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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การนิเทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนา แนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน ระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้
สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำานวน 424 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา การประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือ
ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย แบบประเมนิความเหมาะสม แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและ
สภาพที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

แบบประเมนิความเหมาะสมของแนวทางการนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศกึษา สถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ดชันลีำาดบัความตอ้งการจำาเป็น  
ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน และตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่ง
ชี้ 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 มสีภาพปจัจบุนัทัง้โดยรวมและรายดา้นทกุดา้นมคีา่เฉลีย่
อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 1 ทัง้โดยรวมและรายด้านทกุด้านมคีา่เฉลีย่
อยูใ่นระดบัมาก 3. การพฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิเคราะห์ดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น พบว่า 
ด้านที่มีลำาดับความต้องการจำาเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านการสะท้อนผลหลังการสังเกตการสอน รองลง
มาด้านการดำาเนินการนิเทศภายในแบบสอนแนะ ด้านการวางแผนการนิเทศภายในแบบสอนแนะ และ
ด้านการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการนิเทศภายในแบบสอนแนะ ตามลำาดับ 
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ผลการประเมินแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิพบ
ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: แนวทางพัฒนา, การนิเทศภายในแบบสอนแนะ, สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 

Abstract

This purposes of this research were: 1) to study factors and indicators of coach-
ing supervision in school 2) to study the current and desirable situations of the coaching 
supervision 3) to develop a guidelines for coaching supervision for schools under the office 
of Udonthani primary education service area 1.The research was designed into 3 phases. 
Sample in phase 1 were 5 experts. Phase 2 were 424 teachers., phase 3 were 7 experts. 
The research instruments were the questionnaire with 5 rating scale and the coaching super-
vision appropriate evaluation form. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and modified priority needs index.

The result of research indicated that

1. Coaching supervision in schools consisted of 4 factors and 16 indicators. 2. The 
current situations of coaching supervision in schools under the Office of Udonthani Primary 
Education Service Area 1 as the whole and each factor were at the high level. The desirable 
situations of coaching supervision in schools under the Office of Udonthani Primary Education 
Service Area 1 as the whole and each factor were at the high level. 3. The development of 
guidelines for coaching supervision, results of the analysis of modified priority needs index 
found that the priority items were post- observation reflective conference, implementation of 
coaching supervision, planning for coaching supervision, monitoring progress and evaluat-
ing the coaching. The evaluation of coaching supervision guidelines for school was at the 
highest level of appropriateness.

Keywords: developing guidelines, coaching supervision, the office of udonthani primary 
education service area 1.

บทนำา

การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของคน โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ระเบียบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งไดถ้กูตราขึน้เปน็ขอ้กำาหนด 

ในการจัดการศึกษาสำาหรับปวงชนชาวไทย เป็น
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา การจัด
ระบบโครงสรา้งและกระบวนการจดัการศกึษา ดว้ย
ยึดหลักการกระจายอำานาจการบรหิารและจดัการ
ศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
งานบคุคล และการบรหิารงานท่ัวไป ไปสูเ่ขตพืน้ท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งและความคล่องตัว 
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และสถาบันสังคมอื่น โดยยึดหลักความ
เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพ และความต้องการในแต่ละระดับหรือท้อง
ที่ และต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อรองรับ
การกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2555: 2)

การศกึษาของประเทศไทยไดม้กีารปฏริปูการ
ศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พทุธศกัราช 2552-2561) 
การศกึษาและการเรียนรู้ทีต่อ้งปฏิรูปอยา่งเร่งด่วนไว้ 
4 ประการ คอื 1) พฒันาคนไทยยคุใหม ่2) พฒันา
คุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พัฒนาครูสู่การ
บริหารจัดการยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาครูมีมาตรการ
หลัก คือ 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ และหลัก
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะครู ให้เชื่อมกับความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้
เรียนเป็นสำาคัญ 2) เร่งจัดตั้งกองทุนพัฒนาและ
กองทนุสง่เสรมิครคูณาจารยแ์ละบคุลากรทางการ
ศึกษา 3) พัฒนาครูอาจารย์ โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นสำาคัญ 
โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจำาการที่สอนไม่ตรง
วิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คณุภาพรวมทัง้ใหม้รีะบบแรงจงูใจใหค้รคูณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาได้พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
และ 4) พัฒนาคณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร
ด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนการสอน วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและการใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศกึษา (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
2554: 14-32) 

