ปริญญาตรี  

 
157 
 98 

 
61.57 
38.43 

2. ประสบการณ์ท างาน 
     1. ต ่ากวา่ 10 ปี 
     2. 10 - 20 ปี  
     3. สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 
38 

109 
108 

 
14.90 
42.75 
42.35 

รวม 255 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 255 คน เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา
พบวา่ ระดบัการศึกษาต ่ากวา่และปริญญาตรี (ร้อยละ 61.57) มากกวา่ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี (ร้อยละ 38.43)  และเ ม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  ครูผู ้สอนท่ีมี
ประสบการณ์10 - 20 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 42.75) รองลงมาคือครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สูงกวา่ 20 
ปีข้ึนไป (ร้อยละ 42.35) นอ้ยท่ีสุดคือครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ ต ่ากวา่ 10 ปี (ร้อยละ 14.90) 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เพื่อตอบวตัถุประสงค์
การวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นรายด้านและ
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นรายดา้นจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นรายดา้นจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

1. ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน ด้านการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการการนิเทศและการเปรียบเทียบ  จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศ   
ดังแสดงในตารางที ่4.2 
 
ตารางที ่4.2 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ  

 

 
ที่ ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 

ระดับความพงึพอใจ 

 X  S.D. แปลผล 

1. การประชุมสัมมนาระหวา่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการ  
 นิเทศภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอน 
 ท่ีเป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

4.57 0.81 มากท่ีสุด 

2. ใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา 
 การนิเทศภายใน 

4.47 0.85 มาก 

3. น าผลการวเิคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญั 
 เพื่อแกไ้ขและพฒันา 

4.46 0.83 มาก 
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ตารางที ่4.2 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ (ต่อ)  

 

 
ที่ ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 

ระดับความพงึพอใจ 

 X  S.D. แปลผล 

4. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ให้เห็นสภาพปัจจุบนัปัญหาและ ความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของโรงเรียนในแต่ละดา้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.16 0.67 มาก 

5. ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนในการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการนิเทศภายใน 

4.11 0.91 มาก 

6. ศึกษาความตอ้งการของครูผูส้อนในการพฒันาการนิเทศ
ภายใน 

4.04 0.93 มาก 

7. 
 
 

8. 

รวบรวมประเด็นปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียนไว้
อยา่งเป็นระบบเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน จดัท าโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
คณะท างานประมวลสาเหตุของปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา
และความตอ้งการน าไปใช ้

3.94 
 
 

3.77 

0.96 
 
 

0.87 

มาก 
 
 

มาก 

9. 
 
 

10. 

ผูนิ้เทศ ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและร่วมวางแผนการนิเทศ
ภายใน 
มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
ผลต่อการนิเทศภายใน 

3.65 
 
 

3.63 

0.92 
 
 

0.81 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 4.08 0.58 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  ์เขต 1 ในดา้นการศึกษา
สภาพและความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.08) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด  
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 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประชุมสัมมนาระหวา่งผูบ้ริหารคณะกรรมการ
นิเทศภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข (X = 4.57) 
ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการ
นิเทศภายใน ( X = 3.63) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายในดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนและการใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 50) 
2) ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการมาเรียน พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการนิเทศ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 35) 3) 
ควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพและปัญหา (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 27) 4) ควรมี
การศึกษาหรือส ารวจความตอ้งการรับการนิเทศของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 20) 5) ควรมี
เคร่ืองมือในการศึกษาสภาพและปัญหาท่ีทุกคนน าไปใชไ้ด ้(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 15) 
 2. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการศึกษาสภาพ
และความต้องการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้าน
การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ิธีทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 
 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจของครูผู้สอน
ฯ 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านการศึกษาสภาพ 
และความต้องการ 

157 4.09 0.38 98 4.07 0.40 1.25 0.20 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่และปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในด้านการศึกษาสภาพและความตอ้งการไม่
แตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการศึกษาสภาพ
และความต้องการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็น
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปี และมี
ประสบการณ์ท างาน สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 

ตารางที ่4.4 
 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

 

 
ด้านการ 
ศึกษา
สภาพ 

และความ
ต้องการ 

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

4.11 4.04 4.09 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.28 0.14 

0.93 0.40 ภายในกลุ่ม 252 37.80 0.15 
รวม 254 38.08 - 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการศึกษาสภาพและความ ตอ้งการ ไม่แตกต่างกนั  
 2. ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน ด้านการวางแผนและการ
เปรียบเทยีบ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการวางแผน ดังแสดงในตารางที ่4.5 
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 ตารางที ่4.5 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
1 ด้านการวางแผน 

 

 
ที่ ด้านการวางแผน 

ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. มีการก าหนดให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศ
ภายในและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัการ
นิเทศภายในโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

4.37 0.72 มาก 

2. จดัท าโครงการนิเทศภายในเหมาะสมกบัสภาพและปัญหา 4.29 0.94 มาก 
3. ก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศภายในไว้

อยา่งชดัเจน 
4.27 0.97 มาก 

4. จดัสรรงบประมาณ วสัดุหรือส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศ
ภายในอยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

4.22 0.95 มาก 

5. แจง้ขอบเขตความรับผิดชอบและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 

4.15 0.90 มาก 

6. การน าปัญหาและความตอ้งการของครูมาประกอบการวาง
แผนการนิเทศ 

4.05 0.88 มาก 

7. การนิเทศเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ตอ้งการของครู 

3.97 0.90 มาก 

8. การจัดให้มีการประสานแผนการนิเทศเพื่อทบทวน
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการเป็นระยะ ๆ ตามท่ี
ก าหนดไว ้

3.86 0.78 มาก 

9. โรงเรียนมีการจดัท าแผนปฏิบติัการและปฏิทินปฏิบติังาน
มอบใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับใชใ้นการนิเทศภายใน 

3.89 0.89 มาก 
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 ตารางที ่4.5 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์    
เขต 1 ด้านการวางแผน (ต่อ) 

 

ที่ ด้านการวางแผน 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

10. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและส ารวจความตอ้งการ
ของท่านเพื่อน ามาวางแผนการด า เนินการนิเทศด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือสัมมนา 

3.69 0.81 มาก 

รวม 4.06 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ในด้านการ
วางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.06) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนดให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผน
นิเทศภายในและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 
( X = 4.37) ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและส ารวจความตอ้งการ
ของท่านเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการนิเทศดว้ยแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือสัมมนา (X = 
3.69) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 
ดา้นการวางแผน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี 1) ควรก าหนดเป้าหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ชดัเจน (ค่าความถ่ีเท่ากบั
ร้อยละ 41) 2) ให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการนิเทศภายใน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 
31) 3) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในจากผูท่ี้เป็นท่ียอมรับของครูและเป็นผูเ้ขา้ใจ
บทบาทการนิเทศ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 12) 4) มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของครูอยา่งแทจ้ริง (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 7) 
 2. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการวางแผน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการ
วางแผน จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการวางแผน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจของครูผู้สอน
ฯ 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านการวางแผน 157 4.05 0.45 98 4.07 0.49 1.70 0.08 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในดา้นการวางแผนไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการวางแผน 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ด้านการวางแผน จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็นครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน 
สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7  
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการวางแผน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 
 

ด้านการ
วางแผน 

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

3.96 4.06 4.16 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.60 0.80 

3.79* 0.02 ภายในกลุ่ม 252 52.92 0.21 
รวม 254 54.52 - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการวางแผน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท า
การทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 
4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการวางแผน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  โดยวิธีการ
ของเซฟเฟ่ (Scheffe) 

 

