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บทคัดยอ่ 

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต 2 ปีการศึกษา 2562 มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม้ ในประเด็นบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลติ โดยใช้รูปแบบการประเมนิ
แบบซิบป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจ ำนวนทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
4 คน ครูผู้สอน 20 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบตรวจผลงานและแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการประเมินพบว่าประเด็นการประเมินทุกตัวชี้ วัดและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์         
การประเมินท้ังหมด คือ 

1.ผลการประเมินประเด็นบริบทพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวช้ีวัด คือ สนองตอบ
ความต้องการครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้และความคาดหวังของครูและผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

2.ผลการประเมินประเด็นปัจจัยน าเข้า พบว่าอยู่ในระดับมากและผลของตัวช้ีวัดทั้ง 6 ตัวช้ีวัด มี
ดังนี้ ความเหมาะสมของงบประมาณอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด 
ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมของ
สื่อ เอกสารอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของวิทยากร/ผู้นิเทศ อยู่ในระดับมาก 

3.ผลการประเมินประเด็นกระบวนการด าเนินโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมากและผลตัวช้ีวัดทั้ง 4 
ตัวช้ีวัด มีดังนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด การปฏิบัติตามข้ันตอน
ตามแผนอยู่ในระดับมาก การประสานงานภายในโครงการอยู่ในระดับมาก การก ากับติดตามประเมินผลอยู่
ในระดับมาก 

 4.ผลการประเมินประเด็นผลผลิต พบว่าอยู่ในระดับมากและผลของตัวช้ีวัดทั้ง 4 ตัวช้ีวัด มีดังนี้
การปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
โครงการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการ   
สอนของครูอยู่ในระดับมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  
 จากผลการประเมินตัวช้ีวัดและประเด็นการประเมินดังกล่าว ท าให้ผลการประเมินในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 



ความน า 

 จากกระแสโลกาภิวัฒน์ อันเกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โลกอยู่ในภาวะ
ไร้พรมแดนและทั่วโลกสู่การจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิด
โอกาสและภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของพลเมืองโลกในด้านต่างๆ สังคมไทยในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมโลก จึงต้องปรับตัวเองโดยการ“พัฒนาคน”ซึ่งหมายถึง การพัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะของคนให้มีพื้นฐานในการคิดและทกัษะในการจัดการ การด ารงชีวิตสามารถเผชิญกับปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องปรับขบวนการพัฒนาใหม่ไปพร้อมกับ
การสร้างโอกาสและหลักประกัน ให้ทุกส่วนในสังคมได้ร่วมกันคิด ร่วมกันก าหนดแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล โดยต้องให้คนไทยได้รับการพัฒนาทั้ งด้านสติปัญญา  
ขบวนการเรียนรู้และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งเข้าร่วมในขบวนการพัฒนาท้องถ่ินและ
ประเทศชาติได้ (กรมอนามัย  2546 : 2) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ ให้
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี โดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการ
ศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ซึ่งก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”  
 การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด และ
เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการพฒันาครู
ให้ปรับพฤติกรรมการสอนจากเดิม ๆ เป็นแบบใหม่เป็นอันดับแรก แต่การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยความรว่มแรงรว่มใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญต้อง
มีความเข้าใจพื้นฐานที่ตรงกันในการพัฒนาและสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการโดยด่วนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนก็ คือ การพัฒนาคุณภาพของครู (อรรณพ พงษ์วาท. 2539 : 16) ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่ใช้ใน



การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนให้บรรลุตามที่ต้องการ 
คือ กระบวนการนิเทศการศึกษา เพราะนิเทศการศึกษาจะช่วยกระตุ้นส่งเสรมิ และปรับปรุง กระบวนการ
การสอนของครูให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดและการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนก็
เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียน การสอนของตนได้ตรงตามสภาพของปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน โดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในที่สุด (ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
2540 : 4)   
 ภารกิจส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุด ที่จะปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  ดังนั้น ครูจึงจ าเป็น 
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แต่จาก
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ พบว่า ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น าทักษะกระบวนการมาใช้น้อย ท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ไม่ครบทุก
ข้ันตอน ผลการเรียนรู้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ การสอนส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม คือ บรรยาย 
ไม่ได้เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และใช้สื่อการสอนไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อให้ครูในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านการเรียนการสอน จึงจัด “โครงการนิเทศภายในโรงเรียน” ข้ึน 
เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีทักษะในการผลิตสื่อ และสามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถใน
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และมีความสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัย อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนต่อไป 
 โครงการนิเทศภายในมีความส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งการที่โครงการ
จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องมีการวางแผน การด าเนินงานอย่างเป็นข้ันตอน การก าหนดบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและวิธีที่จะตรวจสอบการด าเนินงานแต่ละข้ันตอนเพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อบกพร่อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การประเมิน เพราะการประเมินเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้าน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดย
น าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เป็นการตัดสินเพื่อให้ได้ข้อสรุป
เพื่อน าผลการประเมินกระตุ้นไปสู่การพัฒนาสิ่งที่ประเมินได้มากที่สุด (พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 2) 



