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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 2) ศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา   และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
การนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 120 คน และครูผู้สอน จ านวน 215 คน รวม 335 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ข้ันตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 มีค่าอ านาจจ าแนก
ต้ังแต่ 0.321 ถึง 0.895  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ3) ปัจจัยด้านการบริหาร  ปัจจัยด้านโครงสร้าง  
ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านกระบวนการ  และปัจจัยด้านทรัพยากร  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงาน
การนิเทศภายใน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีที่สุด คือ  ปัจจัยด้านบุคลากร  (X3)  ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (X4)  ปัจจัยด้านทรัพยากร  (X5)  และปัจจัยด้านการบริหาร  (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ  .291  .244  .138  และ  .150  ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ  
.339  .260  .162  และ  .172  ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  .822  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ  67.10  มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ  .2661  
และค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบเท่ากับ  .643  โดยเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 
   สมการในรูปคะแนนดิบ 
    Y   =  .643  +  .291  X3  +  .244  X4  +  .138  X5  +  .150  X1   
   สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

    YZ   =  .339  ZX3  +  .260  ZX4  +  .162  ZX5  +  .172  ZX1 

 
ค าส าคัญ: การนิเทศภายในสถานศึกษา, ปัจจัยที่ส่งผลการด าเนินงาน  
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Abstract 
 

This research aimed to 1)  study the levels of factors affecting the operation of school 
internal supervision 2) study the operation of school internal supervision 3) factors affecting the 
operation of school internal supervision in Northeast Thailand. There were 335 participants (120 
school directors and 215 teachers) selected by multi-stage random sampling. The research tool 
was the five-level Likert scale questionnaire with the discrimination at .321 - .895 and the 
reliability at .94. The statistical methods used in analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation , Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 
 The research reveled that 1)  the school directors and the teachers in Northeast 
Thailand had opinions toward the operation of school internal supervision at high level in overall 
result and particular aspects. 2) the school directors and the teachers in Northeast Thailand had 
opinions pertaining to the outcome of operation of school internal supervision in Northeast 
Thailand at high level in overall result and particular aspects. 3)  administrative factor, 
organizational structure factor, personal factor, process factor, and resource factor had significant 
positive relation with school internal supervision at .1 in all variables. 4) dominant factors highly 
effecting the operation of school internal supervision in Northeast Thailand were personal factor 
(x3) , process factor (x4) , resource factor (x5) , and administrative factor (x1) . These factors had 
score correlation at .339, .260, .162, and .172 respectively, correlation coefficients at .822 
significantly at .05, predictability at 67.10%, constant of the equation in the form of raw scores at 
.643. This can be shown in the following equations: 
 equation in the form of raw scores: 
 Y'    =  .643  +  .291  X3  +  .244  X4  + .138  + X5  +  .150  X1 

 equation in the form of standardized scores:  

 ZY
'    =  .339  ZX3  +  .260  ZX4  +  .162  ZX5  +  .172  ZX1      
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บทน า 
 