  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

  จากตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 10 ปี กบั 10 - 20 ปี
และต ่ากวา่ 10 ปี กบั สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป เป็นรายคู่ พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต ่ากว่า 10 ปี10 - 20 ปี และ สูงกว่า 20 ปีมีระดบัการแสดงออกความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึง
พอใจสูงกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ ต ่ากวา่ 10 ปี และ 10 – 20 ปี 
 3. ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน ด้านการปฏิบัติการนิเทศและการ
เปรียบเทยีบ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน ดังแสดงในตารางที ่4.9 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ x  
ต ่ากว่า 10 ปี 10 - 20 ปี สูงกว่า 20 ปีขึน้ไป 

3.96 4.06 4.16 

ต ่ากว่า 10 ปี 3.96 - 0.23 0.02* 
10 - 20 ปี 4.06 - - 0.03* 
สูงกว่า 20 ปีขึน้ไป 4.16 - - - 



 
 

70 

 ตารางที ่4.9 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 

 

ที่ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. การประชุมครูผูรั้บการนิเทศและผูนิ้เทศเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
การนิเทศภายในให้เขา้ใจตรงกนัถึง เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
ของการนิเทศภายใน 

4.22 0.84 มาก 

2. การด าเนินการนิเทศภายในตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว ้ 4.15 0.93 มาก 
3. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ เ ช่น ห้องปฏิบัติการ 

หลกัสูตร โดยรวบรวมแบบเรียน หนงัสือ คู่มือครู หนงัสืออ่าน
ประกอบและวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.13 0.91 มาก 

4. การพาไปเยี่ยมชมการสอนของครูผูส้อนคนอ่ืน เพื่อให้เห็น
รูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

4.11 0.90 มาก 

5. มีการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลวางแผนการนิเทศในปีต่อไป 

4.07 0.92 มาก 

6. การจัดให้ครูผูส้อนมีการอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

4.00 0.92 มาก 

7. การน าครูผูส้อนไปศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์
ตรง 

3.85 0.89 มาก 

8. จดัให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนเม่ือ
เสร็จส้ินโครงการ 

3.84 0.81 มาก 

9. ผูนิ้เทศท าความเขา้ใจการใจการใช้ส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.83 0.80 มาก 

10. ควรกระตุน้ใหค้รูผูส้อนมีความกระตือรือร้นใน 
 การปฏิบติังานและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3.80 0.80 มาก 

 รวม 4.00 0.71 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ในด้านการ
ปฏิบติัการนิเทศโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.00) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประชุมปรึกษาพูดคุยปรึกษากนัระหวา่งผูนิ้เทศ
กบัผูรั้บการนิเทศภายหลงัการนิเทศ ( X = 4.22) ขอ้ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ควรกระตุน้ให้
ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง (X = 3.80) และจาก
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ท่ีได้
จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) จดัให้มี
การนิเทศภายในโดยสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตามปฏิทินการปฏิบติังาน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 84)         
2) นิเทศภายในเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจริงในการน าไปพฒันาปรับปรุงงาน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 50)  
3) จดัใหมี้การศึกษาดูงานเพื่อการเพิ่มพนูประสบการณ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู (ค่าความถ่ี
เท่ากบัร้อยละ 39)  
 2. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการ
ปฏิบติัการนิเทศ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงัตาราง
ท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจของ
ครูผู้สอน ฯ 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านการปฏิบัติการนิเทศ  157 4.01 0.46 98 4.00 0.50 2.71** 0.00 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือปริญญาตรีมีระดบัความ
พึงพอใจต่อการนิเทศภายในมากกวา่ ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
 3. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็นครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปีและมีประสบการณ์ท างาน 
สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11  
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 

ด้าน 
การปฏิบัติ 
การนิเทศ  

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

4.03 3.98 3.99 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.06 0.03 

0.14 0.87 ภายในกลุ่ม 252 57.96 0.23 
รวม 254 58.02 - 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ไม่แตกต่างกนั  
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 4. ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผล และการ
เปรียบเทยีบ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในส่วนนี้เป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการประเมินผล ดังแสดงในตารางที ่4.12 
 
 ตารางที ่4.12 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านการประเมินผล  

 

ที่ 
ด้านการประเมินผล 

ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. จดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผลการนิเทศ ภายใน 4.32 0.89 มาก 
2. ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในท าให้ครูมีความรู้ และ

ทกัษะในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 
4.23 0.89 มาก 

3. การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ของการ
นิเทศภายใน 

4.19 0.92 มาก 

4. การเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
อยา่งเหมาะสม 

4.14 0.88 มาก 

5. การประเมินอย่างเป็นระบบ คือก่อนด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการและหลงัด าเนินการนิเทศภายใน 

4.13 0.87 มาก 

6. การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมิน ไปใช้ในการปรับปรุงการ
นิเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3.96 0.91 มาก 

7. จดัใหมี้การประชุม อภิปรายเพื่อประมวลปัญหา อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

3.87 0.70 มาก 

8. ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในครูจัดท าผลงานเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน (ส่ือ, แบบฝึก, แบบวดัประเมินผล 
ฯลฯ ) 

3.82 0.84 มาก 
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 ตารางที ่4.12 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านการประเมินผล (ต่อ)  

 

ที่ ด้านการประเมินผล 
ระดับความพงึพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

9. การจดัให้มีการประเมินผลความกา้วหนา้ในการสอนของครูท่ี
เกิดจากการนิเทศภายใน 

3.80 0.83 มาก 

10. การรายงานผลการประเมินให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 

3.74 0.84 มาก 

รวม 4.02 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ในด้านการ
ประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผลการนิเทศ  
ภายใน( X = 4.28) ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การรายงานผลการประเมินให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั ( X = 3.74) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ด้านการประเมินผล ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) วิธีการประเมินผลการนิเทศ
ภายในควรมีความยืดหยุ่นตามสภาพจริง นอกจากการตรวจสอบตามรายการท่ีก าหนด (ค่าความถ่ี
เท่ากบัร้อยละ 39 ) 2) บรรยากาศในการนิเทศควรเนน้ท่ีความเป็นกลัยาณมิตรมากกวา่การตรวจสอบ
เพื่อจบัผิด (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 18) 3) การสรุปผลการประเมินควรเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นดว้ย(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 5)  
 2. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการประเมินผล 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการ
ประเมินผลและรายงานผล จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ธีิ 
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการประเมินผล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความพงึพอใจของครูผู้สอน
ฯ 

ต ่ากว่าและปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t Sig 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านการประเมินผล  157 4.00 0.53 98 4.04 0.49 1.22 0.22 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าและปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทยีบระดับความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการประเมินผล 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ดา้นการประเมินผลและรายงานผล จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวม จ าแนกเป็น
ครูผู ้สอนท่ีมีประสบการณ์การท างานต ่ ากว่า 10 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 – 20 ปีและมี
ประสบการณ์ท างาน สูงกว่า 20 ปี โดยใช้วิธีทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากผลการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการประเมินผล จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 
 
 

ด้านการ
ประเมิน 
ผล 

 

ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ต ่ากว่า 
10 ปี 

10 - 
20 ปี 

สูงกว่า  
20 ปี
ขึน้ไป 

4.04 3.96 4.06 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.40 0.20 

0.74 0.48 ภายในกลุ่ม 252 68.04 0.27 
รวม 254 68.44 - 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั  