 ดังนั้น หลังจากที่โครงการนิเทศภายในโรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง ควรจะได้มี
การประเมินผลโครงการ โดยใช้รูปแบบประเมิน CIPP ซึ่งเป็นวิธีการเชิงระบบ โดยประเมินบริบท 
ประเมินปัจจัยน าเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิตต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้ได้
สารสนเทศครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
 1.เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 

2.เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าของนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
3.เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
4.เพื่อประเมินผลผลิตของนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการครั้งนี้ มุ่งการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยก าหนดกรอบการ
ประเมินตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิล
บีมและคณะ (Stufflebeam etal 1983 :169 - 179) ซึ่งมีรายละเอียดที่ก าหนดเป็นกรอบในการ
ประเมินประกอบด้วย 

1.การประเมินด้านสภาพแวดล้อม/บริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับสภาพปัจจุบัน 

2.การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความ
สอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการด าเนินงานตามโครงการกับ
เป้าหมายของโครงการ 

3.การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความ
สอดคล้องเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริงกับแผนการด าเนินงานของ
โครงการ 

4.การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้อง
เหมาะสมของผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

 
 
 
 



ตัวแปรที่ศึกษา 
 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 

ขอบเขตของการประเมิน 

 ประเด็นการประเมิน 
  1.สภาพแวดล้อม/บริบทที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ ความต้องการความ
จ าเป็นและความคาดหวังของผู้ร่วมโครงการ 
  2.ปัจจัยน าเข้าของโครงการ ได้แก่ ความเหมาะสมของงบประมาณ บุคลากร ระยะเวลา 
กิจกรรม ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารสื่อ ความเหมาะสมของวิทยากรผู้นิเทศ 

 3.กระบวนการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน การปฏิบัติ ข้ันตอนตามแผน การประสานงานภายในโครงการ และการก ากับติดตาม
ประเมินผล 

 4.ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจดักิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู  

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.ประชากร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 คนและครูผู้สอนโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ปี

การศึกษา 2562 จ านวน 20 คนและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 110 คน  

 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcle & Morgan 1970, p608) ได้กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 คน ครูผู้สอน 
20 คน นักเรียน 86 คน รวม 111 คน 

การประเมินโครงการนเิทศภายใน 4 ด้าน ดังนี้ 

    1.  การประเมินด้านสภาพแวดล้อม/บรบิท 

    2.  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 

    3.  การประเมินด้านกระบวนการ 

    4.  การประเมินด้านผลผลิต 



เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มี 5 ประเภท คือ แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ แบบบันทึกการนิเทศ แบบตรวจผลงาน และแบบสังเกต โดยมีกรอบแนวคิดของเครื่องมือ 
ดังนี ้

  1. กรอบแนวคิดของแบบสอบถาม 
   1.1 บริบท 
    - การสนองตอบความต้องการของครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
   1.2 ปัจจัยน าเข้า 
    - ความเหมาะสมของระยะเวลา 
    - ความเหมาะสมของกิจกรรม 
    - ความพร้อมของสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร 
    - ความเหมาะสมของวิทยากร/ผู้นิเทศ 
   1.3 ผลผลิต 
    - ความพึงพอใจของครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
    - ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
  2. กรอบแนวคิดของแบบสัมภาษณ์ 
   2.1 บริบท 
    - ความคาดหวังของครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2 ปัจจัยน าเข้า  
      - ความเหมาะสมของงบประมาณ 
     - ความเหมาะสมของบุคลากร 
   2.3 กระบวนการ 
     - การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
     - การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน 
     - การประสานงานภายในโครงการ 
     - การก ากับติดตามประเมินผล 
  3. กรอบแนวคิดของแบบบันทึกการนิเทศ 
   3.1 ผลผลิต 
        - การปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 