การนิเทศแบบสอนแนะ เป็นกระบวน
การทำางาน การศึกษา และการแก้ปัญหาร่วมกัน

อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศใน
การจัดการเรียนรู้เป็นการกำากับติดตามดูแล ช่วย
เหลือ กระตุน้ระบบการจัดการความคดิใหส้ามารถ
นำาความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากการ
อบรมมาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้การดำาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงพัฒนาการ
ทำางานที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนศักยภาพ ใน
ตนเอง (สุทธนู ศรีไสย์. 2549: 1)

การจดัการศกึษาของไทยมกีารเปลีย่นแปลง
และมีพัฒนาการตามสถานการณ์ นโยบายปฏิรูป
การศึกษามาโดยลำาดับ โครงสร้างหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับเปลี่ยนให้มี
การกระจายอำานาจสู่สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริม 
สนบัสนนุใหม้กีารปรบัวธิเีรยีน เปลีย่นวธิสีอนและ
พฒันาการจัดการเรยีนการสอน ใหส้อดรับกบัการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาในยุคปฏิรูปการศกึษาไทย 
โดยมุ่งผลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
เพือ่ใหป้ระชากรไดร้บัการพฒันาสูค่วามเปน็สากล 
ดงันัน้ สถานศกึษาจึงมภีารกิจ อนัสำาคญัย่ิงในการ
สร้างเยาวชน ให้มีคุณภาพที่จะเป็นกำาลังและเป็น
ฐานรากสำาคัญของ การพัฒนาประเทศ กลุ่มนิเทศ 
ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 1 มี
ความตระหนกัถึงความสำาคญัและความจำาเปน็ของ
การนิเทศภายใน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนช่วยเหลือ และร่วมพัฒนาการจัดการ
นิเทศงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น
ระบบที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และการที่
จะมีระบบใดขึ้นมาจะต้องมีส่วนประกอบสำาคัญ 
คือ ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต และผลกระ
ทบซึ่งมีความสัมพันธ์กัน (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. 2557: 8)

ดงันัน้ การพฒันาการนเิทศภายใน จงึเปน็
ส่วนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถสร้าง
ระบบการดำาเนนิงานโดยพฒันาปจัจยั ตวัปอ้นให้มี
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คณุภาพเตรียมพร้อม เพือ่ดำาเนนิงานนเิทศภายใน 
โดยมปีฏสิมัพนัธก์นั เปน็กระบวนการพฒันาครใูห้
มีความสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน ด้วย
เทคนิควิธกีาร ท่ีมีประสทิธภิาพ มกีารกำากบัตดิตาม
คุณภาพงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลผลิต ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบ
ในทางที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนในอนาคตที่มุ่งหวัง 
ในสภาพปจัจบุนั พบวา่โรงเรยีนมกีารนเิทศภายใน
โรงเรยีนปรากฏในแผนปฏิบติัการของโรงเรยีน เพือ่
ให้สอดคล้องกับขอบข่าย/ภารกิจการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีน ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกำาหนด
ไว้ แต่ยังไม่สามารถดำาเนินการและสร้างระบบ
การนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
มีอุปสรรค และข้อจำากัดบางประการของโรงเรียน 
เช่น ความรู้ความสามารถของผู้นิเทศงานวิชาการ
ในการวางแผนการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน เทคนิค
วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
โรงเรียน การนิเทศภายใน จึงมีความสำาคัญและมี
ความจำาเป็นที่จะต้องช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการจัดการนิเทศการศกึษา อยา่งเปน็รปูธรรม
ที่มีประสิทธิภาพ (ชนิดา ยินดีเขต. 2550: 1-3)

จากเหตผุลและความสำาคญัดังกล่าว ทำาให้
ผูว้จัิยสนใจทีจ่ะศึกษาถงึแนวทางการนเิทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาอดุรธานเีขต 1 วา่มแีนวทางการ
นเิทศภายในไปในทศิทางใด ผูบ้รหิารใหค้วามสำาคญั
ในการนเิทศภายในหรอืไม ่และครผููส้อนพรอ้มทีจ่ะ
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนเพียงใด ซึ่งผล
การวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลสำาหรับผู้บริหารนำาไปใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์การนิเทศภายใน ตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 1