 ในท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเชิงพลวัตของโลกทุกวันน้ีและที่จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต มีแนวโน้มว่าจะ   
ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนพร้อมกับก าลังเปลี่ยนจากสังคมฐานความรู้ไปสู่โลกหลังสังคมฐานความรู้ (Post 
Knowledge – Based Society) เป็นโลกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์จากการพ่ึงพิง ไปสู่ความเป็นอิสระและการพ่ึงพา
อาศัยกัน [1],[2] โดยเฉพาะองค์การภาครัฐที่มีลักษณะส าคัญแตกต่างจากองค์กรภาคเอกชน ในเรื่องของการไม่
แสวงหาผลก าไร มีระเบียบกฎเกณฑ์และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ เป็นระเบียบแบบแผนที่แน่นอน คุณค่าขององค์การ
อยู่ที่ความสามารถที่จะสร้างประโยชน์ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังข้ึน โดยมี
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [3] สถานศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง
ในการพัฒนาคน มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ก าหนดว่า      
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การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้             
มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หมวด 6 มาตรา 47 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ มาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  และให้ถือว่า         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง [4] โดย
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 โดยมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  มีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  ส่วนที่ส าคัญ  คือมาตรฐานความรู้ ซึ่งในส่วนของการบริหารวิชาการน้ันต้องมีสมรรถนะด้าน
การบริหารวิชาการ  ได้แก่  1)  สามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ 2) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) 
สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 4) สามารถส่งเสริมเพ่ือให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ       
การจัดการเรียนรู้  ในมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานไว้  14  มาตรฐาน โดยจุดเน้น คือ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ศักยภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องหาวิธีการพัฒนาผู้ร่วมงาน  โดยใช้เทคนิคการบริหาร และการนิเทศภายใน          
ให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ได้ก าหนดให้มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ [5]  
 การนิเทศน้ันมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการนิเทศที่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ  
สามารถท าการนิเทศได้อย่างใกล้ชิด  มีความสม่ าเสมอและต่อเน่ือง โดยคุณลักษณะของผู้นิเทศที่ส าคัญคือ 1)  ยินดี
ที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรในการกระตุ้นให้ผู้ถูกนิเทศ ท างานได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง 2) สามารถใช้อ านาจหน้าที่
ของผู้นิเทศได้อย่างเหมาะสม  3)  เป็นตัวอย่างที่ดี  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้รับการนิเทศ 4) ยอมรับการเปลี่ยน
บทบาท  ผู้นิเทศส่วนใหญ่ก่อนมาเป็นผู้นิเทศต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานมาก่อน  ดังน้ันเมื่อเข้าสู่การเป็นผู้นิเทศต้องรับให้
ได้ว่าตนเองน้ันอยู่ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  จึงต้องท าหน้าที่ประสานงานระหว่าง 2 ฝ่ายด้วย และ 5) 
ทักษะจ าเป็นของผู้นิเทศที่ต้องมี คือ ทักษะด้านเทคนิค มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ตลอดจน
ทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เป็นต้น [6] ในขณะเดียวกันปัญหาของการนิเทศภายในที่พบใน
สถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่เป็นระบบไม่ได้มาตรฐาน
และผลผลิตการศึกษา ที่ผ่านมาคือคุณภาพผู้เรียนอยู่ในข้ันที่ต้องปรับปรุง การนิเทศภายในเป็นวิธีการส าคัญอย่าง
หน่ึงในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงข้ึนเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและ
สอดคล้องกับระเบียบวิธีการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ การนิเทศภายในจึงเป็นยุทธวิธีที่ผู้ เกี่ยวข้องควรศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ [7] 
 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการนิเทศภายในซึ่งสอดคล้องกับแนวด าเนินการบริหารการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ จึงให้ความส าคัญสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นการส่งเสริม  
สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยตรง ดังน้ันปัจจัยที่ส่งผล
การด าเนินการนิเทศโรงเรียนจึงเป็นที่สิ่งส าคัญย่ิงที่จะช่วยพัฒนาที่จะปรับปรุงการจัดเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 แนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากณฐมนวรรณ  ศิริสุขชัยวุฒิ [8] โดยเลือกศึกษาปัจจัยที่ส าคัญ  5 ด้าน เพราะปัจจัยลักษณะของ
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องค์การครอบคลุมตัวแปรตามอยู่แล้ว  ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร  ปัจจัยด้านโครงสร้าง  ปัจจัยด้าน
บุคลากร  ปัจจัยด้านกระบวนการ  และปัจจัยด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนิเทศโรงเรียน             
 จากปัญหาและแนวคิดดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นแนวทางส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนเป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการที่จะแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานในการบริหาร และสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการ
จัดการศึกษาต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัด       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.2 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในอันที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพ่ิมสูงข้ึนอย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพลังและศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและผล
สุดท้าย คือ การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ก้าวหน้าและพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
            การนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินงานในหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา คือ งานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยเฉพาะงาน
วิชาการ ถือเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์  ท่ีจะให้สถานศึกษา ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท าให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ [9] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยได้พัฒนาข้ึน  เพ่ือสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์  ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง
เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารและครู จ านวน 30 คน ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า แบบสอบถามมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์รายข้อและทั้งฉบับ โดยข้อค าถามตอนที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายใน มีค่า
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อ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ 0.327 ถึง 0.935 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 และประเด็นข้อค าถามตอนที่
เก่ียวกับการด าเนินงานการนิเทศภายในมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต้ังแต่ 0.321 ถึง 0.895 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.975 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร การวิจัยครั้งน้ีก าหนดประชากรคือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป) และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม)  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยศึกษาในศูนย์บริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 7 
จังหวัด จ านวน 2,400 คน ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย อุดรธานี และอุบลราชธานี  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage 
random sampling) และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง Krejcie and Morgan จ านวน 335 คน จาก 
7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เคยศึกษาในศูนย์บริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทั้ง 7 จังหวัด ได้มาโดยจ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 125 คน (33.3%) เพศหญิง จ านวน 210 คน 
(62.7%) เป็นผู้บริหาร จ านวน 120 คน (35.8%) และคร ูจ านวน 215 คน (64.2%) 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ภายหลังจากที่ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ประสานงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากสถานศึกษาของนิสิตที่เคยศึกษาในศูนย์บริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท้ัง 7 จังหวัด ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท้ัง 7 ศูนย์ โดยผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถาม จ านวน 335 ฉบับ เพ่ือกันข้อมูลสูญหายทั้งหมด เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจึงท าการเลือก
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์จ านวน 320 ฉบับ ตามท่ีต้องการ 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  การแปลความหมาย  
ค่าเฉลี่ย  ของการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นยึดเกณฑ์  การแปลความหมายค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ  (Multiple  Regression  Analysis)  แบบข้ันตอน  (Stepwise) 
  

ผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลเก่ียวกับผลการวิจัยที่ส าคัญดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน        
การนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.09)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายปัจจัย  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ  ปัจจัยด้าน
ทรัพยากร  ( X =4.19)  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการบริหาร  (X = 4.14)  ปัจจัยด้านบุคลากร  (X = 4.12)  ปัจจัย
ด้านโครงสร้าง  (X = 4.06)  และปัจจัยด้านกระบวนการ  (X = 3.89) ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุก



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562                     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

   

74 
 

 
 

ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการวางแผนการนิเทศ  (X =4.12)  รองลงมาคือ  ด้าน       
การเสริมสร้างก าลังใจ  ( X = 4.09)  ด้านการให้ความรู้และความเข้าในใจการท างาน  (X = 4.06) ด้านการประเมิน
การนิเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านการลงมือปฏิบัติ  (X = 4.03)  ตามล าดับ 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร  ปัจจัยด้านโครงสร้าง  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านกระบวนการ  
และปัจจัยด้านทรัพยากร  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการนิเทศภายใน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ 
.01 ทุกตัวแปร 
 4.ปั จจั ยที่ ส่ งผล ต่อผลการด า เนินงานการนิ เทศภายในของสถานศึกษ าใน เขตจั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีที่สุด คือ  ปัจจัยด้านบุคลากร  (X3)  ปัจจัยด้านกระบวนการ  (X4)  ปัจจัยด้านทรัพยากร  
(X5)  และปัจจัยด้านการบริหาร  (X1)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .291 .244  .138  และ 
.150 ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ   .339  .260  .162  และ  .172  
ตามล าดับ  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  .822  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีความสามารถใน   
การพยากรณ์ได้ร้อยละ  67.10  มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ  .2661  และค่าคงที่ของสมการในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ  .643 แสดงผลดังตารางที่ 1-2   
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ตัวพยากรณ์ R R2 F P R2
Change R2

adj SEest 
X3 .770 .593 484.320** .000 .593 .591 .29687 
X1, X2 .801 .642 46.198** .000 .050 .640 .27857 
X1, X2, X3 .819 .765 28.007** .000 .028 .667 .26788 
X1, X2, X3, X4 .822 .775 5.258* .000 .005 .671 .26618 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ตัวแปรพยากรณ์ b  t p-value 
Constant .643  4.888 .000 
ปัจจัยด้านบุคลากร  (X3) .291 .339 5.668 .000 
ปัจจัยด้านกระบวนการ  (X4) .244 .260 6.362 .000 
ปัจจัยด้านทรัพยากร  (X5) .138 .162 2.457 .015 
ปัจจัยด้านการบริหาร  (X1) .150 .172 2.293 .022 
 
 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

  Y   =  .643  +  .291  X3  +  .244  X4  +  .138  X5  +  .150  X1   
  และเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน  