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น คือ ดา้น
การศึกษาสภาพและความต้องการ ด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการ
ประเมินผลและศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน 4 ดา้นนั้น 
จ  าแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 จ านวน 762 คน ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครชซ่ีและ
มอร์แกน (Krejicie & Mogan) และวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 255 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นเชิงส ารวจรายการ (Check-
list) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 4 ดา้น คือ ดา้น
การศึกษาสภาพและความต้องการด้านการวางแผน  ด้านการปฏิบัติการนิเทศและด้านการ
ประเมินผลซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Liker) มี 5 ระดบั โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และผูว้ิจยั ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 แบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด(Open Ended Questions)ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.93 ใช้สถิติบรรยายไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออา้งอิงไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะ
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ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เซฟเฟ่ (Scheffe)โดยใช้ การวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยตามข้อค้นพบ (Fact-findings) 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน

ต่อไปน้ี 
5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าหรือปริญญาตรี 

จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 61.57 การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.43 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 - 20 ปี จ  านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ประสบการณ์ สูงกวา่ 20 ปีข้ึนไปจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.35 และประสบการณ์ ต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.90 

5.1.2 ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาด
เลก็ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

จากผลการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจยั
โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ไดด้งัน้ี 

1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ  
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั

ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 
โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการประชุมสัมมนาระหวา่งผูบ้ริหารคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขอ้ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการนิเทศภายใน 
และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในดา้นการศึกษาสภาพ
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ปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนและการใช้
ส่ือในการจดัการเรียนการสอนของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 50) 2) ควรมีการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการมาเรียน พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการวางแผนการนิเทศ (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 35) 3) ควรให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
การศึกษาสภาพและปัญหา (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 27) 4) ควรมีการศึกษาหรือส ารวจความ
ตอ้งการรับการนิเทศของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 20) 5) ควรมีเคร่ืองมือในการศึกษาสภาพและ
ปัญหาท่ีทุกคนน าไปใชไ้ด ้(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 15) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
การศึกษาสภาพและความตอ้งการ เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาและจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

2. ด้านการวางแผน  
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั

ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการวางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยมีขอ้สังเกตว่าขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการก าหนดให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศภายในและก าหนดตวั
บุคคลท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน ขอ้ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและส ารวจความตอ้งการของท่านเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการ
นิเทศดว้ยแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือสัมมนาและจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความ
พึงพอใจต่อการนิเทศภายในด้านการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรก าหนด
เป้าหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ชดัเจน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 41) 2) ให้ครูมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมายการนิเทศภายใน (ค่าความถ่ีเท่ากับร้อยละ 31) 3) ควรแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการนิเทศภายในจากผูท่ี้เป็นท่ียอมรับของครูและเป็นผู ้เข้าใจบทบาทการนิเทศ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 12) 4) มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของครูอยา่งแทจ้ริง 
(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 7) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
การวางแผน เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
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ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน สูงกว่า 20 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่า
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีและต ่ากวา่ 10 ปี  

3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ  
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั

ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกต
วา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประชุมปรึกษาพูดคุยปรึกษากนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ
ภายหลงัการนิเทศ ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ควรกระตุน้ให้ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศภายในดา้นการศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการการนิเทศท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) จดัให้มีการนิเทศภายใน
โดยสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตามปฏิทินการปฏิบติังาน (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 84) 2) นิเทศภายใน
เพื่อให้ได้ขอ้มูลจริงในการน าไปพฒันาปรับปรุงงาน(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 50) 3) จดัให้มี
การศึกษาดูงานเพื่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู (ค่าความถ่ีเท่ากบั
ร้อยละ 39)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้น
การปฏิบติัการนิเทศ เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจต่อการ
นิเทศภายในมากกว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

4. ด้านการประเมินผล  
ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั

ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้สังเกตวา่ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผลการนิเทศ ภายใน ขอ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ การรายงานผลการประเมินใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบนั และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในดา้นการศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
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Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) วิธีการประเมินผลการนิเทศภายในควรมีความยืดหยุ่น
ตามสภาพจริง นอกจากการตรวจสอบตามรายการท่ีก าหนด (ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 39) 2) 
บรรยากาศในการนิเทศควรเน้นท่ีความเป็นกัลยาณมิตรมากกว่า การตรวจสอบเพื่อจับผิด 
(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 18) 3) การสรุปผลการประเมินควรเปิดโอกาสให้ครูไดแ้ลกเปล่ียนแสดง
ความคิดเห็นดว้ย(ค่าความถ่ีเท่ากบัร้อยละ 5)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
ดา้นการประเมินผล เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน พบวา่  
ไม่แตกต่างกนั  
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ  าแนกตามระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจากการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดในการวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ  
 ระดับความพึงพอของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 
ด้านการศึกษาสภาพและความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการ
ประชุมสัมมนาระหวา่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็น
ปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข จึงส่งผลใหค้รูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ใน
การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัทศันะของ ประทวน ด่านแก้ว 
ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 
10 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบวา่ มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ จรัญ 
สังข์ขาว กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกนึกคิดหรือหรือทศันคติของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งกระบวนการ องคป์ระกอบตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้น ๆ หากเป็นไป
ในทางบวกจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานจะมีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ 
แรงทรัพยแ์ละสติปัญญาใหแ้ก่งานมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มหากผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกนึกคิด
หรือทศันคติต่อการปฏิบติังานเป็นไปในทางลบ จะมีผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการนิเทศ
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ภายใน สอดคลอ้งกบั สุรพล สีขาวอ่อน เร่ือง การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 พบว่า ระดบัการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายใน ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการการนิเทศไม่แตกต่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อน
มีความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานศึกษามีการประชุมสัมมนาระหว่างผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข จึงส่งผลให้
ความคิดเห็นของความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
นิเทศภายในไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัทศันะของ รองรัตน์ ศิริ ไดศึ้กษาความเห็นของครูเก่ียวกบั
การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผล
การศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทุกขั้น ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นปฏิบติัการนิเทศ รองลงมาคือขั้นวางแผนและ
ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขั้นประเมินการนิเทศผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการ
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั พิสมัย สงจันทร์ สรุปผลการศึกษา
พบวา่ ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชุมพรเขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา่เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างก ั
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ ไดมี้การประชุมสัมมนาระหว่างผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศภายใน และครูผูส้อน
เพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาและหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข ใช้เคร่ืองมือในการศึกษาสภาพและ
ความตอ้งการการนิเทศภายใน การน าผลการวิเคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อแกไ้ขและพฒันา 
และการน าขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหามาวิเคราะห์จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของ
ความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ไม่
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แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัทศันะของ วราภรณ์ ทะอินทร์ ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของครู พบวา่ ระดบัความพึงพอใจจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิรัตน์ ดวงมาลา เร่ือง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี พบว่าขา้ราชการท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้ง
กบัทศันะของ รองรัตน์ ศิริ ไดศึ้กษาความเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 2. ด้านการวางแผน  
 ระดับความพึงพอของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 
ดา้นการวางแผน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการมีการก าหนดให้ครูผูส้อนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศภายในและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบการปฏิบติัการนิเทศภายใน
โรงเรียนอย่างชัดเจนมีการจดัท าโครงการนิเทศภายในเหมาะสมกับสภาพและปัญหา ก าหนด
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศภายในไวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณ วสัดุ หรือ
ส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศภายในอยา่งเหมาะสมเพียงพอ จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของความพึง
พอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ วราภรณ์ ทะอินทร์ ไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อกระบวนการนิเทศภายในของครู ผลการวิจยัพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนยินดีวิทยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นขั้นตอนมีความพึงพอใจมากทุก
ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยครูมีความพึงพอใจใน ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง
การนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในอนัดบัสูง สอดคล้องกบัทศันะของ พงษ์ศักดิ์  บึงมุม เร่ือง การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัล าภู พบว่า บุคลากรโดยรวมและครูวิชาการเห็นว่าโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สัดกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัล าภู ได้ด าเนินการตาม
มาตรฐานการนิเทศภายในทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
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ภายใน ด้านการวางแผนและก าหนดทางเลือกในการนิเทศ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ครูผูส้อนมีความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานศึกษา มีการแจง้ขอบเขตความรับผิดชอบและ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการนิเทศภายใน มีการน าปัญหาและความตอ้งการของครูมาประกอบการวาง
แผนการนิเทศ การนิเทศเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของครูมีการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและส ารวจความต้องการการด าเนินการนิเทศด้วยแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์หรือสัมมนาเพื่อน ามาวางแผน จึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นของความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ วราภรณ์ ทะอินทร์ ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในของครู เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานพบวา่ไม่แตกต่างกนั
สอดคลอ้งกบัทศันะของ ปราโมทย์ พรหมบุบผา ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแกว้ เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการโดยรวมไม่
แตกต่าง สอดคลอ้งกบั ทศันะของ วันเพ็ญ ศรีประสิทธ์ิ ท่ีให้ทศันะตรงกนัวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ ทศันะของ 
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการวางแผน พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานมากกวา่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีและต ่ากวา่ 10 ปี ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ การนิเทศเหมาะไม่เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการของครู ไม่มี
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและส ารวจความตอ้งการการด าเนินการนิเทศดว้ยแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์หรือสัมมนาเพื่อน ามาวางแผนจึงส่งผลให้ความคิดเห็นของความพึงพอใจของ
ครูผูส้อน ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัทศันะของ ศุภชัย บุญสิทธ์ ผลการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการใชรู้ปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา พบวา่ สภาพและปัญหา
การใช้รูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายขั้นตอนอยูใ่น
ระดบัมาก การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชรู้ปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั พบว่า โดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้



