
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ

ปญหาการนิเทศภายใน การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในและประเมินความเหมาะสมของคูมือการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       

สุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

จํานวน 120 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแบบของ Likert จํานวน 3 ข้ันตอน หาคาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

ไดคาความเช่ือมั่น 0.93 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสงและรับแบบสอบถามดวยตนเองและ 

จํานวน 120 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามที่สงไป ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของ

การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําผลการตอบไปจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

สรุปผล 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี 

 1.  สภาพปญหาการนิเทศภายในโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางทุกขอ 

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

  1.1 ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน มสีภาพปญหาการนิเทศภายในโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความไมสอดคลองกันของการจัดทําแผนการนิเทศ

ภายในและแผนปฏิบัติราชการมีระดับปญหาการนิเทศตํ่าสุด รองลงมาคือ การกําหนดนโยบาย

เปาหมายและแนวทางการนิเทศภายในขาดความชัดเจน สวนโรงเรียนขาดการวิเคราะหขอมูลสภาพ

ปจจุบัน ปญหาและความ ตองการในการวางแผนการนิเทศภายในมีระดับปญหาการนิเทศสูงสุด 
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  1.2 ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีสภาพปญหาการนิเทศภายในโดยรวม  

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศขาดทักษะในการนิเทศ มีระดับปญหา

ตํ่าสุด รองลงมาคือ ขาดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคลากรเขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศกอนเปดภาคเรียน สวนผูนิเทศไมไดใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูรับการนิเทศ มีระดับปญหา

การนิเทศสูงสุด 

  1.3 ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน มีสภาพปญหาการนิเทศภายในโดยรวม 

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนขาดการสํารวจความตองการของผูรับ

การนิเทศเกี่ยวกับเครื่องมือการนิเทศภายใน มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ รายละเอียดเน้ือหา         

ในเครื่องมือการนิเทศขาดความชัดเจน สวนเครื่องมือการนิเทศไมสอดคลองกับกิจกรรมการนิเทศ            

มีระดับปญหาสูงสุด 

  1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน มีสภาพปญหาการนิเทศภายใน

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนขาดการสงเสริมใหครูมีสวนรวม 

ในการประเมินผลการนิเทศภายใน มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ ขาดการติดตามความกาวหนา

ภายหลังการรบัการนิเทศ สวนครูไมนําผลการนิเทศมาปรบัปรงุและพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน

มีระดับปญหาสูงสุด 

 2.  การตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

พบวา คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาทุกขอ 

 3.  ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการใชภาษา ดานการออกแบบ และดานรูปเลม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือการจัดการในเน้ือหา และดานเน้ือหาตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังน้ี 

 1.  สภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เหตุผล        

ที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจุบันสถานศึกษาตางใหความสําคัญตอการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงปญหา หรืออุปสรรคในการจัดการศึกษาจะถูกแกไขดวย

กระบวนการนิเทศ ตลอดจนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ตางให
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ความสําคัญกับการแกปญหาดวยกระบวนการนิเทศภายใน เห็นไดจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

จากกลุมงานนิเทศจัดการศึกษาจากเขตพื้นที่อยางเปนระยะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุริยะ พุทธารักษ 

(2550 : 59 - 61, 68) ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 

พบวา การดําเนินการนิเทศมีระดับปญหาในภาพรวมและรายองคประกอบ อยูในระดับปานกลาง และ

สอดคลองกับ สาย นพเทาว (2554 : 61 - 71) ไดศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในตาม

ความคิดเห็นของครูและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผลการวิจัยพบวาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

  จากที่กลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักที่ทําใหสภาพปญหาการนิเทศภายใน 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานสามารถอภิปรายได ดังน้ี 

  1.1 สภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความไมสอดคลองกันของการจัด 

ทําแผนการนิเทศภายในและแผนปฏิบัติราชการมีระดับปญหาการนิเทศตํ่าสุด รองลงมาคือ การกําหนด

นโยบายเปาหมายและแนวทางการนิเทศภายในขาดความชัดเจน สวนโรงเรียนขาดการวิเคราะหขอมูล

สภาพปจจุบัน ปญหาและความ ตองการในการวางแผนการนิเทศภายในมีระดับปญหาการนิเทศสูงสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ีนาจะเปนผลมาจากสถานศึกษาไดมีการสนับสนุนใหใช

