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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
บุศรากรณ์ คาชะนาม1* เพชรสุดา ภูมิพันธุ์2 ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 2. ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 3. เปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนจาแนกตามขนาดของ
สถานศึ ก ษา 4. เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นจ าแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา และ 5. ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จานวน 126 คน
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติทดสอบที และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. โรงเรียน สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการดาเนินงานนิเทศ
ภายในอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก
3. โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีการดาเนินงานนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
4. โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
5. การนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การนิเทศภายใน, ประสิทธิผลของโรงเรียน,
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL SUPERVISION AND EFFICIENCY OF SCHOOL
OF NAKHON RATCHASIMA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4
Budsarakorn Kanmchanam1* Petsuda Phumiphan 2
Siripan Tiyawongsuwan3
Abstract
The purposes of this research were 1. to study the internal supervision of School of
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4, 2. to study the Efficiency of
School, 3. to compare the internal supervision classified by school size 4. to compare the
Efficiency of School classified by school size and 5) to study the relationship between internal
supervision of School and the Efficiency of School under the School of Nakhon Ratchasima
Primary Educational Service Area Office 4. The Samples groups were 126 chief academic officers
under School of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 4.The research data
were collected by using questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistic, t-test
and Pearson’s product moment correlation coefficient.
The result of this research revealed as follow:1. The internal supervision of school of Nakhon Ratchasima Primary Educational
Service Area Office 4 was high.
2. The efficiency of school of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area
Office 4 was high.
3. The internal supervision in school with difference size was differently at the
statistic significant level of .05
4. The efficiency in School with difference size was not differently
5. There were positive relationships at the statistic significant level of .01 between
internal supervision and efficiency.
Keywords : Internal Supervision, Efficiency of School
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บทนา
สภาวการณ์โลกที่กาลังเคลื่อนจากยุคข้อมูลข่าวสารผ่านยุคสารสนเทศเข้าสู่ยุคสังคมใหม่ในคลื่นของ
โลกาภิวัตน์ที่ไร้พรมแดนมีพลโลกที่มีวิธีปฏิบัติการเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันมากขึ้น โลกกาลังจะ
กลายเป็นแบนราบด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการแข่งขัน มากขึ้น ดัชนีวัดการอยู่รอดขึ้นอยู่
กั บ ความรู้ ความสามารถและคุ ณ ภาพ เรี ย กว่ า โลกที่ ใ ช้ ค วามรู้ เ ป็ น ฐาน หรื อ ก้ า วเข้ า สู่ สั งคม -เศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทั้งโอกาสและเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่มี ความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาซึ่งเป็นกลไก
ที่สาคัญที่สุดที่จะพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึ กษาจะปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและสามารถเอาชนะวิกฤติการณ์ต่างๆ
ที่กาลังแผ่ขยายเข้ามาอย่างรวดเร็ว (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557:14)
จากสถิติข้อมูลการจัดอั นดับการศึ กษาของไทยในเวทีโลก ปี 2556 โดย WEF : World Economic
Forum พบว่า คุณภาพของไทยอยู่ในอันดับที่ 78 ของโลก และอันดับ 8 ของอาเซียน รวมทั้งคุณภาพประถมศึกษา
อยู่ในอันดับที่ 86 ของโลก อันดับ 7 ของอาเซียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในฐานะ
หน่วยงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มี การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งถือเป็นภารกิจสาคัญและเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557: 1)
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานสาคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา
เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ที่ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียน
ของนักเรียนและในการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตรจะต้องอาศัยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ใน
การบริหาร คือการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งต้องมีกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผู้บริ
หารและครูต้องรู้ลู่ทาง รู้หลักการ เทคนิคและวิธีการนิเทศ ติดตามงาน และจะต้องทาความเข้าใจเรื่องการนิเทศ
อย่างถ่องแท้ และพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (กรองทอง จิรเดชากุล. 2550 : 15)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเ ทศภายในโรงเรีย นกับประสิท ธิผ ลของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