85 

 

รูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิด เห็นของครูท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกนั พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ สุรพล สีขาวอ่อน ไดศึ้กษาการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร
และขนาดของสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบระดบัการ
ด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพและขนาดของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั พิสมัย สงจันทร์ ศึกษาพบว่าความพึง
พอใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ  
 ระดับความพึงพอของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 
ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษามีการประชุมปรึกษา
พูดคุยปรึกษากนัระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศภายหลงัการนิเทศ มีการด าเนินการนิเทศภายใน
ตามแผนท่ีวางไว ้มีการจดัใหมี้แหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ เช่น ห้องปฏิบติัการหลกัสูตร โดยรวบรวม
แบบเรียน หนงัสือ คู่มือครู หนงัสืออ่านประกอบและวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง มีการพาไปเยี่ยมชมการสอน
ของครูผูส้อนคนอ่ืนเพื่อใหเ้ห็นรูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั จึงส่งผลให้
ความคิดเห็นของความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ ประทวน ด่านแก้ว เร่ือง ความพึง
พอใจของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 10 ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ มี
ความพึงพอใจโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัทศันะของ สมศักดิ์ เศวตสุพร ได้
ศึกษา การนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นเพื่อพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ สังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การนิเทศของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาโรงเรียนทั้งระบบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ จินตนา เดชแพ เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง 
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จงัหวดัขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
เอกชน พบว่า สภาพการด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ด้านการปฏิบติัการ
นิเทศอยูใ่นระดบัมาก  
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายใน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีลงมามีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในมากกว่า ครูผูส้อนท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูผู ้สอนมีความพึงพอใจเก่ียวกับ
สถานศึกษา ไม่มีการการประชุมปรึกษาพูดคุยปรึกษากนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศภายหลงั
การนิเทศ ไม่มีการด าเนินการนิเทศภายในตามแผนท่ีวางไว ้ไม่มีการจดัให้มีแหล่งคน้ควา้ทาง
วิชาการ เช่น ห้องปฏิบัติการหลักสูตร โดยรวบรวมแบบเรียน หนังสือ คู่มือครู หนังสืออ่าน
ประกอบและวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีการพาไปเยี่ยมชมการสอนของครูผูส้อนคนอ่ืนเพื่อให้เห็น
รูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั จึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นของความพึงพอใจ
ของครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัทศันะของ นภาพร วงค์ษาญาติ ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาหนองกวัง่ห้วย
หลวั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการ
นิเทศ เม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ ประทวน ด่านแก้ว เร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียน
ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 10 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 7 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายใน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมี
ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ สุนีย์ แท่งหอม ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี พบวา่ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานเม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
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ครูผูส้อนมีความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานศึกษา มีการการพาไปเยี่ยมชมการสอนของครูผูส้อนคนอ่ืน 
เพื่อให้เห็นรูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั มีการจดัให้มีการบรรยายหรือ
อบรมเฉพาะเร่ืองเพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหม่ ๆ ให้ครูผูส้อน มีการจดัให้ครูผูส้อนมีการอภิปรายเพื่อเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั การน าครูผูส้อนไปศึกษา
นอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรง มีการประชุมครูผู ้รับการนิเทศและผู ้นิเทศเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดการนิเทศภายในใหเ้ขา้ใจตรงกนัถึงเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศภายใน จึง
ส่งผลให้ความคิดเห็นของความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศภายในไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ วราภรณ์ ทะอนิทร์ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ
ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของครู พบว่า ระดับความพึงพอใจ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัทศันะของ รองรัตน์     
ศิริ ไดศึ้กษาความเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการ
ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกขั้น ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้น
ปฏิบติัการนิเทศ รองลงมาคือขั้นวางแผนและขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขั้นประเมินการนิเทศผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไม่
แตกต่างกัน วันเพ็ญ ศรประสิทธ์ิ ท่ีให้ทศันะตรงกันว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 4. ด้านการประเมินผล  
 ระดับความพึงพอของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 
ด้านการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการจดัท าเคร่ืองมือการ
ประเมินและรายงานผลการนิเทศภายใน ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในท่ีท าให้นกัเรียนมีความ
สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของ
การนิเทศภายใน มีการสรุปผลและการประเมินการนิเทศภายใน มีการประเมินอยา่งเป็นระบบ คือ 
ก่อนด าเนินการและระหว่างด าเนินการและหลงัด าเนินการนิเทศภายใน น าผลการประเมินท่ีไม่
เป็นไปตามเป้าหมายมาวเิคราะห์หาปัญหาและวางแผนด าเนินการใหม่ จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของ
ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทศันะของ จันทนา เข็มกลัดนาคได้ท าการวิจยัเร่ือง ความ
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ตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ของครูผูส้อนกลุ่มโรงเรียนศึกษาพฒันา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ ประภาวดีวงษ์ชาลี ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนวดัหนองใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัหนองใหญ่ ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
อยูใ่นระดบัมาก  
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ภายใน ดา้นการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนมีความพึงพอใจเก่ียวกบั
สถานศึกษา มีการจดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผลการนิเทศภายใน ผลการด าเนินงานการ
นิเทศภายในท่ีท าให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน การน าผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการนิเทศภายใน มีการสรุปผลและการประเมินการนิเทศ
ภายใน มีการประเมินอยา่งเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการและระหวา่งด าเนินการและหลงัด าเนินการ
นิเทศภายใน น าผลการประเมินท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาวิเคราะห์หาปัญหาและวางแผน
ด าเนินการใหม่ จึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นของความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ วราภรณ์ ทะอินทร์ ได้
ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของครู พบวา่ ระดบั
ความพึงพอใจจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานพบว่าไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ ปราโมทย์ พรหมบุบผา เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ราชการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานราชการสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราชการ
สถานศึกษา สัดกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ  าแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา่ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน จ าแนกตามระสบ
การณ์ในการท างาน ผลการวิจยั พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูผูส้อนมี
ความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานศึกษามีการจดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผลการนิเทศภายใน 
ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในท าให้นกัเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 
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การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของการนิเทศภายใน การสรุปผลและการประเมิน
การนิเทศภายใน การประเมินอย่างเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการและหลัง
ด าเนินการนิเทศภายใน การน าผลการประเมินท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาวิเคราะห์หาปัญหาและ
วางแผนด าเนินการใหม่ ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในท าให้ครูมีความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในครูจดัท าผลงานเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
(ส่ือ, แบบฝึก, แบบวดัประเมินผล ฯลฯ) จึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นของความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ วันเพ็ญ ศรประสิทธ์ิ ท่ีให้ทศันะตรงกนัว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
สังกดัส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเม่ือจ าแนกตามตามประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่าไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบัทศันะของ กนกพร จันทุมมี เร่ือง ความตอ้งการนิเทศงาน
วิชาการของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพนัสนิคม 
จงัหวดัระยอง พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์มาก ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกบัครูผูส้อนทุก
กลุ่มประสบการณ์ท่ีรับผดิชอบต่างกนัมีความตอ้งการการนิเทศงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ         
  จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย       
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีข้อเสนอแนะจาก
ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในนอ้ยท่ีสุด คือ 
มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการนิเทศภายใน ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ควรมีการวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งร่วมกนัมากข้ึนเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์  
 2. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการวางแผนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าข้อท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในน้อยท่ีสุด คือ การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและส ารวจความต้องการของท่านเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการนิเทศด้วย
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แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือสัมมนา ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ปัญหา ส ารวจความต้องการและเปิดโอกาสให้ครูผู ้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน              
การด าเนินการนิเทศดว้ยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือสัมมนาใหม้ากข้ึน 
 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการปฏิบติัการนิเทศภายในโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในน้อยท่ีสุด คือ ควร
กระตุน้ให้ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรจดัใหค้รูผูส้อนไดศึ้กษาแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัครูผูส้อนคนอ่ืนจดัให้
มีแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ มีการจดัอบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้ครูมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
 4. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการประเมินผลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในนอ้ยท่ีสุด คือ การรายงานผลการ
ประเมินให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ควรจดัท ารายงานผลการประเมินให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ืองให้เป็นปัจจุบนัเพื่อ
เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาการนิเทศ 
 5. เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศภายในและดา้น
การประเมินผล ของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 
ครูผูส้อน มีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศภายใน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัให้มีการประชุมครู ผูรั้บ
การนิเทศและผูนิ้เทศเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการนิเทศภายในให้เข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องการนิเทศภายในอยา่งสม ่าเสมอ ส่วน ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้น
การวางแผน และด้านการประเมินผล ไม่แตกต่างกนั ฉะนั้น จึงควรสร้างขอ้มูล ขอ้ค าถามจาก
แบบสอบถาม ใหมี้ความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังต่อไป 
 6. เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏิบติัการนิเทศภายในและดา้น
การประเมินผล ของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิจยั
พบว่า ครูผูส้อน มีระดบัความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน ดา้นการวางแผน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วม