กระบวนการนิเทศในการแกปญหาภายใน ผูบริหารและบุคลากรไดใหความสําคัญตอกระบวนการ

นิเทศ การกําหนดเปาหมาย แนวทางในการนิเทศ ตลอดจนการจัดทําแผนการนิเทศ และแผนปฏิบัติ

ราชการไวอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการนิเทศใหถูกตองและตรงตามเปาประสงค        

ที่วางไวตามที่ บุศรินทร ทับแบน (2552 : 31) สรุปวาแนวทางการนิเทศภายในตองมีการกําหนดนโยบาย 

เปาหมายและมาตรการในการนิเทศภายในที่ชัดเจน มีการจัดเตรียมขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศภายใน

โดยใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียนที่สอดคลองกับการนิเทศภายใน 

  1.2 สภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศขาดทักษะในการนิเทศ   

มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ ขาดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคลากรเขาใจบทบาทของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศกอนเปดภาคเรียน สวนผูนิเทศไมไดใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูรับการนิเทศ   

มีระดับปญหาการนิเทศสูงสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ีนาจะเปนผลมาจาก ปจจุบันการจัดการศึกษาไดมีการสนับสนุน

ใหครูผูสอนไดจัดการเรียนการสอนและทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเปนการแกไขปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล 
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ตลอดจนโรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรมีการนิเทศการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ โดยผูบริหาร

ตองใชกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบ แตปญหาที่เกดิข้ึนไดชัดเจนในโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ผูนิเทศ

ขาดการช้ีแจงใหครูผูรับการนิเทศทราบและการสะทอนผลการนิเทศใหผูรับการนิเทศทราบถึงสภาพ

การจัดการเรียนการสอนของผูรับการนิเทศเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป ซึ่งทั้งน้ี

อาจเปนสาเหตุมาจากผูนิเทศขาดทักษะ วิธีการในการนิเทศภายในตามที่ กรมวิชาการ กระทรวง 

ศึกษาธิการ (2543 : 17) ไดเสนอแนะกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่เปนไปไดตามสภาพ         

ของโรงเรียนแตละแหงที่จะดําเนินการได คือการใหความรู แนะนํา ประชุมปรึกษาหารือ จัดอบรม 

ปฐมนิเทศ ใหเอกสารความรู หาวิทยากรมาใหความรู ประสานงานใหรวมกันทํางาน การจัดกิจกรรม

กระตุนใหปฏิบัติงานเขมแข็งและการทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  

  1.3 สภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนขาดการสํารวจความตองการ

ของผูรับการนิเทศเกี่ยวกับเครื่องมือการนิเทศภายใน มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ รายละเอียด

เน้ือหาในเครื่องมือการนิเทศขาดความชัดเจน สวนเครื่องมือการนิเทศไมสอดคลองกับกิจกรรมการนิเทศ 

มีระดับปญหาสูงสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ีนาจะเปนมาจากผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ

การศึกษา การนิเทศจะบรรลุผลไดดีก็ข้ึนอยูกับเครื่องมือการนิเทศเปนสําคัญ เครื่องมือที่ดีจะสงผลให

กระบวนการในการแกไขปญหา และความเขาในในกระบวนการนิเทศที่ดีมากข้ึน ตลอดจนการสราง

เครื่องมือที่สอดคลองกับกิจกรรมการนิเทศ และเน้ือหาที่ตรงประเด็นจะสงผลใหเกิดกระบวนการแกไข

ปญหาไดตรงประเด็น การนิเทศสามารถบรรลุเปาประสงคไดตามแผนที่วางไว ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษา (อางถึงใน พิชัย อุนแสง, 2539 : 30 - 35) กลาววาเครื่องมือการนิเทศ

ภายในเปนสิ่งที่ใชในการนิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเพื่อใหผูนิเทศไดทราบถึง

ที่มาของปญหา ความตองการและการวางแผนแกปญหาไดถูกตอง 

  1.4 สภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการประเมินผลการนิเทศภายใน

โรงเรียน พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนขาดการสงเสริม

ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน มีระดับปญหาตํ่าสุด รองลงมาคือ ขาดการติดตาม

ความกาวหนาภายหลังการรับการนิเทศ สวนครูไมนําผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาในกิจกรรม

การเรียนการสอนมีระดับปญหาสูงสุด 

   ผลการวิจัยเชนน้ีนาจะเปนผลมาจากสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่ ตางใหความสําคัญและสนับสนุนกระบวนการนิเทศการศึกษาอยางตอเน่ือง ตลอดจน
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การสนับสนุนใหบุคลากรไดมีความรูความเขาใจในการบวนการนิเทศภายใน การสรางเครื่องมือการ

นิเทศการจัดกระบวนการนิเทศและการวางแผนการนิเทศ แตปญหาที่พบหลังจากการนิเทศภายใน 

คือ ครูผูรับการนิเทศไมไดมีสวนรวมในการประเมินผลและไมไดรับทราบผลการนิเทศเพื่อนําไป

ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป ตามที่ บุศรินทร ทับแบน (2552 : 45) ไดกลาววา 

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินคาการปฏิบัติงาน

นิเทศภายในโรงเรียนมีการกระทําอยางตอเน่ือง สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินเพื่อรับทราบ

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 2. การตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

พบวา คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาทุกขอ  

  ผลการวิจัยเชนน้ีนาจะเปนผลมาจากคูมือการนิเทศจะเปนตัวกําหนดเปาหมาย 

ความตองการ และข้ันตอนในการดําเนินงานนิเทศภายใน เครื่องมือการนิเทศที่มีขอมูลครบถวน    

การใชภาษาเหมาะสมกับเน้ือหา การจัดการรูปแบบ ความนาสนใน จะเปนตัวดึงดูดในการใชเครื่องมือ

การนิเทศใหประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ บุศรินทร ทับแทน (2552 : 100 - 101) ไดทําการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองพบวา การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนโดยการ

วิเคราะหเน้ือหาจากการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ

พบวา คูมือมีความสอดคลองกันในดานเน้ือหา 

 3. ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรยีนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เหตุผล

ที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากคูมือการนิเทศเปนเครื่องมือที่สําคัญในการนิเทศภายใน 

หากเสถานศึกษามีเครื่องมือที่ดีในการนิเทศที่ดี ก็จะสงผลใหการดําเนินการนิเทศภายในบรรลุตาม

เปาประสงคตามที่วางไวดังน้ัน สิ่งที่ใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศภายในเพื่อให

ผูนิเทศไดทราบถึงที่มาของปญหา ความตองการและการวางแผนแกปญหาไดถูกตอง เครื่องมือเหลาน้ี

ไดแก แบบสํารวจความพึงพอใจ แบบบันทึกการนิเทศ แบบประเมินผลการสอนหรือแบบสังเกต    

การสอน แบบบันทึกการเย่ียมช้ันเรียน และแบบประเมินโครงการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ     

นพพร แทนนิล (2555 : 90 - 96) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน            

ที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ันสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         

สุราษฎรธานี เขต 2 พบวา ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรูแบบ  

คละช้ันโดยภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย จิราพร โสตรยม (2555 : 79 - 86)           

ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาความเหมาะสมของคูมือการนิเทศ

ภายในโรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวม

อยูในระดับมาก 

  จากที่กลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลกัที่ทาํใหความเหมาะสมของคูมือการนิเทศ

ภายในโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานสามารถอภิปรายได ดังน้ี 

  3.1 ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานเน้ือหา พบวาโดยรวม          

อยูในระดับมาก เหตุผลที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก เน้ือหาของคูมือการนิเทศ          

เปนสิ่งสําคัญที่จะตอบโจทยไดเปนอยางดี เพราะเน้ือหาการนิเทศจะทําใหผูบริหารและครูผูสอน          

มีความรูความเขาใจ ในการนิเทศภายใน การวางแผน การตรวจสอบ ปรับปรุง และแกไขปญหา 

อุปสรรคในการปฏิบัติการนิเทศ ตลอดจนสามารถปฏิบัติการนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามที่ สมมาตร ปรุงสุวรรณ (2545 : 8) ที่ใหความเห็นวาคูมือที่ดีน้ัน ควรมีลักษณะในประเด็นหลัก            

คือดานเน้ือหาตองถูกตองและครอบคลุมสาระของคูมือน้ัน 

  3.2 ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการใชภาษา พบวาโดยรวม

อยูในระดับมาก เหตุผลที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การใชภาษาในการสื่อสารจะเปน

ตัวชวยในการปฏิบัติการนิเทศใหประสบความสําเร็จ การใชคูมือการนิเทศที่ใชภาษาเขาใจงายสามารถ