   YZ  =  .339  ZX3  +  .260  ZX4  +  .162  ZX5  +  .172  ZX1 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมและรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยคือ  ปัจจัยด้านทรัพยากร  ปัจจัยด้านการบริหาร   ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านโครงสร้าง  
และปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยเหล่าน้ีมีประกอบไปด้วยการท างานเป็นทีมการใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและผู้เก่ียวข้อง  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการต่ืนตัวในเรื่องของการบริหารเพ่ือเตรียม
ด าเนินการในการนิเทศภายในสถานศึกษา การสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารและครูจนเป็นที่
ยอมรับว่าความส าเร็จในการนิเทศภายในสถานศึกษา  จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการท างานและต้องพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สอดคล้องกับผลการวิจัยของณิชมน ต่ายจันทร์ [10] ได้ท า
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 2. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ  
ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการเสริมสร้างก าลังใจ ด้านการให้ความรู้และความเข้าในใจการท างาน  และด้าน
การประเมินการนิเทศ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านการลงมือปฏิบัติ  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะได้ก าหนดนโยบายและจัด
กิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่จะช่วยส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินการนิเทศภายในอย่างมีระบบ  ด้วยการ
จัดประชุม อบรม  จัดนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสาร  สื่อต่าง  ๆ  จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะครู บุคลากรมีความต่ืนตัว ตระหนัก และเห็นความส าคัญของการด าเนินการนิเทศภายใน ผลการด าเนินการ
นิเทศภายในจึงอยู่ในระดับมาก  และองค์การจะประสบความส าเร็จได้ดีก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีความสามารถที่จะก าหนด
ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้จ าเพาะเจาะจงและชัดเจน  จากข้อค้นพบดังกล่าว  จะเห็นได้ว่า
การที่ผู้บริหารจะด าเนินการนิเทศภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้น้ัน  ผู้บริหารต้องมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของ
การวางแผนการนิเทศ  การเสริมสร้างก าลังใจ  การให้ความรู้และความเข้าในใจการท างาน  และการประเมิน     
การนิเทศของสถานศึกษา  สอดคล้องกับผลวิจัยของวัชรากร โพธิพฤกษ์ [11] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต  1  ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ( X =  4.24)  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรษวรรณ  บรรลือฤทธ์ิ [12] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัย
ด้านทรัพยากร  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่
ระดับ .01 กล่าวได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษากับผลการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน  กล่าวคือ หาก
สถานศึกษาใดมีปัจจัยด้านการบริหาร  ปัจจัยด้านโครงสร้าง  ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัย
ด้านทรัพยากรในระดับสูงแล้ว ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษา จะมีระดับสูงด้วย  
ในทางตรงกันข้าม หากสถานศึกษาใดมีปัจจัยข้างต้นในระดับที่น้อยแล้ว  ผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของ
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สถานศึกษาจะมีระดับน้อยด้วย ดังน้ันปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการ  และปัจจัยด้านทรัพยากรจึงเป็นปัจจัยเงื่อนไขไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา
จะต้องอาศัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นส่วนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงาน  เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรษวรรณ  
บรรลือฤทธ์ิ [12] ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ  ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ และสอดคล้องกับวัชรากร   
โพธิพฤกษ์ [11] ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารในการประกันคุณภาพ  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ ด้านลักษณะองค์การ ด้านลักษณะของสภาแวดล้อม และด้านนโยบายการบริหารบุคลากรปฏิบัติ           
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ปั จจัยที่ ส่ งผล ต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาใน เขตจังห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร (X3) ปัจจัยด้านกระบวนการ (X4) ปัจจัยด้านทรัพยากร  (X5)  
และปัจจัยด้านการบริหาร  (X1)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ  
67.10  มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .2661 โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ Y =  .643  +  .291  

X3  +  .244  X4  +  .138  X5  +  .150  X1  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  YZ   =  .339  ZX3  +  .260  ZX4  +  
.162  ZX5  +  .172  ZX1  แสดงว่า ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านกระบวนการ  (ปัจจัยด้านทรัพยากร  และปัจจัย
ด้านการบริหาร  ส่งผลต่อการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษาได้ดีที่สุด  ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้  
ร้อยละ  67.10  สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรษวรรณ  บรรลือฤทธ์ิ [12] ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน   สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร   คือ  ปัจจัยด้านโครงสร้าง   องค์การ   ซึ่งสามารถพยากรณ์                  
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
วัชรากร โพธิพฤกษ์ [11] ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ลักษณะองค์การ  และ    
การติดต่อสื่อสารในการประกันคุณภาพสามารถพยากรณ์การด าเนินงานการประกันคุณภาพก ารศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1 ได้ร้อยละ  69.60  มีค่า   
ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ  .273  สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังน้ี  Y =  
.457  +  .670  X7  +  .140  X5  +  .090  X1 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

        1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ  ดังน้ันสถานศึกษา  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนปัจจัยด้านกระบวนการ  
เช่น  สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินและการนิเทศ  สถานศึกษามีระบบสาระสนเทศ      
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด้านบุคลากรและผู้เรียนเพ่ือพร้อมรับการประเมิน สิ่งที่กล่าวมาน้ีจะช่วยให้สถานศึกษามีผล
การด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษามากเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ครูผู้สอน มีความเต็มใจ
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ที่จะปฏิบัติหน้าที่เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาขอความร่วมมือต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ร่วมงานในสถานศึกษา  
ทุกคนต่างให้ความเคารพผู้บริหารสถานศึกษา สิ่งที่กล่าวมาน้ีจะช่วยให้การด าเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
  1.2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้านทรัพยากร  
และปัจจัยด้านการบริหาร  ดังน้ันสถานศึกษา  ผู้บริหารจึงควรสนับสนุน ส่งเสริมปัจจัยดังกล่าว  เพ่ือเสริมสร้าง     
การด าเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานการนิเทศของสถานศึกษา เช่น การมีส่วน
ร่วมของชุมชนว่า มีผลเก่ียวข้องกับการด าเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
             2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่คาดว่ามีผลต่อการด าเนินงานการนิ เทศภายในของ
สถานศึกษา เช่น ศึกษาปัจจัยด้านนโยบายและเป้าหมาย ปัจจัยด้านทีมงาน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้าน      
กลยุทธ์ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านการเมือง ฯลฯ 
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