91 

 

ในการวางแผนนิเทศภายในและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบ มีการจดัท าโครงการเหมาะสมกบั
สภาพและปัญหา ก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศภายในไวอ้ยา่งชดัเจน ส่วน ดา้น
การศึกษาสภาพและความตอ้งการ ด้านการปฏิบติัการนิเทศภายในและด้านการประเมินผล ไม่
แตกต่างกนั ฉะนั้น จึงควรสร้างขอ้มูล ขอ้ค าถามจากแบบสอบถาม ให้มีความหลากหลายและมี
ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัคร้ังต่อไป 
 7. จากขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ใน 4 ด้าน ท่ีได้จากแบบสอบถาม     
แบบปลายเปิด (Open Ended Questions) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัเป็นรายดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นการศึกษา
สภาพและความตอ้งการ ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนและการใชส่ื้อใน
การจดัการเรียนการสอนของครู มีการศึกษาสภาพและปัญหาการมาเรียน พฤติกรรมการเรียนใน
ห้องเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการนิเทศ ให้ครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพและปัญหา มีการศึกษาหรือส ารวจความตอ้งการรับการนิเทศ
ของครู มีเคร่ืองมือในการศึกษาสภาพและปัญหาท่ีทุกคนน าไปใชไ้ด ้ดา้นการวางแผน  ควรก าหนด
เป้าหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ชดัเจนให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการ
นิเทศภายใน ควรแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในจากผูท่ี้เป็นท่ียอมรับของครูและเป็นผูเ้ขา้ใจ
บทบาทการนิเทศ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของครูอย่างแท้จริง ด้านการ
ปฏิบติัการนิเทศจดัใหมี้การนิเทศภายในโดยสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตามปฏิทินการปฏิบติังาน นิเทศ
ภายในเพื่อให้ไดข้อ้มูลจริงในการน าไปพฒันาปรับปรุงงาน จดัให้มีการศึกษาดูงานเพื่อการเพิ่มพูน
ประสบการณ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู ดา้นการประเมินผล  วิธีการประเมินผลการนิเทศ
ภายในควรมีความยืดหยุน่ตามสภาพจริง นอกจากการตรวจสอบตามรายการท่ีก าหนด บรรยากาศ
ในการนิเทศควรเน้นท่ีความเป็นกลัยาณมิตรมากกว่าการตรวจสอบเพื่อจบัผิด การสรุปผลการ
ประเมินควรเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นดว้ย  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  จากข้อค้นพบจากงานวิจัย เ ร่ือง ความพึงพอใจของครูผู ้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ดงัน้ี  

1. ครูผูส้อนควรให้ความร่วมมือในการวางแผนการนิเทศภายใน การติดต่อประสานงาน 
การให้ขอ้มูลต่าง ๆ มีความรับผิดชอบและปฏิบติัหน้าท่ีได้รับมอบหมายมอย่างเต็มก าลงัความรู้
ความสามารถและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงการเหมาะสมกบัสภาพ
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และปัญหา เป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ 
2. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนบัสนุน อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการนิเทศภายใน 

ให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน จดัสรร
งบประมาณ วสัดุหรือส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศภายในอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

3. โรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีโอกาสไดศึ้กษาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัครูผูส้อนคนอ่ืน ไดรั้บ การฝึกอบรม สัมมนา พฒันาความรู้ความสามารถและเสริม
ประสบการณ์ มีส่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการจดัท ารายงานผลการประเมินให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรส่งเสริมสนบัสนุน ช่วยเหลือ แนะน า แนะแนวการ
นิเทศภายใน หรือมานิเทศโรงเรียนอย่างกลัยาณมิตร และอ านวยความสะดวกให้โรงเรียนในการ
ปฏิบติัการนิเทศภายใน มีการจดั การอบรม ศึกษาดูงานองค์กรท่ีประสบความส าเร็จเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและปฏิบัติงานการนิเทศภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ชุมชนและส่วนราชการอ่ืน ควรใหค้วามสนใจในการดูแล ช่วยเหลือการปฏิบติังานนิเทศ
ภายในและให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน หากโรงเรียนมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย คร้ังต่อไป       
จากผลการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีขอ้เสนอแนะเพื่อ
การวจิยั คร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ เก่ียวกบัเร่ืองความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 เพื่อ
เจาะลึกถึงสาเหตุ การแกไ้ขปัญหาและปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบติังาน   

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสถานศึกษาขนาดต่าง ๆ และช่วงชั้นต่างๆ วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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เทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรม”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, 2543. 

จนัทนา เข็มกลดันาค. “ความตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ของครูผูส้อนกลุ่ม
โรงเรียนศึกษาพัฒนา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี”.        
งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2544. 