ชวยใหผูปฏิบัติการนิเทศ และผูทําการนิเทศเขาใจถึงวัตถุประสงคของการใชเครื่องมือในการนิเทศได

เปนอยางดีตามที่ ไพศาล ยาทิพย (2547 : 29) ไดสรุปวา คูมือควรเขียนดวยขอความที่สั้น ถูกตอง 

ชัดเจน ตรงไปตรงมา ใชถอยคําที่สละสลวย อานแลวเขาใจงาย อานแลวเกิดความเพลิดเพลินและพอใจ 

  3.3 ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการออกแบบ พบวาโดยรวม

อยูในระดับมาก เหตุผลที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการออกแบบคูมือการนิเทศเปน

การสรางจุดเรา และความนาสนใจของคูมือการนิเทศ หากคูมือการนิเทศมีการออกแบบใหมีจุดเดน

และนาสนใจ จะชวยสรางความสนใจใหกับผูนิเทศ การออกแบบคูมือที่มีความสรางสรรค นาสนใจจะ

ชวยใหเกิดความตองการในการปฏิบัติการนิเทศไดอีกทางหน่ึง ตามที่ไพศาล ยาทิพย (2547 : 29) ได

สรุปวา คูมือควรออกแบบใหมีความสวยงาม ประณีตเรียบรอยทั้งในเรื่องของการจัดวางรูปแบบการ

พิมพ การใชตัวอักษร สามารถดึงดูดความสนใจผูอานไดทั้งในสาระ เน้ือหา กิจกรรมและภาพประกอบ 

  3.4 ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานรูปเลม พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เหตุผลที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปเลมของคูมือการนิเทศเปนจุดดึงดูด
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ความนาสนใจในการปฏิบัติการนิเทศ รูปเลมที่นาสนใจ มีขอมูลที่ครบถวน เหมาะสม และครอบคลุม

กับเน้ือหาทุกดาน จะสรางความสนใจใหกับผูใชเครื่องมือการนิเทศไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย จิราพร โสตรยม (2555 : 79 - 86) ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือการนิเทศภายใน

โรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานรูปเลมและเน้ือหาของคูมือการนิเทศภายใน โดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก 

  3.5 ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการจัดการในเน้ือหา พบวา

โดยรวมอยูในระดับมาก เหตุผลที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดการดานเน้ือหา

เปนการกําหนดรายละเอียด เน้ือหา สาระตาง ๆ ในการนิเทศ สามารถบอกถึงวัตถุประสงค กระบวนการ

เปาหมายของการนิเทศ ดังน้ันหากเน้ือหาในคูมือการนิเทศมีความถูกตองสมบรูณ กระบวนการนิเทศก็

สามารถที่จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับงานวิจัย นพพร 

แทนนิล (2555 : 90-96) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู

แบบคละช้ันสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

พบวา ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนที่จัดการเรียนรูแบบคละช้ัน ดานรูปเลมและ

เน้ือหาของคูมือการนิเทศภายใน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไป

ปรับใชและสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.  สภาพปญหาการนิเทศภายในพบวา แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ดังน้ันโรงเรียนมีแนวทางการนิเทศไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหการดําเนินการนิเทศดําเนินไป

อยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนหาแนวทางในการนิเทศรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  

มีวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการในการวางแผนการนิเทศภายใน มีเครื่องมือการ

นิเทศที่สอดคลองกับกิจกรรมการนิเทศ และควรนําผลการนิเทศจากผูนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนา       

ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 2.  ความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายใน พบวาดานเน้ือหามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผูที่จะ

สรางคูมือการนิเทศควรศึกษาวิธีการสรางคูมืออยางละเอียด โดยมีภาษาและเน้ือหาที่อานเขาใจและ      

มีรูปเลมนําเสนอที่นาสนใจ 

 3.  ผูบริหารโรงเรียนควรใชทักษะในการใชคูมือและมีเจตคติที่ดีตอคูมือ ซึ่งจะสงผลตอ

การพัฒนาการสอนและคุณภาพของนักเรียน 

 4.  ผูบริหารควรทําการนิเทศภายในโรงเรียนอยางจริงจัง โดยดําเนินการอยางจริง        

เปนระบบตามข้ันตอน กระบวนการการนิเทศ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 2.  ควรมีการศึกษาเจตคติตอการนิเทศภายในโรงเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 3.  ควรมีการศึกษาการจัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 