  4. กรอบแนวคิดของแบบตรวจผลงาน 
   4.1 ผลผลิต 
    - การปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
  5. กรอบแนวคิดของแบบสังเกต 
   5.1 ผลผลิต 

   - การปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.ผู้ประเมินท าหนังสือถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ เพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน
หมู่บ้านป่าไม้ ปีการศึกษา 2562  

 2.แบบสอบถาม ผู้ประเมินด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ครู 
และนักเรียน ซึ่งเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  

 3.แบบบันทึกการนิเทศ แบบตรวจผลงาน และแบบสังเกต ผู้ประเมินได้ด าเนินการแจกให้แก่
คณะกรรมการนิเทศผู้รับผิดชอบ แล้วน ามารวบรวมเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการสรุป
อภิปรายผล 

 4.แบบสัมภาษณ์ ผู้ประเมินด าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ประกอบการสรุปอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ผลข้อมูลจากประเด็นการประเมิน และตัวช้ีวัด ของครู และนักเรียน โดยการ 

ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 2.วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้ประเมินได้

วิเคราะห์เนื้อหาน ามาสรุป รวบรวมเรียบเรียง แยกค าตอบต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอข้อมูล
ทั้งหมดในรูปความเรียง ตามประเด็นที่ผู้ประเมินก าหนดไว้ 
 3.ความเห็นข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ผู้ประเมินวิเคราะห์เนื้อหาน ามาสรุปรวบรวม เรียบ
เรียง แยกค าตอบต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ แล้วน าเสนอในรูปความเรียง 
 
 
 
 
 



ผลการประเมิน 
 1. ผลการค านวณหาค่าเฉลี่ย จากการคัดเลือกตัวชี้วัดของประเด็นการประเมิน จากการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้ 
  1.1 ประเด็นบริบท ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด เป็นของครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1 ตัวช้ีวัด 
และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1 ตัวช้ีวัด 
  1.2 ประเด็นปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด เป็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 2 ตัวช้ีวัดและของครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 ตัวช้ีวัด 
  1.3 ประเด็นกระบวนการ ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด เป็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ทั้งหมด 
  1.4 ประเด็นผลผลิต ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด เป็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม้ 1 ตัวช้ีวัด ของครูโรงเรียนหมู่บา้นป่าไม้ 1 ตัวช้ีวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 จ านวน 1 ตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
  2.1 ผลการประเมินประเด็นบริบท พบว่า มีผลการด าเนินโครงการประเด็นบริบท ใน
ระดับมาก โดยตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ตัวช้ีวัด คือ สนองตอบความ
ต้องการครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ (4.43) และความคาดหวังของครูและผู้บริหาร (4.39) 
  2.2 ผลการประเมินประเด็นปัจจัยน าเข้า พบว่า มีผลการด าเนินโครงการประเด็นปัจจัย
น าเข้าในระดับมาก ทุกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยตัวช้ีวัดความเหมาะสมของบุคลากร/ครู
โรงเรียนที่ เข้ าร่ วมในโครงการ อยู่ ในระดับมากสุ ด  (4.68 ) และตั วช้ี วัดที่ อยู่ ในระดับมาก  
5 ตัวช้ีวัด คือ ความเหมาะสมของวิทยากร/ผู้นิเทศ (4.43) ความเหมาะสมของกิจกรรม (3.95)  
ความเหมาะสมของงบประมาณ (3.54) ความพร้อมของระยะเวลา (3.53) และความเหมาะสมของสื่อ
เอกสาร (3.51) ตามล าดับ  
  2.3 ผลการประเมินประเด็นกระบวนการ พบว่า มีผลการด าเนินโครงการประเด็น
กระบวนการในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดการแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.71) ส่วนตัวช้ีวัดที่อยู่ในระดับมากคือ การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน (4.49) การประสานงานภายในโครงการ และการก ากับติดตามประเมินผล 
(4.31) ตามล าดับ   
  2.4  ผลการประเมนิประเด็นผลผลิต พบว่า มีผลการด าเนินโครงการในประเด็นผลผลิตใน
ระดับมาก โดยทุกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดที่อยู่ในระดับมากที่สุดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สูงข้ึน (4.89) และตัวช้ีวัดที่อยู่ในระดับ