จินตนา เดชแพ. “การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น”. การศึกษา
ค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั มหาสารคาม, 2546. 

ฉนัทนา จตุปาริสุทธิ. “กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตะกัว่ป่าเสนานุกูล”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวยิาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2548. 

ณรงค์ศักด์ิ ไชยชมภู. “การนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 1”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง, 2550.  

ธนพรรณ ทองสังข์.  “การศึกษาปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของอ าเภอวงัสมบูรณ์  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2551.  
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นภาพร วงคษ์าญาติ. “การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใน
ศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาหนองกัว่หว้ยหลวั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3”. 
การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี, 2551.  

ประเสริฐ วิเศษกิจ. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ( ฝ่ายมัธยม)”. วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2543.  

ปราณี อารยะศาสตร์. “ความพึงพอใจในการท างานของผูบ้ริหารโรงเรียนและวิทยาลยัในสังกดักรม
อาชีวศึกษา”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2545.  

ประทวน ด่านแก้ว. “ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาท่ี 10 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 7”. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ, 2553. 

ประภาวดี วงษช์าลี. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนวดัหนองใหญ่ส านกังานเขต 
สายไหม กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2548.         

ปราโมทย ์พรหมบุบผา. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการสถานศึกษา สังกดั  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต    

วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  
พงษศ์กัด์ิ บึงมุม.” การด าเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัล าภู”. การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2545. 

พิสมยั สงจนัทร์. “ความพึงพอใจกับการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุมพร เขต 2”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549.  

มนตรี สิริทตัสุนทร. “ความตอ้งการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
ระยอง”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

รองรัตน์ ศิริ. “ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานสระแกว้ เขต 1”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลลงกรณ์, 2547. 
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เรวฒัน์ แจ่มจบ. “ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัประถมศึกษา”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา, 
2544.  

วิรัตน์ ดวงมาลา. “ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี 2547. 

วนัเพญ็ ศรประสิทธ์. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาบูรพา, 
2547. 

วราภรณ์ ทะอินทร์. “ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในของครูโรงเรียนยินดีวิทย ์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 

ศุภชัย บุญสิทธ์.  ”สภาพและปัญหาการใช้รูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในจงัหวดัสกลนคร”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2548. 

ศุภพร คลา้ยเอม. “ความเขา้ใจและเจตคติของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรโรฒ ประสานมิตร, 2540. 

สมศกัด์ิ เศวตสุพร. “การนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นเพื่อพฒันาโรงเรียนทั้งระบบสังกดั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2549. 

ส าราญ เสียงตรง. “การพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบา้นมะมงั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อ าเภอพลบัพลาชัย จงัหวดับุรีรัมย์”. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2548.  
สุชิน แมน้พวก. “รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอ าเภอตาคลี ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครสวรรค์ เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2548. 

สุพจน์ เจียมใจ. “ทศันะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดับริการนักศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีปทุม”. 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 2552. 
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สุนีย ์แท่งหอม. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2546. 

สุรพล สีขาวอ่อน. “การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรม
หาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม, 2550. 

สุวิน ทองสุข. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกดักรมสามญัศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2546.  

อภิสิทธ์ิ บุตรเหล่. “การนิเทศการศึกษาท่ีพึงประสงคข์องครูโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม  ในเขต
ก า ร ศึ ก ษ า 4”  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540. 
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เลขท่ีแบบสอบถาม   
แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

..................................................................................................... 
ค าช้ีแจง   
  1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าสารนิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต เร่ือง ความพึง
พอใจ 
ของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
  2. แบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ทั้ง 4 ดา้น 

1) ดา้นการศึกษาสภาพและความตอ้งการ   
2) ดา้นการวางแผน  
3) ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ 
4)  ดา้นการประเมินผล 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

3. ค าตอบของท่าน ผูว้ิจยัจะรักษาไวเ้ป็นความลบั และจะใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
ภาพรวม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
  4. แบบสอบถามท่ีท่านตอบครบทุกข้อเท่านั้นจึงจะเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และ
น าไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลได ้

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
 
                   นางกลัยา  เวยีงนนท ์
             นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
             มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 
 

ข้อความ ส าหรับผู้วจัิย 
 
1. ระดบัการศึกษา 
               1. ต  ่ากวา่และปริญญาตรี         
               2. สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ท างาน 

 1. ต ่ากวา่ 10 ปี   
 2. 10 – 20   ปี 
 3. สูงกวา่ 20 ปี  ข้ึนไป 
 

 
[    ]V1 

 
 

[    ]V2 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา 
                ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัปฏิบติั โดยก าหนดค่าน ้าหนกัใน 
การพิจารณา 5 ระดบัดงัน้ี 
     5 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   มากท่ีสุด 
     4 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   มาก 
     3 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   ปานกลาง 
     2 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   นอ้ย 
     1 หมายถึง   ระดบัการปฏิบติั   นอ้ยท่ีสุด  

ข้อที่ ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 

        2.1   ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ       
1 ก าหนดวธีิการ ขั้นตอนในการศึกษาสภาพปัจจุบนั 

และปัญหาการนิเทศภายใน 
     [   ] V3 

2 ใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา 
การนิเทศภายใน 

     [   ] V4 

3 ศึกษาความตอ้งการของครูผูส้อนในการพฒันา 
การนิเทศภายใน 

     [   ] V5 

4 มีการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีมีผลต่อการนิเทศภายใน  

     [   ] V6 

5 น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนัปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของโรงเรียนในแต่ละดา้นได ้
อยา่งชดัเจน 

     [   ] V7 

6 น าผลการวเิคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญั 
เพื่อแกไ้ขและพฒันา 

     [   ] V8 

7 ผูนิ้เทศ ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและร่วม 
วางแผนการนิเทศภายใน 

     [   ] V9 



 104 

 

ข้อที่ ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 
8 การประชุมสัมมนาระหวา่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศ

ภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาและ 
หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

     [   ] V10 

9 คณะท างานประมวลสาเหตุของปัญหาเสนอวธีิแกปั้ญหา 
และความตอ้งการน าไปใช ้

     [   ] V11 

10 รวบรวมประเด็นปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียนไว้
อยา่งเป็นระบบเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนจดัท า 
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

     [   ] V12 

        2.2   ด้านการวางแผน       
11 จดัท าโครงการนิเทศภายในเหมาะสมกบัสภาพ 

และปัญหา 
     [   ] V13 

12 จดัสรรงบประมาณ  วสัดุหรือส่ือและเคร่ืองมือ 
ในการนิเทศภายในอยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

     [   ] V14 

13 มีการก าหนดใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
นิเทศภายในและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผดิชอบ 
การปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

     [   ] V15 

14 แจง้ขอบเขตความรับผดิชอบและหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการนิเทศภายใน 

     [   ] V16 

15 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและส ารวจความตอ้งการ 
ของท่านเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการนิเทศดว้ย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือสัมมนา 

     [   ] V17 

16 การน าปัญหาและความตอ้งการของครูมาประกอบการ 
วางแผนการนิเทศ 

     [   ] V18 

17 การนิเทศเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและ 
ความตอ้งการของครู 

     [   ] V19 

18 ก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศ 
ภายในไวอ้ยา่งชดัเจน 

     [   ] V20 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 
19 โรงเรียนมีการจดัท าแผนปฏิบติัการและปฏิทินปฏิบติังาน 

มอบใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับใชใ้นการนิเทศภายใน 
     [   ] V21 

20 การจดัใหมี้การประสานแผนการนิเทศเพื่อทบทวน
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการเป็นระยะ ๆ  
ตามท่ีก าหนดไว ้

