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ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3∗
ชวิศา พรหมขวัญ∗∗
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 29 คน หัวหน้างานวิชาการ จํานวน 29 คน และครูผู้สอน จํานวน 264 คน
รวม 322 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) การนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวางแผนการนิเทศ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนา
ครูผู้สอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการนิเทศ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับควรปรับปรุง โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภาษาต่างประเทศ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศ
ภายในกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เกิดจากการทําแบบทดสอบประเมินผล
ระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของสถานศึกษาในแต่ละด้าน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การนิเทศภายใน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

∗

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
∗∗
นักศึกษาปริญญาโท
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The Relationship between Learning Supervision
and Learner’s Achievement in Schools under the Office of
Surat Thani Primary Educational Service Area 3∗
Chawisa Promkwan∗∗
Abstract
The purposes of this research was to investigate the relationship between learning
supervision and the learners’ educational achievement in schools under the Office of Surat
Thani Primary Educational Service Area 3. The samples were 29 administrators, 29 chief
academic, 264 teachers and totaling 322. Research tool were questionnaires and data
analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation and Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient.
The research results found that; (1) The learning supervision in schools was at high
level. The maximum average was planning supervision, followed by the development of the
course and teachers development. The minimum aspect was supervision evaluation. (2) The
learning achievement found the maximum average was Thai, followed by the Social studies
religion and culture aspects with a minimum average of English. (3) The relationship between
learning supervision and learner’s achievement in schools was positive rather to high level
and there was statistical significance at .01 level. However, it was found that each aspect
compared with learner’s achievement was positive and there was statistical significance at
.01 level.
Key words: Learning Supervision; Achievement.
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บทนํา
ปั จ จุ บั น รั ฐ ได้ ใ ห้ ค วามสํา คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ในด้ า นคุ ณภาพของนั กเรี ย น อั น เนื่ อ งมาจาก
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั กเรี ยนทั้ งในระดั บ
สถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและใน
ระดับชาติ มีระดับต่ําลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่
ผ่ า นมาเมื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เกิดจากการ
ทําแบบทดสอบประเมินผลระดับชาติ (O–NET) ใน
แต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา เห็นได้ว่าใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลัก มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ต่ําลงและมีแนวโน้มที่จะต่ําลง
ไปกว่าเดิมอีก ซึ่งรัฐได้จัดให้มีสถาบันทดสอบทาง
การศึ กษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งมีฐ านะเป็น องค์กร
มหาชนและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (สพฐ.) เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผล
การศึกษาระดับชาติโดยมีรูปแบบของการประเมิน
คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกํากับดูแล และพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาของสพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ การทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National
Educational Test) จัดสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การสอบวัด ความถนั ดทั่ว ไป (GAT:
General Aptitude Test) และการสอบวัดความ
ถนัดเฉพาะทาง (PAT: Professional Aptitude
Test) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ,
2555)
จากข้อมูลดังกล่าว การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาจะมีส่วนช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการ
ทําแบบทดสอบระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลักหรือไม่ ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ว่าผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ
ครู ผู้ ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ธ านี เขต 3 มีการนิเ ทศ
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ภายในสถานศึกษาในระดับใด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการ
ทําแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักมีลักษณะอย่างไร และการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หรือไม่ และสัมพันธ์ในระดับใด เพื่อนําผลที่ได้มา
เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
สถานศึ กษาให้มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ นและเป็ น
แนวทางในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของไทย
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระบบการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เกิดจากการทํา
แบบทดสอบประเมินผลระดับชาติ ใน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
นิ เ ทศภายในกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรีย นในสถานศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ เ กิ ด จากการทํ า แบบทดสอบประเมิ น ผลระดั บ
ชาติ (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3