มากมี 2 ตัวช้ีวัด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน (4.49) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู (4.31) 
ตามล าดับ ส่วนตัวช้ีวัดระดับปานกลาง คือ การปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (3.50)    
  2.5  ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
หมู่บ้านป่าไม้ อยู่ในระดับมาก (4.22) ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น คือ ด้านบริบท (4.4) ด้าน
ปัจจัยน าเข้า (3.94) ด้านกระบวนการ (4.48) และด้านผลผลิต (4.29) ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด  
  2.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ผู้ให้ข้อมูลทุกคน คือ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย 
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้าน
ป่าไม้ มีประโยชน์และมีความส าคัญต่อการพัฒนาการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพื่อสง่ผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้น ควรให้มีการด าเนินต่อไป แต่
ทั้งนี้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดท าโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ส่วนความคิดเห็นทั่วไปในด้านต่างๆ โดยรวมเกี่ยวกับโครงการอยู่ ในเกณฑ์ได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยสรุปได้ดังนี้ 
  ประเด็นบริบท เป็นโครงการที่เป็นไปตามความคาดหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากครูผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนทั้งในด้านพัฒนาตนเอง และด้านการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนโครงการ และคุณลักษณะของครู
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ผู้รับการนิเทศ โดยรวมแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม งบประมาณมีจ านวน
เพียงพอสามารถที่จะด าเนินการได้ ส่วนบุคลากรที่รับการนิเทศมีคุณสมบัติ มีความรับผิดชอบ และมี
ความพร้อมที่จะได้รับการนิเทศ สื่อเอกสารต่างๆ ก็มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้และ
ระยะเวลาก็ครอบคลุมตลอดทั้งโครงการ 
  ประเด็นกระบวนการ ได้แก่  การแต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศภายในโรงเรียน 
หมู่บ้านป่าไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแนวทางของโรงเรียนที่ก าหนด แต่ส าหรับการ
ปฏิบัติตามข้ันตอน การติดต่อประสานงาน และการก ากับติดตามประเมินผล ยังต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงเนื่องจากการด าเนินงานยังไม่มีความต่อเนื่องและเป็นระบบเท่าที่ควร เนื่องจากมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมตามประเพณีมากท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  



  ประเด็นผลผลิ ต ผลที่ ได้ รับจาก โครงการในภาพรวม อยู่ ใน เกณ ฑ์ปานกลาง  
ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากครูมีภาระงานมาก โดยเฉพาะภาระงานในส่วนของการแข่งขันทางทักษะ
วิชาการต่างๆ จึงไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจังทุกคน แต่อย่างไรก็ตามครูทุกคนก็ยอมรับแนวทางใน
การปฏิบัติที่ผู้นิเทศแนะน าที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เช่น การบันทึก
การศึกษาเอกสารและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และผลที่ได้รับ การบันทึกการศึกษาดูงานและประโยชน์
หรือการน ามาประยุกต์ใช้ การบันทึกการสนทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับเพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  ส าหรับปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การด าเนินงานยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด การประสานงานยังไม่ดีเท่าที่ควร ขาดความชัดเจนอยู่บ้างรวมทั้ง
มีปัญหาในเรื่องการสื่อสารในบางครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด แต่ด้วย
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษา จึงท าให้การด าเนินงานต่างๆ สามารถด าเนินไป
ได้ด้วยดีแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดข้ึนบ้างก็ตาม  
  ส่วนข้อเสนอแนะจะสอดคล้องกับปัญหา คือ ในการด าเนินงานทุกด้านควรมี การวางแผน
งานอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้
การด าเนินโครงการตอบสนองและสอดคลอ้งกบัความต้องการทั้งของครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง
แท้จริงและต้องใช้ลักษณะของการท างานเป็นทีมเข้ามาร่วมด้วย 