     [   ] V22 

2.3    ด้านการปฏิบัติการนิเทศ       
21 การประชุมครูผูรั้บการนิเทศและผูนิ้เทศเพื่อช้ีแจง

รายละเอียดการนิเทศภายในใหเ้ขา้ใจตรงกนัถึงเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศภายใน 

     [   ] V23 

22 ผูนิ้เทศท าความเขา้ใจการใจการใชส่ื้อและเคร่ืองมือ 
การนิเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

     [   ] V24 

23 การด าเนินการนิเทศภายในตามแผนงาน/โครงการ 
ท่ีก าหนดไว ้

     [   ] V25 

24 ควรกระตุน้ใหค้รูผูส้อนมีความกระตือรือร้นใน 
การปฏิบติังานและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

     [   ] V26 

25 การพาไปเยีย่มชมการสอนของครูผูส้อนคนอ่ืน  
เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ซ่ึงกนัและกนั 

     [   ] V27 

26 จดัใหมี้แหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ เช่น ห้องปฏิบติัการ
หลกัสูตร โดยรวบรวมแบบเรียน หนงัสือ  คู่มือครู  
หนงัสืออ่านประกอบและวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง 

     [   ] V28 

27 การน าครูผูส้อนไปศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ตรง 

     [   ] V29 

28 การจดัใหค้รูผูส้อนมีการอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสใหมี้การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและ 

     [   ] V30 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ระดับการปฏิบัติ ส าหรับผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 
29 จดัใหมี้การประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายใน 

โรงเรียนเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 
     [   ] V31 

30 มีการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
และน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลวางแผนการนิเทศในปีต่อไป 

     [   ] V32 

2.4  ด้านการประเมินผล         
31 จดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผล 

การนิเทศภายใน 
     [   ] V33 

32 การประเมินอยา่งเป็นระบบ  คือ ก่อนด าเนินการ   
ระหวา่งด าเนินการและหลงัด าเนินการนิเทศภายใน 

     [   ] V34 

33 การเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินโครงการนิเทศภายใน 
โรงเรียนอยา่งเหมาะสม 

     [   ] V35 

34 การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของ 
การนิเทศภายใน 

     [   ] V36 

35 การจดัใหมี้การประเมินผลความกา้วหนา้ในการสอน 
ของครูท่ีเกิดจากการนิเทศภายใน 

     [   ] V37 

36 ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในท าใหค้รูมีความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 

     [   ] V38 

37 ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในครูจดัท าผลงานเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน (ส่ือ, แบบฝึก,  
แบบวดัประเมินผล ฯลฯ ) 

     [   ] V39 

38 การรายงานผลการประเมินใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 

     [   ] V40 

39 จดัใหมี้การประชุม อภิปรายเพื่อประมวลปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

     [   ] V41 

40 การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมิน ไปใชใ้นการปรับปรุง 
การนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

     [   ] V42 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานขนาดเลก็ สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน 
 
 3.1 ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 
         
.............................................................................................................................................. 
          
 3.2 ด้านการวางแผน 
         
.............................................................................................................................................. 
          
 3.3 ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
         
.............................................................................................................................................. 
  
 3.4 ด้านการประเมินผล 
         
.............................................................................................................................................. 
          
 

 
ขอขอบคุณอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. นายประเสริฐ ส าเรียนรัมย์    
 วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองแวง 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารการศึกษา 
 
2. ดร.โกวิทย์ วชัรินทรางกูร 
 วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย 

วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
ส านกัอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย  ์
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยัและภาษาไทย 
 

3. นางเตือนใจ ปานาลาด 
     วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 

   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองเกา้ข่า 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012/ว014 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม  2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร    ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 

        ดว้ย นางกลัยา  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205157 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

             ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ศธ 6012/ว014 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม  2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร    นายประเสริฐ  ส าเรียนรัมย ์   

        ดว้ย นางกลัยา  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205157 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

        ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว014 
  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 10  กรกฎาคม  2556 
เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร       คุณเตือนใจ  ปานาลาด 

        ดว้ย นางกลัยา  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205157 ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณโอกาสน้ี  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
             ขอเจริญพร 

 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

------------------------------- 
เร่ือง   ความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                         ขนาดเลก็สังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 
ช่ือนักศึกษา  นางกลัยา   เวยีงนนท์ 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. นายประเสริฐ ส าเรียนรัมย ์   

วฒิุการศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองแวง 

2. ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 
วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย 
วฒิุการศึกษา   ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์

3. นางเตือนใจ ปานาลาด 
วฒิุการศึกษา   การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 

  ต าแหน่งปัจจุบนั  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นหนองเกา้ข่า 
 
ค าช้ีแจง 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค าถามใน 
ขอ้ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 

ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ      
1 ก าหนดวธีิการ ขั้นตอนในการศึกษาสภาพปัจจุบนั 

และปัญหาการนิเทศภายใน 
+1  +1 +1  +3 +1 

2 ใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา 
การนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 

3 ศึกษาความตอ้งการของครูผูส้อนในการพฒันา 
การนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 

4 มีการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีมีผลต่อการนิเทศภายใน  

+1  +1 +1  +3 +1 

5 น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนัปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของโรงเรียนในแต่ละดา้นได ้
อยา่งชดัเจน 

+1 0 +1 +2 0.67 

6 น าผลการวเิคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญั 
เพื่อแกไ้ขและพฒันา 

+1  +1 +1  +3 +1 

7 ผูนิ้เทศ ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและร่วม 
วางแผนการนิเทศภายใน 

+1  +1 0 +2 0.67 

8 การประชุมสัมมนาระหวา่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นปัญหาและ 
หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

+1  +1 +1  +3 +1 

9 คณะท างานประมวลสาเหตุของปัญหาเสนอวธีิแกปั้ญหา 
และความตอ้งการน าไปใช ้

+1  +1 +1  +3 +1 
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ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
10 รวบรวมประเด็นปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียนไว้

อยา่งเป็นระบบเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนจดัท า 
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

+1  +1 +1  +3 +1 

ด้านการวางแผน      
11 จดัท าโครงการนิเทศภายในเหมาะสมกบัสภาพ 

และปัญหา 
+1  +1 +1  +3 +1 

12 จดัสรรงบประมาณ  วสัดุหรือส่ือและเคร่ืองมือ 
ในการนิเทศภายในอยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

+1  +1 +1  +3 +1 

13 มีการก าหนดใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
นิเทศภายในและก าหนดตวับุคคลท่ีรับผดิชอบ 
การปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

+1 0 +1 +2 0.67 

14 แจง้ขอบเขตความรับผดิชอบและหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 

15 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและส ารวจความตอ้งการ 
ของท่านเพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการนิเทศดว้ย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือสัมมนา 

+1 +1 0 +2 0.67 

16 การน าปัญหาและความตอ้งการของครูมาประกอบการ 
วางแผนการนิเทศ 

+1  +1 +1  +3 +1 

17 การนิเทศเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและ 
ความตอ้งการของครู 

0 +1 +1 +2 0.67 

18 ก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศ 
ภายในไวอ้ยา่งชดัเจน 

+1  +1 +1  +3 +1 

19 โรงเรียนมีการจดัท าแผนปฏิบติัการและปฏิทินปฏิบติังาน 
มอบใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับใชใ้นการนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
20 การจดัใหมี้การประสานแผนการนิเทศเพื่อทบทวน

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการเป็นระยะ ๆ  
ตามท่ีก าหนดไว ้