วิธีการวิจัย
ประชากร คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
3 จํานวน 179 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 179 คน หัวหน้างานวิชาการ
จํานวน 179 คนและครูผู้สอน จํานวน 1,633 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 1,991 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้างานวิชาการและครูผู้สอนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
3 จํานวนทั้งสิ้น 322 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 29 คน หัวหน้างานวิชาการ
จํานวน 29 คน และครูผู้สอน จํานวน 264 คน
โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan
(1970) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นอย่างมีสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
(1) ข้อมู ลทั่ วไปมีลั กษณะเลือกตอบ (2) ข้อมู ล
เกี่ยวกับระดับการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554) และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก โดยข้อมูลที่ได้ เป็นค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของผล
การทดสอบแบบประเมิน ผลระดับ ชาติ ในแต่ล ะ
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ มาแปลผลตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันทดสอบทาง
การศึ กษาแห่ งชาติ (สถาบั นทดสอบทางการศึ กษา
แห่งชาติ, 2555)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้ (1) การนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งรายด้านและ
ภาพรวม (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่ได้
จากการทําแบบทดสอบประเมินผลระดับชาติ ใน 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
และภาพรวม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การนิเ ทศภายในของสถานศึก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุร าษฎร์ธ านี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ดี 6
ด้ า น เรี ย งลํ า ดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ดไปยั งค่ า เฉลี่ ย
ต่ําสุดได้แก่ ด้านการวางแผนการนิเทศ ( X =4.01,
S.D.=0.28) ด้ า นการพั ฒ นาหลั กสู ต ร ( X =3.92,
S.D.=0.44) ด้ า นการพั ฒ นาครู ผู้ ส อน ( X =3.92,
S.D.=0. 58) ด้ า นการส ร้ า งเส ริ ม กํ า ลั ง ใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ( X =3.90, S.D.=0.27) ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน ( X =3.81, S.D.=0.40)
ด้ า นการพั ฒ นากลุ่ ม และดํ า เนิ น การปฏิ บั ติ ง าน
นิเ ทศ ( X =3.70, S.D.=0.26) และอยู่ ในระดั บ
พอใช้ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินผลการนิเทศ
( X =3.09, S.D.=0.32) สอดคล้ องกั บ คมกริ ช
นพรัตน์ (2552) พบว่ากระบวนการพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อยู่ใน
ระดับ ดีทั้งรายด้านและภาพรวมทําให้ผลสัมฤทธิ์
ของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 สู งขึ้ น ยั ง
สอดคล้องกับศรีสุดา แสงพันธ์ (2550) ได้ศึกษาผล
ของการใช้การนิเทศภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู ปฐมวั ย พบว่ าโดยภาพรวมมี การเปลี่ ย นแปลง
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งก่อน
ระหว่างและหลังได้รับการนิเทศภายในแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน และยังสอดคล้องกับประกิต สิงห์ทอง
(2552) พบว่าสภาพการดําเนินการนิเทศการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 2 อยู่ในระดับดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 3 จากการทํ า แบบทดสอบ
ประเมินผลระดับชาติ ในปีการศึกษา 2555 กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้หลัก ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ภาษาไทย และกลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 (2551) ศึกษาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่ อการประกัน คุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 พบว่า กลุ่มสาระที่มี
ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นเพิ่ ม
สูงขึ้น ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ และ
กลุ่มสาระที่มีร ะดับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของ
นักเรียนลดต่ําลง ได้แก่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ และผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย
ภาพรวม พบว่า มีบางกลุ่มสาระในแต่ละชั้นปีที่มี
แนวโน้มจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ําลง และยังสอดคล้องกับคมกริช นพรัตน์ (2552)
พบว่า กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน
บ้า นหนองตะลุมปุ๊ ก สังกั ดสํ า นักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 อยู่ในระดับดีทั้งรายด้าน
และภาพรวมทํ า ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกณฑ์
ที่ ค าดหวั ง ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
การศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการโดย
สพฐ.) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
เกินไป เนื่องจากผู้บริหารหรือนักวิชาการมีมุมมอง
เปรี ย บเที ย บระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนกับประเทศใกล้เคียงที่เป็นประเทศคู่แข่ง
ในการพั ฒ นาหรื อ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว หรื อ
สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จั ด การศึ กษาไม่ ค รอบคลุ ม
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กระทรวงกําหนด เป็น
เหตุใ ห้ผู้เ รีย นไม่ส ามารถทํา แบบทดสอบได้ห รือ
ทําได้น้อยและมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายใน
กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นใน
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สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง (r= .763) ด้ า นที่ มี
ความสัมพัน ธ์กัน สูงมากที่สุด คือ ด้ านการพั ฒนา
หลักสูตรกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อยู่ในระดั บสูงมาก (r= .896) รองลงมา คือ ด้า น
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย อยู่ในระดับสูงมาก (r= .892) ส่วนด้านที่
มีความสัมพันธ์ต่ําสุด คือ ด้านการวัดผลประเมินผล
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม อยู่ ใ นระดั บ ต่ํ า (r=.139) และยั ง
สอดคล้องกับ ภควัต เทศน์ธรรม (2552) พบว่า
ความคิด เห็น ของครูผู้ สอนซึ่งเป็นกลุ่มตั วอย่ างใน
โรงเรียนมั ธยมศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเลย จํานวน 33 แห่ง ต่อสภาพการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เกิดจากการทําแบบทดสอบ
ประเมินผลระดับชาติ ในระดับต่ํามาก อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาให้
ความสําคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการเรียน
การสอน และการพัฒนาครูผู้สอนและ เนื่องจากมี
ความตระหนั ก และให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การทํ า
แบบทดสอบประเมินผลของนักเรียน