บริ ห ารสถานศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ หารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4
3. เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
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4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
1.1 ประชากร
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4 จานวน 184 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 92 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 79 โรงเรียนและ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 13 โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4 ปีการศึกษา 2557 จานวน 126 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 63 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
54 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 9 โรงเรียน โดยใช้ตารางเปรียบเทียบของเครจซีและมอแกน และใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แต่เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีเพียง
9 โรงเรียน จึงรวมกับโรงเรียนขนาดกลาง 54 โรงเรียน รวมเป็น 63 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน
63 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง โดยผู้ให้ข้อมูลในโรงเรียน
ขนาดเล็กจานวน 63 คน และโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่จานวน 63 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ งศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่ างการนิเ ทศภายในกับ ประสิท ธิ ผลของ
โรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี มา เขต 4 โดยศึ ก ษา 2 ประเด็ น คือ
นิเทศภายในของ Harris, 1985 (อ้างจากไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. 2547 : 45-47 และชารี มณีศรี. 2523 อ้างจาก
สันติ บุญภิรมย์. 2552 : 212) ซึ่งเรียกว่า POLCA ประกอบด้วย 1. การวางแผนการนิเทศภายใน 2. การ
กาหนดโครงสร้างการนิเทศภายใน 3. การนาการนิเทศภายใน 4. การควบคุมการนิเทศภายใน และ 5. การ
ประเมินผลการนิเทศภายใน และประสิทธิผลของโรงเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2550 : 135-136) ประกอบด้วย 1. ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และ
3. ด้านการบริหารจัดการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 การนิเทศภายในเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เครื่องมือที่ใช้มีทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านการ
นิเทศภายในโรงเรียน และตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านประสิทธิผลของโรงเรียน
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ทดสอบความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try out) ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่ นโดยใช้
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าเพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์จากผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในการ
ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จานวน 126 ฉบับ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน 126 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิงบรรยายโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
1. การนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4
พบว่า การดาเนินการนิเทศภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลาดับแรกคือ การวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
การจัดโครงสร้างการ และการนา ตามลาดับ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4
พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้านเมื่อเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลาดับแรกคือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ รองลงมาคือ
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้และพัฒนา ตามลาดับ
3. การเปรี ย บเที ย บการดาเนิ นงานนิ เ ทศภายในของโรงเรี ยน สั งกั ด ส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าการดาเนินการนิเทศภายในจาแนกตาม
ขนาด โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ยกเว้นด้านการวางแผนที่ไม่แตกต่างกัน
4. การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 4 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับค่อนข้างต่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนิเทศภายในและประสิทธิผ ลของ
โรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การนิเทศภายในด้านการ
ควบคุมกับประสิทธิผล ด้านการเรียนรู้ รองลงมาคือ การนิเทศภายในด้านการควบคุม กับประสิทธิผลด้านการ
บริหารจัดการ และการนิเทศภายในด้านการประเมินผลกับประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่าที่สุด ได้แก่ การนิเทศภายในด้านการจัดโครงสร้างการทางานกับประสิทธิผลด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
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บุศรากรณ์ คาชะนามและคณะ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานนิเทศภายใน เป็นงานที่สาคัญ เพราะ
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการศึกษา นับได้ว่าเป็นการส่งผลโดยตรงต่อการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้น สถานศึกษาจึงได้ให้ความสาคัญโดยมี การปฏิบัตติ ามหลักการนิเทศอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ อุดมสิน คามุงคุณ (2550 86 : 87), ปรวัตร แก้วฝ่าย
(2551 : 203-205) และศุภวัตร บารุงสวัสดิ์ (2551 : 83-151) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้กระบวนการนิเทศภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ศึกษา พบว่า
การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
2. ประสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ยน สั งกั ด ส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 4
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรได้เห็นความสาคัญของการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น ผู้บริหาร บุคลากรจึงได้หาวิธีการ กระบวนการ ปัจจัยต่างๆ เพื่อนามา
ดาเนินการส่งเสริมประสิทธิผลของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา อันส่งผลดีต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ บุคลากรเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและ
องค์กร และยังส่งผลต่อด้านการบริหารที่มีการบริหารจัดการที่ดีทาให้โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากอีกด้วย
สอดคล้องกับ เจริญชัย บรรเลงรมย์ (2550 : 96) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อานาจในการบริหาร
งานของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
3. การเปรี ย บเที ย บการดาเนิ นงานนิ เ ทศภายในของโรงเรี ยน สั งกั ด ส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จาแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การดาเนินงานนิเทศภายในเป็นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็นต่อการดาเนินงานวิชาการในโรงเรียน โรงเรียน
จะมีการควบคุมการจัดการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในเพื่อให้การดาเนินเป็นไปได้ครบทุกกระบวนการและทุก
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน ผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ บุคลากรต้องทากระบวนการ
นิเทศภายในร่วมกัน มีการประสานงานซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอ มีโครงการที่หลากหลาย มีโครงสร้างที่
ชัดเจน มีการควบคุมหรือให้ความช่วยเหลือและมีการประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงานและนาผลมา
เผยแพร่หรือปรับแก้ไขในการจัดการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนทุกขนาดจึงต้องมีการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ให้อยู่ในระดับมาก จึงจะทาให้งานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ รจนา
บุญรอด (2548 :61-74), ธวัชพงษ์ รู้บุญ (2552 : 42-75) และ สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร (2553 : 50-62)
4. การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 4 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้านทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า โรงเรียนได้ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น การดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนของ
แต่ละท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
เจริญชัย บรรเลงรมย์ (2550 : 87-102), กัณฑิมา เพียมูล (2551 : 57-81) และอมรรัตน์ เถื่อนทอง (2554 :
54-68)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต่าสอดคล้องกับ
ศุ ภ วั ต ร บ ารุ งสวั ส ดิ์ (2551 : 176) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาระหว่ า งคุ ณ ภาพกระบวนการนิ เ ทศภายในกั บ คุ ณภาพการ
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บริหารงานวิชาการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิชาการโรงเรียน
ซึ่ ง มี ง านด้ า นอื่ น ๆ และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น จ านวนมาก ท าให้ ก ระบวนการนิ เ ทศภาย ในโรงเรี ย นจึ ง มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่า แต่ก็มีความจาเป็นในการดาเนินงานเพื่อให้มีส่งเสริม ช่วยเหลือ ครูด้านการ
จัดการศึกษา เมื่อการจัดการศึกษาดีจะส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง ประสิทธิผลที่ได้ก็จะเกิดกับผู้เรียน ผู้เรียน
มีคุณภาพตรงตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย ส่งผลถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อคณะครู
บุคลากรในด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ได้รับจากกระบวนการนิเทศ ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ที่ดีและเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553 : 101-109) ที่ศึกษาเรื่อง
กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่ากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ได้แก่ กระบวนการด้านการรายงาน ด้านงบประมาณ และด้านประสานงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปประยุกต์
1.1 โรงเรียนควรมีแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู หรือชุมชน
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลด้านความพึงพอใจของผู้รับการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
1.2 โรงเรียนควรแสวงหาวิธีการส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้วิธีการที่หลายหลาย
หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อให้ประสิทธิผลของโรงเรียนมีการพัฒนาและมีความยั่งยืน
ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการดาเนินงานวิชาการในประเด็นต่าง ๆ
2.3 ควรศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่องานวิชาการโรงเรียน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือให้คาปรึกษาอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร. เพชรสุดา
ภู มิ พั น ธ์ ประธานกรรมการที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และ ดร.ศิ ริ พั น ธ์ ติ ย ะวงษ์ สุ ว รรณ กรรมการที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารย์ ผู้อานวยการ คณะครู โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ครอบครัวคาชะนาม
ที่กรุณาให้การสนับสนุน ให้คาแนะนา การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์จน
สาเร็จลุล่วงด้วยดี นับเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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