อภิปรายผล 
 1.จากผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นบริบทของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดย
ตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวช้ีวัด อยู่ในระดับมาก คือ สนองตอบความต้องการของครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ และ
ตัวช้ีวัดความคาดหวังของครูและผู้บริหาร เนื่องจากการด าเนินการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้าน
ป่าไม้ ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการท างานร่วมกันกับครู (Team Work) โดยให้ข้อมูลความรู้ความส าคัญ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ครูผู้มีส่วนร่วมทุกคน
ได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ด้วยเหตุและผลทั้งของผู้บริหารและครูมี ความ
สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายมีความชัดเจน อันน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545) ที่กล่าวถึงมาตรฐานการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
เพื่อน าสู่ความส าเร็จไว้ว่า โรงเรียนจะต้องมีการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของโรงเรียน มีการร่วมวางแผนกับบุคลากรในโรงเรียน  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
สภาพและบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้ จากผลการวิจัย ของไพรัตน์ สินเจริญ (2543) ยังพบว่า 
ปัญหาที่ท าให้การนิเทศภายในโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ เกิดจากผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ 



ความเข้าใจ ขาดการวางแผนการนิเทศที่ดี รวมทั้งการจัดท าโครงการขาดความชัดเจน ทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบกับผู้บริหารเองก็ไม่ได้ให้ความส าคัญในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงถือได้ว่าบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนล้วนมีบทบาทหน้าที่และมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยกันทั้งสิ้น  
  2.ผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นปัจจัยน าเข้า ผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก  
โดยตัวช้ีวัดที่อยู่ระดับมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของบุคลากรหรือครูในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สาเหตุ
เนื่องจากครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ทั้งหมดมีทั้งคุณวุฒิ คือ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี
สายการสอน และวัยวุฒิ คือ มีประสบการณ์ทางด้านการสอนอยู่ในวัยที่พร้อมที่จะรับการพัฒนาและมี
ความพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ และจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาของครูย่อมทราบดีว่า การสอนให้นักเรียนมี
ความสุขและมีความกระตือรือร้นในการเรียนน้ันมีวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ย่อมมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ยึดถือปฏิบัติ จึงมีความจ าเป็นและ
เป็นความต้องการของครูในการพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูที่ก าหนดไว้ การที่ครูผู้รับการ
นิเทศมีความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น ย่อมส่งผลใหก้ารนิเทศภายในโรงเรียนประสบความส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดิว (Dew. 1993) พบว่า ความส าเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง
ผู้บริหารและครูต้องให้ความส าคัญและเห็นความจ าเป็นของการนิเทศ แต่ทั้งนี้เรื่องที่นิเทศหรือให้ความรู้
นั้นจะต้องตรงกับความต้องการด้วย ส าหรับความเหมาะสมของกิจกรรมและความเหมาะสมของ
วิทยากร/ผู้นิเทศอยู่ในระดับรองลงมา คือ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการนิเทศ  ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ สภาพปัญหาที่แท้จริง 
และประโยชน์ที่ได้รับเพื่อน าสู่การปฏิบตัิได้จริง ตลอดจนความเป็นไปได้ของการจดักิจกรรมนั้น ๆ  เช่น 
การอบรม ประชุม สัมมนา การเยี่ยมช้ันเรียน การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมกลุ่ม ย่อยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติก็สามารถด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วยดี แม้
บางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบา้งกต็าม การจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนนั้น มีนักการศึกษา
ได้เสนอเทคนิค และวิธีการรูปแบบต่างๆ ไว้มากมาย กิจกรรมแต่ละรูปแบบย่อมมี ลักษณะและ
คุณประโยชน์ที่แตกต่างกัน จึงข้ึนอยู่กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรู้จักเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และสถานการณ์ของโรงเรียนจะช่วยให้ การด าเนินการนิเทศประสบ
ผลส าเร็จดียิ่งข้ึน ส่วนวิทยากร/ผู้นิเทศก็เช่นเดียวกันครูในโรงเรียนได้ร่วมกันเสนอช่ือนักวิชาการ ซึ่ง
เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เหมาะสมกับความรู้ที่
ต้องการจะได้รับและส าหรับผู้นิเทศเองก็เป็นที่ยอมรับจากครูผู้รับการนิเทศ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มี