สรุป
การนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามความ
คิ ด เห็ น ของนั ก บริ ห ารสถานศึ ก ษา หั ว หน้ า งาน
วิ ชาการ และครู ผู้ สอน ผลการวิ เคราะห์ การนิ เทศ
ภายในของสถานศึ กษาสั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี 6 ด้าน และอยู่ในระดับ
พอใช้ 1 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
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วางแผนการนิเทศ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านการพัฒนาครูผู้สอน และด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการประเมิ น ผลการ
นิเทศ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นของนักเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุร าษฎร์ธ านี
เขต 3 จากการทําแบบทดสอบประเมินผลระดับชาติ
ในปีการศึก ษา 2555 กลุ่มสาระการเรีย นรู้ห ลัก
ผลการวิ เ คราะห์ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ พอใช้
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ที่มีค่า เฉลี่ ย สู งสุด คื อ ภาษาไทย
รองลงมา คือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ
ภาษาต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สุราษฎร์ธานี เขต 3 การนิเทศภายในมีความสัมพันธ์
กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 การ
นิเทศภายในมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสถานศึกษาโดยรวมทางบวก
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของการนิ เ ทศภายในแต่ ล ะด้ า นกั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรีย นในแต่ล ะด้า นมีค วามสัม พัน ธ์ท าง
บวกอย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ .01 ด้า นที่มี
ความสั ม พั น ธ์ สู ง มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการพั ฒ นา
หลักสูตรกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อยู่ในระดับสูงมาก รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับสูงมาก และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ําสุด คือ
ด้านการวัดผลประเมินผลกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับต่ํา
รองลงมา คือ ด้านการวัดผล ประเมินผลกับกลุ่ม
สาระการเรียนคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับต่ํา

ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้
1. สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 3 ควรผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
นโยบายพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
2. สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถม
ศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 3 ควรวางแผนในการจั ด
อบรมผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ
ครู ผู้ ส อน เรื่ องการนิ เ ทศภายในของสถานศึ กษา
เพราะจะได้นําความรู้นั้นมาพัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาต่อไป
3. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 3
ควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และให้บุคลากร
ในสถานศึ ก ษาได้ ศึกษารู ป แบบการนิ เ ทศภายใน
และตระหนักถึงการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
4. การนิเทศภายใน มีบางประเด็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรให้การส่งเสริม และสนับสนุนการ
นิเทศให้มีป ระสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความสําคัญ
ในการกํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
ปฏิบัติงานการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ก ารนิ เ ทศภายในส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาให้ มีความทั นสมัย ที่ส อดคล้ องกับ การ
ปฏิรูปการศึกษา
2. ควรศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างการ
นิเทศภายในกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ
ท่านอื่น ๆ
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