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค ์ของการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบั
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู
โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำานวน 2,825 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูผู้สอน จำานวน 424 คน แยกเป็นผู้บริหาร 
124 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ
ครูผู้สอน 300 คน โดยวิธีการสุ่มร้อยละ 12 ของ
จำานวนครใูนโรงเรียน สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน 

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่เกี่ยวกับการ
พฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบสอนแนะ ไดแ้ก ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
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การพฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 แบ่งออกเป็น 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด
ชนดิมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ และตอน
ที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 1 ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert Type) 5 ระดับ 

3. แบบประเมนิแนวทางการพฒันาแนวทาง
การนเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
นเิทศภายในแบบสอนแนะ 2) สงัเคราะหข้์อมลูจาก
ขั้นตอนที่ 1 3) ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตวับ่งช้ีโดยผูท้รงคุณวฒุจิำานวน 5 คน 

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงค์การนเิทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 มทีัง้หมด 3 ขัน้
ตอน คือ 1) นำาผลการศกึษาองคป์ระกอบในระยะที ่

1 มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน คือ 1) วเิคราะหห์าความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาการนเิทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 2) 
ออกแบบแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 3) ประเมิน
แนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
องคป์ระกอบและตวับง่ชีก้ารนเิทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหข้์อมูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. การวเิคราะหห์าความตอ้งการจำาเปน็ใน
การพัฒนาการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 1 โดยค่าดชันลีำาดบัความ
ตอ้งการจำาเปน็ (Modified Priority Needs Index: 
PNImodified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

4. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
แนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวับง่ชีข้องการนเิทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 1 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
วางแผนการนิเทศภายในแบบสอนแนะ จำานวน 6 
ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการดำาเนินการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะ จำานวน 4 ตวับง่ช้ี 3) ดา้นการสะทอ้นผล
หลงัการสงัเกตการสอน จำานวน 3 ตวับง่ชี ้และ 4) 
ดา้นการตดิตามความกา้วหนา้และประเมนิผลการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ จำานวน 3 ตัวบ่งชี้ และ
ตวับง่ชี ้16 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่1) กำาหนดเป้าหมายของ
การนเิทศแบบสอนแนะ 2) การแตง่ตัง้ผูน้เิทศและ
ผูร้บัการนเิทศแบบสอนแนะ 3) การจัดตารางสอน
ที่เอื้ออำานวยความสะดวกให้ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศมีเวลาว่างตรงกัน 4) จัดปฏิทินการดำาเนิน
การนิเทศ 5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้าน
การจัดหาสื่อ เอกสารความรู้ วัสดุที่เกี่ยวข้อง 6) 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการนิเทศ
และผลการนิเทศ และติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ 7) ประชุมเพื่อสอนแนะการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ผู้รับการนิเทศสอน 8) ประชุม
เพื่อตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งวตัถปุระสงคก์ารสอน และ
วิธีการประเมิน 9) ผู้นิเทศเข้าสังเกตการสอนและ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ 10) 
ผู้นิเทศวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอนบันทึกผล
การนิเทศเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้รับการนิเทศ 
11) ผูน้เิทศตัง้คำาถามเพือ่ให้ผูร้บัการนเิทศสะท้อน
คดิ 12) ผูรั้บการนเิทศสะท้อนคิดประเดน็ท่ีตนตอ้ง
พัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 13) ผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศตกลงร่วมกันในวิธีการ
สอนแนะ และองค์ความรู้ที่จะสอนแนะเพ่ิมเติม 
14) ประเมินผลการดำาเนนิการนเิทศแบบสอนแนะ

จากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 15) 
ประเมนิผลการดำาเนนิการสอดคลอ้งกบัเปา้หมาย

ของการนเิทศแบบสอนแนะ และ 16) มกีารประเมนิ
ผลระหว่างดำาเนินการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
เพื่อแก้ปัญหา และอุปสรรค

2. สภาพปัจจุบันการนิเทศแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ 1) ด้านการติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมนิผลการนเิทศภายในแบบสอนแนะ 2) ดา้น
การดำาเนนิการนเิทศภายในแบบสอนแนะ 3) ดา้น
การสะทอ้นผลหลงัการสงัเกตการสอน 4) ดา้นการ
วางแผนการนเิทศภายในแบบสอนแนะ ตามลำาดบั 
สว่นสภาพพงึประสงคก์ารนเิทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่
ในระดบัมากทกุดา้น เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก ่1) ดา้นการดำาเนนิการนเิทศภายในแบบสอน
แนะ 2) ดา้นการสะทอ้นผลหลงัการสงัเกตการสอน 
3) ด้านการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
การนเิทศภายในแบบสอนแนะ 4) ดา้นการวางแผน
การนิเทศภายในแบบสอนแนะ ตามลำาดับ 

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน
การนิเทศภายในแบบสอนแนะมี 5 แนวทาง 2) 
ด้านการดำาเนินการนิเทศภายในแบบสอนแนะ มี 
4 แนวทาง 3) ด้านการสะท้อนผลหลังการสังเกต
การสอนมี 6 แนวทาง และ 4) ด้านการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะมี 6 แนวทาง 

อภิปรายผล

1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถาน
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ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 องค์ประกอบการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา ประกอบ
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะ 2) ดา้นการดำาเนนิการนเิทศ
ภายในแบบสอนแนะ 3) ด้านการสะท้อนผลหลัง
การสงัเกตการสอน และ 4) ดา้นการตดิตามความ
กา้วหนา้และประเมินผลการนเิทศภายในแบบสอน
แนะ ผลการประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
นิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา  
พบว่า ทั้งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีความเหมาะ
สม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นทีมี่คา่เฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นการ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คอื ดา้นการวางแผนการนเิทศภายในแบบสอนแนะ 
ทัง้นีเ้นือ่งจากโรงเรียนอาจมกีารวางแผนการนเิทศ
ภายในไว้ แต่ครูผู้สอนมองว่าด้านประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนรู้ของครลูดลงไมไ่ด ้ซึง่การนำาขอ้มลู
มาจัดลำาดับความสำาคญั จะทำาใหท้ราบถงึแนวทาง
ในการดำาเนินการนิเทศภายในแบบสอนแนะ เพื่อ
ให้การดำาเนนิการบรรลวัุตถปุระสงคห์รอืเปา้หมาย
ที่กำาหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เสมา วงษา 
(2545: 109) กล่าวว่า 

การวางแผนเปน็การนำาขอ้มลูมาวเิคราะห์
สภาพปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการมาใชใ้นการ
วางแผนในการนิเทศภายใน ซึง่อาจดำาเนนิการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ คือ การนำาข้อมูลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มาจัดลำาดับ
ความสำาคัญ ศึกษาทำาความเข้าใจเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหานั้นๆ และกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนิน
การ สอดคล้องกับ ชารี มณีศรี (2542: 203) 
ได้กล่าวถึงการศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศ จาก
แนวคิดการศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สรุปได้ว่า ครูควรจัดลำาดับความ
สำาคัญของปัญหา และความต้องการ และกำาหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแฮร์ริส 
(Harris 1985, อา้งองิใน วชัรา เลา่เรยีนด ี2554: 
20) ที่กล่าวว่าการจัดลำาดับความสำาคัญ ถือเป็น 
กระบวนการในการกำาหนดเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์
และกิจกรรมตามลำาดับความสำาคญัในการวางแผน
ดำาเนินการนิเทศ 

การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
คอื ดา้นการดำาเนนิการนเิทศภายในแบบสอนแนะ 
และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ำาสุด คือ ด้านการวางแผน 
การนิเทศภายในแบบสอนแนะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีความ
ต้องการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอน
แนะดา้นการดำาเนนิการนเิทศภายในแบบสอนแนะ 
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย ไพยา
รมณ์ (2553: 123-124) ได้ศึกษาการพัฒนาการ
ดำาเนินงานนิเทศภายในโรงเรยีน ผลการศกึษา พบ
วา่ คณะครูสว่นใหญข่าดความรู้ความเขา้ใจในระบบ
การนเิทศภายใน ยงัไมม่กีารดำาเนนิการใดๆทีเ่กีย่ว
กบัการนเิทศภายใน สว่นในดา้นความตอ้งการพบ
วา่ ตอ้งการใหม้กีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่คณะ
ครูทุกคนในโรงเรียน โดยการอบรมให้ความรู้ หรือ
การศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบเอกสารคู่มือการ
ดำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีนสอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของAlkrdem (2011: unpaged) ไดศึ้กษาการ
จดัการเรยีนการสอนโดยการนเิทศภายในโรงเรยีน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ี
ทำาหน้าที่นิเทศการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบ
ว่า การนิเทศการเรียนการสอนขาดการปฏิบัติการ
นิเทศที่ดี ซึ่งส่งผลให้ครูที่ทำาหน้าที่นิเทศการเรียน
การสอนวติกกงัวล ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาควร
หาแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการนเิทศการ
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ศึกษาสอดคล้องกับGrant (2012: 17) ได้ศึกษา
การนเิทศภายในแบบชีแ้นะเพือ่การกำากบัดแูล การ
ฝกึปฏบิตั ิและผลกระทบตอ่การศกึษาผลการวจิยั 
พบว่าการนิเทศภายในแบบชี้แนะโดยใช้การกำากับ
ดูแล การปฏิบัติ และการรายงานผล ซึ่งการนิเทศ
แบบชีแ้นะในครัง้นีไ้ดร้บัการสนบัสนนุอยา่งทว่มทนั
จากผู้เข้าร่วมได้แก่ผู้ให้การนิเทศหรือบังคับบัญชา 
และผูร้บัการนเิทศหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การนเิทศ
ภายในถูกมองว่า ต้องใช้ทักษะเป็นอย่างมาก

ในการชีแ้นะทีส่ะทอ้นออกมาถึงการพฒันา 
การฝกึอบรม และการปฏบิตัซิึง่จะไดข้อ้มลู เชงิลึก 
และได้มุมมองของการนิเทศภายในที่ใหม่ๆ และ
เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียน การสอน

3. การพฒันาแนวทางการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดย
นำาผลการศึกษาที่ได้จากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
มาใชใ้นการรา่งแนวทางการนิเทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอดุรธาน ีเขต 1 ผลการประเมนิแนวทาง
การนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 พบว่ามีความสอดคล้อง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ ท้ังนีอ้าจเปน็เพราะผูท้รงคณุวฒุทิีป่ระเมนิ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่
ดแูลดา้นการนเิทศภายในครผููส้อน ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาหรอืครวูชิาการ และเมือ่พจิารณาแนวทางการ
นเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา ทีผู่้
วจิยัสร้างขึน้แล้วนัน้พบวา่ ผู้วจิยัมีการนำาเอาขอ้มูล
จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผนวกกับ

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมาเป็นข้อมูลในการสร้าง
แนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อีกทั้งเมื่อเห็นองค์
ประกอบการดำาเนนิงาน วธิดีำาเนนิการและผลการ
ดำาเนินงาน ทำาให้สามารถตัดสินใจที่จะประเมิน
ออกมาได้ว่าแนวทางการนิเทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้นมี
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกันยา เจริญถ้อย (2553: 70) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้การสอนงาน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผลการวจิยัสรปุว่าแนวทาง
การนิเทศภายใน โดยใช้การสอนงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความตรงตามเน้ือหาโครงสร้างและ
หลกัวชิา ทำาใหก้ารพฒันาทางวชิาการของครผููส้อน
ในสถานศึกษามีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะ
สม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 สามารถนำาแนวทางการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา ไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลได้

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ
ติดตามสม่ำาเสมอเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝายมากยิ่งขึ้น และคำา
นึงถึงความรู้ความสามารถของครูและนำาแนวทาง
การนิเทศภายในแบบสอนแนะ ไปแจ้งให้รับทราบ

1.3 ครูสังกดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ควรนำาแนวทางการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

1.4 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บคุลากรทางการศกึษา สำานกังานการศกึษาขัน้พืน้
ฐานสามารถนำาแนวทางการนเิทศภายในแบบสอน
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แนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ไปเป็น
แนวทางในการจัดอบรมผู้บริหารครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 เพือ่เปน็แนวทาง
การนิเทศภายในแบบสอนแนะ มาแก้ไขปรับปรุง

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบเมื่อ
นำาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ไปใช้ในการปฏิบัติ 

2.3 ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการ
นเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษากบั
รูปแบบการนิเทศอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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