+1  +1 +1  +3 +1 

ด้านการปฏิบัติการนิเทศ      
21 การประชุมครูผูรั้บการนิเทศและผูนิ้เทศเพื่อช้ีแจง

รายละเอียดการนิเทศภายในใหเ้ขา้ใจตรงกนัถึงเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์องการนิเทศภายใน 

+1  +1 +0  +2 0.67 

22 ผูนิ้เทศท าความเขา้ใจการใจการใชส่ื้อและเคร่ืองมือ 
การนิเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

+1  +1 +1  +3 +1 

23 การด าเนินการนิเทศภายในตามแผนงาน/โครงการ 
ท่ีก าหนดไว ้

+1  +1 +1  +3 +1 

24 ควรกระตุน้ใหค้รูผูส้อนมีความกระตือรือร้นใน 
การปฏิบติังานและเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

+1  +1 +1  +3 +1 

25 การพาไปเยีย่มชมการสอนของครูผูส้อนคนอ่ืน  
เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบใหม่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ซ่ึงกนัและกนั 

+1  +1 +1  +3 +1 

26 จดัใหมี้แหล่งคน้ควา้ทางวชิาการ เช่น ห้องปฏิบติัการ
หลกัสูตร โดยรวบรวมแบบเรียน หนงัสือ  คู่มือครู  
หนงัสืออ่านประกอบและวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง 

+1  +1 +1  +3 +1 

27 การน าครูผูส้อนไปศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ตรง 

+1  +1 +1  +3 +1 

28 การจดัใหค้รูผูส้อนมีการอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสใหมี้การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและ 

+1  +1 +1  +3 +1 

29 จดัใหมี้การประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศภายใน 
โรงเรียนเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ข้อ ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 
30 มีการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

และน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลวางแผนการนิเทศในปีต่อไป 
+1  +1 +1  +3 +1 

ด้านการประเมินผล        
31 จดัท าเคร่ืองมือการประเมินและรายงานผล 

การนิเทศภายใน 
+1  +1 +1  +3 +1 

32 การประเมินอยา่งเป็นระบบ  คือ ก่อนด าเนินการ   
ระหวา่งด าเนินการและหลงัด าเนินการนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 

33 การเลือกใชเ้คร่ืองมือประเมินโครงการนิเทศภายใน 
โรงเรียนอยา่งเหมาะสม 

+1  +1 +1  +3 +1 

34 การน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของ 
การนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 

35 การจดัใหมี้การประเมินผลความกา้วหนา้ในการสอน 
ของครูท่ีเกิดจากการนิเทศภายใน 

+1  +1 +1  +3 +1 

36 ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในท าใหค้รูมีความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 

+1  +1 +1  +3 +1 

37 ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในครูจดัท าผลงานเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน (ส่ือ, แบบฝึก,  
แบบวดัประเมินผล ฯลฯ ) 

+1  +1 +1  +3 +1 

38 การรายงานผลการประเมินใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 

+1  +1 +0  +2 0.67 

39 จดัใหมี้การประชุม อภิปรายเพื่อประมวลปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงาน 

+1  +1 +1  +3 +1 

40 การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมิน ไปใชใ้นการปรับปรุง 
การนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

+1  +1 +1  +3 +1 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012/ว 014 
 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน          
ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 20  กรกฎาคม  2556 

เร่ือง          ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

        ดว้ย นางกลัยา  เวยีงนนท ์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร   
มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา  5514205157  ก าลงัท า สารนิพนธ์    
เร่ือง “ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก  
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 ”  โดยมี รศ.ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์  เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
 

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
รักษาการรองอธิการบดี  

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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R E L I A B I L I T Y    
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                 Scale           Scale       Corrected 
                 Mean          Variance        Item-            Alpha 
                if Item         if Item        Total           if Item 
                 Deleted         Deleted     Correlation        Deleted 
A 1        110.1667        250.4885         .5224           .9308 
A 2        110.2333        250.9437         .7025            .9295 
A 3        110.3667        248.9299        .6205            .9298 
A 4        110.5667        245.3575        .7099            .9287 
A 5        110.8000        241.2000         .7395            .9281 
A 6        110.7333        249.6506        .5984            .9300 
A 7        110.2667        248.2023         .6719            .9293 
A 8        109.9667        248.9299        .6712            .9294 
A 9        110.0667        249.5816       .6236            .9298 
A 10        110.4000        249.5586       .6632            .9295 
    Alpha  =  0.9294 โดยรวม ด้านการศึกษาสภาพและความต้องการ 
B 11        109.9667        248.9299         .6712            .9294 
B 12        110.0667        249.5816         .6236            .9298 
B 13        110.3000        253.5966         .3884            .9324 
B 14        110.4333        254.5989         .3598            .9327 
B 15        109.7667        258.4609         .2361            .9340 
B 16        110.2333        257.3575         .3623            .9324 
B1 7        110.0000        251.3103        .5244         .9308 
B 18        110.4000        249.5586        .6632         .9295 
B 19    153.9333        126.4092           .3117           .9056 
B 20    154.7333        121.9954          .4319          .9044 
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    Alpha  =  0.9261  โดยรวม  ด้านการวางแผน 
C 21          110.4000        250.8690         .5718            .9303 
C 22         110.2333        251.0126         .5381           .9307 
C 23         110.4667        256.6713         .3186          .9330 
C 24         110.2667        246.3402        .6752        .9291 
C 25         110.5000        245.9138         .5320            .9310 
C 26         110.4333        248.8057        .4978            .9312 
C 27         110.3000        250.9759       .5862            .9302 
C 28    153.6000        125.2828        .5622          .9024 
C 29    152.6000        128.2483         .4544           .9042 
C 30                                  152.6000        128.2483        .3549            .9047 
    Alpha  =  0.9226  โดยรวม  ด้านการปฏิบัติการนิเทศ 
D 31        110.2667        251.2368         .4742            .9314 
D 32        110.4000        255.1448         .3600            .9326 
D 33        110.5667        248.8057         .4483            .9321 
D 34        110.3333        244.5057         .6697            .9290 
D 35        110.4667        242.6023         .6709            .9290 
D 36        110.7333        245.9264         .6760            .9291 
D 37        110.5333        242.2575         .6802            .9288 
D 38        110.5000        252.8103         .3851            .9326 
D 39        110.2333        250.9437         .7025            .9295 
D 40   110.3667        248.9299         .6205            .9298 
     Alpha  = 0.9303  โดยรวม ด้านการประเมินผล 
Reliability Coefficients 
N of Cases  = 30.0                    N of Items = 40 
Alpha  =  0.9271 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-นามสกุล   นางกลัยา   เวยีงนนท ์
 
วนั เดือน ปี เกดิ  5  ธนัวาคม 2513 
 
ภูมิล าเนา  11/1 หมู่  4  ต าบลทะเมนชยั  

อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  11/1 หมู่  4  ต าบลทะเมนชยั  
อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
 

วุฒิการศึกษา   
  พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์
   จงัหวดับุรีรัมย ์
 
ประวตัิการท างาน  
  พ.ศ. 2534 เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานประถมศึกษาอ าเภอปะค า  

จงัหวดับุรีรัมย ์
  ปัจจุบนั  ครู  ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบา้นหนองแวง 
   สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 
 


	00
	01ปก แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556 กัลยา เวียงนนท์
	02บทคัดย่อ นางกัลยา เวียงนนท์ แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	03กิตติกรรมประกาศ แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	04สารบัญ แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	05สารบัญตาราง แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	06สารบัญแผนภาพ แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	07บทที่ 1 แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	08บทที่ 2 แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	09บทที่ 3 แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	10บทที่ 4 แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	11บทที่ 5 แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	12บรรณานุกรม แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	13ภาคผนวก แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556
	14ประวัติผู้วิจัย แก้ไขวันที่ 7 ตุลาคม 2556