ความรู้และความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 
ให้ขวัญก าลังใจ และพร้อมที่จะให้ค าแนะน า ค าปรึกษาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นคนของ
โรงเรียนเองย่อมทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของครูที่แท้จริง ดังนั้น ผู้นิเทศจึงเป็นบุคคล
ส าคัญที่ทุกคนต้องให้การยอมรับนับถือในเบื้องต้นเสียก่อนก่อนที่จะด าเนินการในข้ันต่อไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชิต ก ามันตะคุณ (2540) และวิลเลี่ยม (William. 1994) ที่พบว่า การสร้างบรรยากาศ
ที่ดี การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้บริหารย่อมท าให้การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไป
ได้ด้วยดี ส าหรับความเหมาะสมของงบประมาณ ระยะเวลา สื่อ และเอกสาร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในล าดับ
รองลงมา แต่อยู่ในระดับคุณภาพมาก สาเหตุเนื่องมาจาก การตั้งงบประมาณบางส่วนมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน
เกินประมาณการ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนคือ โครงการพัฒนาบุคลากร
จึงได้น างบประมาณส่วนนี้มาใช้ในการด าเนินโครงการได้ แต่ถ้าต้องการพัฒนาโครงการนิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การเพิ่มงบประมาณก็ย่อมเป็นสิ่งส าคัญเพราะการมงีบประมาณมาก ย่อมมีก าลังใน
การที่จะขยายขอบข่ายของการจัดการความรู้ การศึกษาดูงานได้มากข้ึน ส าหรับเรื่องระยะเวลาในการ
ด าเนินงานนั้น ขณะด าเนินโครงการมีกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาในช่วงของการด าเนิน
โครงการจึงท าให้แผนการด าเนินงานคาดเคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลท าให้การ
ด าเนินงานของโครงการด าเนินต่อไปไม่ได้ เพราะยังอยู่ในระดับคุณภาพระดับมาก 
  3.ผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นกระบวนการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดย
ตัวช้ีวัดที่อยู่ในระดับมากที่สุดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เหตุที่เป็น
เช่นนั้นเนื่องจากโรงเรียนก าหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้ชัดเจน ได้แก่ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศ
ภายในอย่างชัดเจน ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจขอบข่ายของงาน และความรับผิดชอบของตน โดยจัดให้มี
คณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน มีค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายมีคุณสมบัติเหมาะสมเปน็ที่ยอมรบัในผลงานจากบุคคลากรในโรงเรียน ก าหนดภารกิจอย่าง
ชัดเจน และบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน ดังนั้น 
โรงเรียนจึงสามารถด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนตัวช้ีวัดอีก 3 ตัวช้ีวัด อยู่ในระดับ
มากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรกฤษ ยมหา (2542, หน้า 82-83) ได้ศึกษาเรื่องรายงานผลการ
ด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวัดนายายอาม สังกัดส านักงานการประถมศึกษาการประถมศึกษา 
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทุบรี การรายงานผลการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนต้อง
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การก าหนดผู้รับผิดชอบและภาระกิจการนิเทศ การจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ การงานแผนการนิเทศ การด าเนินการนิเทศและการประเมินผลการนิเทศและการรายงาน
ผล นอกจากนี้จากการศึกษาปัญหาของการนิเทศภายในโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ที่พบว่า ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรผู้นิเทศมีภารกิจมากท าให้ไม่มีเวลาใน
การก ากับ ติดตามประเมินผล และการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนไม่สม่ าเสมอ ส าหรับการ
ประสานงาน และการปฏิบัติตามข้ันตอนก็เป็นปัญหาส าคัญเช่นกัน เพราะถ้าหากขาดความเข้าใจและ



การรับรู้ที่ถูกต้องตรงกัน ย่อมท าให้การด าเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายผิดพลาด และยังท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (2547) ที่กล่าวถึงกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาไว้ว่า นอกจากกระบวนการนิเทศที่
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ครูวิชาการ และครู-อาจารย์ที่ผู้บริหารมอบหมายด าเนินการแล้ว 
การประสานงาน ความร่วมมือร่วมใจก็เป็นส่วนประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ได้ใช้ศักยภาพการ
ท างานอย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษานั้น ๆ โดยส่วนรวมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  
  4.ผลการประเมินที่พบว่า ประเด็นผลผลิต ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยตัวช้ีวัดที่
อยู่ในระดับมากมี 2 ตัวช้ีวัด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการ
สอนของครู และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อยู่ในระดับ
มากที่สุดเนื่องจากกิจกรรมนิเทศที่โรงเรียนจัดข้ึนนั้นเป็นไปตามความต้องการของครูและผู้บริหารที่
ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน และความต้องการที่จะให้เกิดหรือมีกับครูผู้รับการนิเทศ หลังจากการ
นิเทศแล้วซึ่งกิจกรรมนิเทศที่จัดข้ึนเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ครบสมบูรณ์ทุกกิจกรรม ได้แก่ การประชุม การอบรมครู การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเยี่ยมช้ันเรียน การศึกษาดูงานโรงเรียนทางภาคกลาง การประชุม/สัมมนาร่วมกับโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการ จากการวางแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้ครูผู้รับการ
นิเทศมีความพึงพอใจส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับสูงข้ึนตามความคาดหวัง
ของทุกฝ่าย สอดคล้องกับกิติมา ปรีดีดิลก (2532) ที่กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเปน็การติดตาม 
ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูในโรงเรียนในแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานของครูให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนกว่าเดิม 
แสดงให้เห็นว่า การนิเทศที่ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นผลอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ร่วมกัน ผลที่เกิดข้ึนย่อมท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึงพอใจสร้างขวัญและก าลังใจและความ
มั่นใจในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญนักเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของเด็ก และให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ 
นักเรียนจึงพึงพอใจในพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ส่วนการปฏิบัติงานของครูตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากครูมีภาระงานมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติ
ตามที่ผู้นิเทศได้ช้ีแนะได้ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ที่พบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้การนิเทศ
ภายในโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ เกิดจากบุคลากรในโรงเรียนมีภารกิจมากไม่มีเวลาปฏิบัติกิจกรรม



นิเทศภายในโรงเรียนได้ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการ
นิเทศการศึกษา ในโรงเรียนน้อย จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศที่จะต้องช้ีแจงและสร้างความเข้าใจ
ในกิจกรรมการนิเทศให้ชัดเจน การปฏิบัติงานของครูตามที่ผู้นิเทศได้มอบหมายให้นั้นถือว่าเป็นส่วน
หนึ่ง ของการเรียนการสอนของครู ไม่ใช่เป็นงานที่เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากงานปกติ ซึ่งถ้าครูได้มี การ
วางแผน และผู้นิเทศแนะน าแนวทางที่ถูกต้องก็สามารถปฏิบัติได้ในเวลาของการสอนปกติ ในการ
ปฏิบัติงานของครูไม่ว่าจะเป็นการบันทึกแบบต่าง ๆ หรือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญก็จะด าเนินไปได้ด้วยดี มีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้เป็นปัจจุบันการนิเทศดังกล่าวจึงถือได้
ว่าเป็นการช่วยเหลือครูอย่างแท้จริง   
  5.จากผลการประเมินที่พบว่า ผลการด าเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับการให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพที่เห็นว่าโครงการควรจะด าเนินการต่อไป นอกจากจะเป็น
การสนองตอบความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนแล้ว การด าเนินการโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ที่มีคุณภาพ จะเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นในการที่จะศึกษา
แนวทางไปปรับใช้ให้การนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนในแต่ละแห่ง
ย่อมไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับสภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของทุกคนในโรงเรียน 
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนในการด าเนินงานต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจ ประสานงาน และใช้ศักยภาพ
การท างานอย่างเต็มที่ ด าเนินการอย่าง มีระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป ดังนั้น โครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียนจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา เนื่องจากแนวคิด
หลักการในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการท างาน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิต ไม่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน และผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม 
ได้แก่ ประชาชน สังคม 
      6.จากผลการประเมินข้อมูลในเชิงคุณภาพในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมถือว่าเป็นไปตาม
แผนและตอบสนองความต้องการของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องพอใจกับการ
ด าเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญได้
อย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทั้งครูและนักเรียนจึงพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ส าหรับในด้านงบประมาณแม้ว่าจะเพียงพอแต่ถ้าต้องการให้มกีารพัฒนาโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การเพิ่มงบประมาณย่อมเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน
เพราะการมีงบประมาณมาก ย่อมมีก าลังที่จะขยายขอบเขตของความรู้ การศึกษาดูงานที่ขยายวง
กว้างมากข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมี
แนวคิดมีวิธีการใหม่ๆ ในเรื่องการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
วิชาชีพที่ก าหนด ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส าหรับในด้านอื่น  ๆ ที่อยู่ใน



ระดับปานกลาง เช่น ความเหมาะสมของระยะเวลา ความเหมาะสมของกิจกรรม ความพร้อมของสื่อ 
เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ การประสานงานภายในโครงการ การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน เป็นต้น เหล่าน้ี
สามารถแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีข้ึนได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันศึกษาถึงสภาพปัญหาอย่างจริงจัง และ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ส่วนด้านการ
ก ากับติดตามประเมินผล ถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ทราบว่าด้านไหนมีปัญหาหรือประสบ
ผลส าเร็จเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด การท าปฏิทินการปฏิบัติงานจึงต้องมีความ
ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้รับการนิเทศมีความ
กระตือรือร้นมีความสนใจการปฏิบัติงานทีต่นเองรับผิดชอบ มีการพัฒนางานอยู่เสมอ ซึ่งจะมีผลท าให้
ครูผู้รับการนิเทศ เกิดขวัญและก าลังใจ เกิดความมั่นใจในการท างาน ส าหรับด้านผลผลิตของโครงการที่
ต้องการให้เกิดข้ึนและเป็นเป้าหมายส าคัญของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนคือการปฏิบัติงานของครู
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การบันทึก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอน เหล่านี้เป็นต้น พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานที่ผู้นิเทศได้มอบหมายให้ทั้งหมด
ครบสมบูรณ์ เนื่องจากภารกิจมากนั่นเอง จึงเป็นหน้าที่ของผู้นิเทศที่จะต้องท าความเข้าใจกับครูว่าการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นเป็นงานปกติที่ครูทกุคนต้องท าซึ่งจะเป็นร่องรอย หรือหลักฐานส าคัญที่แสดงให้
เห็นว่าครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาการท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่องแค่ไหน อย่างไร และถ้ามีความ
จ าเป็นอาจจะต้องมีการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนใหม่เพื่อหาแนวทางสู่การปฏิบัติได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่อมองในภาพรวมของโครงการแล้วก็ยังถือว่าโครงการสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี ได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้รับการนิเทศ ดังนั้น การด าเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้าน
ป่าไม้ สามารถประสบความส าเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ครบสมบูรณ์ จึงไม่ใช่เป็น
เพียงหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการและครูทุกคนใน
โรงเรียนที่จะต้องร่วมกันวางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันปฏิบัติ  เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ซึ่ง
บุคคลที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้โครงการด าเนินไปได้นั้น คือ ผู้บริหารที่จะต้องเห็นความส าคัญ
ของการนิเทศภายในโรงเรียน ต้องเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีความรู้จริงในเรื่องที่นิเทศ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดการผู้รับการนิเทศ ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลให้งาน
ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรวิช  แก้วอ าไพ (2544) ที่พบว่า ภาวะผู้น าทางการ
นิเทศของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีวุฒิการศึกษามีความรู้และปฏิบัติการนิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผูม้ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย เอาใจใส่ดูแลการสอนของครูและจัดด าเนินการวัดผล
การเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบมีความสามารถในการพูด หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นให้เข้าใจงานมี
ความสามารถในการประสานงานทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น มีการวางแผนโครงการของโรงเรียน
ชัดเจนและควบคุมการด าเนินการตามแผนนั้นๆ และตัดสินใจสั่งการได้ถูกต้องแม่นย าและมีการติดตาม
ผลงานเสมอทั้งหมดเป็นหัวใจส าคัญของการนิเทศภายใน 



ข้อเสนอแนะ 
  1.การด าเนินโครงผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับมาก จึงควรด าเนินการต่อไป โดยให้มีการ
ประสานงานภายในโครงการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีการก าหนดขอบข่ายบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรไว้ชัดเจนโดยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ อันจะน าไปสู่เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  2.การก ากับติดตามประเมินผลไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการนิเทศที่ก าหนดไว้ จึง
ควรมีปรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 
  3.ครูผู้รับการนิเทศ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ทั้งหมด
เนื่องจากครูส่วนใหญ่มีภารกิจมาก จึงควรมีการศึกษาเทคนิคและวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียน เพื่อน าสู่
การลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  4.ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็น
ให้ครบและครอบคลุม การจัดนิเทศภายในรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ 
  5.ครู นักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงควรจัดกิจกรรมนิเทศที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ครูได้พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพิ่มข้ึน เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน การจัดกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาให้ความรู้ในเรื่องที่สนใจหรือเรื่องอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็นต้น 
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