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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการพฒันาครโูดยใชแ้นวคดิ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ และ 3) พัฒนาแนวทาง
การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ระยะ
ที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำานวน 337 คน และระยะ
ที่ 3 วิเคราะห์ PNI Modified ศึกษาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ร่างแนวทางการพัฒนาครู และ
ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. กระบวนการ การนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถแยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผนการสอนแนะ มี 3 ตัวชี้
วัด 2) ขั้นการเตรียมการสอนแนะ มี 3 ตัวชี้วัด 3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ มี 3 ตัวชี้วัด 4) ขั้นติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศ มี 4 ตัวชี้วัด

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า สภาพปัจจุบันในการ
จัดการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การ
ติดตามและประเมนิผลการนเิทศ 2) การวางแผนการนเิทศ 3)การเตรยีมการนเิทศ 4)การปฏบิตักิารนเิทศ 
สภาพที่พึงประสงค์การนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา ด้านการติดตามและประเมินผล
การนิเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
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3. แนวทางการจดัการนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ1) ขั้นการวางแผนการสอนแนะ มี 4 
แนวทางปฏิบัติ 2) ขั้นการเตรียมการสอนแนะ มี 8 แนวทางปฏิบัติ 3) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ มี 5 แนวทาง
ปฏิบัต ิ4) ข้ันติดตามและประเมนิผลการนเิทศ ม ี7 แนวทางปฏบิตั ิจากการประเมนิกระบวนการดงักลา่ว
โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วนความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ในระดับมาก ยกเว้นรูป
แบบและวิธีการพัฒนา ที่มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: การนเิทศภายในแบบสอนแนะ, กระบวนการนเิทศ, สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26

Abstract

Research study Development of a guided internal supervision approach. Under  
the Office of Educational Service Area Secondary School District 26 is intended to 1) to 
study the elements and indicators of supervision Inside tutorial Under the Office of the  
Secondary Education Service Area 26 2) to study the condition Current and internal  
supervision requirements. Under the Office of Educational Service Area Secondary School 
District 26 3) to develop a guideline for internal coaching development. Affiliated with the 
district office Secondary education, Region 26, using research and development processes. 
It consists of 3 phases: Phase 1Study of composition and indicators of internal supervision. 
Under the Office of Educational Service Area Secondary School District 26 Stage 2 Study 
of Current Condition And needs Internal supervision Suggested under the Office of the  
Secondary Education Service Area 26 By Phase 1 The experts evaluated the suitability of 
the components and the indicators of 7 people. Phase 2 Specialist The research instruments 
were 5 teachers. Affiliated with the district office 310 undergraduate students in secondary 
education And phase 3, the school has a good practice. (Best Practice), 2 experts, 7 people, 
7 tools. Data collection included questionnaires, interviews, statistics used in the analysis. 
Data are percentage, mean and standard deviation.

The research results were follow:

1. Guidelines for internal supervision. Under the Office of the Secondary Education 
Service Area Zone 26 can be divided into 4 stages: 1) instructional planning stage with 
3 indicators; 2) step 3 instructional preparation; 3) three supervisory stages; 4) test and  
follow-up stages Supervision has 4 indicators.

2. Results of the study on present condition and desirable condition of internal  
teaching management. Suggested under the Office of the Secondary Education Area  
Region 26 found that the current state of the Internal Supervision Management Under the  
jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 26 In a very high level Sorting 
needs from descending order: 1) tracking and Evaluation of supervision. 2) Supervision 
planning. 3) Supervision Preparation 4) Supervision
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3. The results of the evaluation of the guideline of Internal Supervision Management. 
Under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Service Area 26, In a very 
high level Feasibility is very possible. Except for format and development methods. With the 
highest possible level.

Keywords: Instructional Supervision, Supervision Process, Office of Secondary Education 
Region 26

บทนำา

จากผลการสัมมนาเรื่องการปฏิรูปการ
ศกึษารอบใหม่: สูก่ารศึกษาทีม่คีณุภาพอย่างทัว่ถงึ
สรปุไวว้า่การแกป้ญัหาคณุภาพการศกึษาไทยเปน็
เรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง แม้จะมีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปฏิรูป
รอบแรก เมือ่ป ีพ.ศ.2542 จนมาถงึรอบสองเมือ่ป ี
2552 ซึง่ประเทศไทยยงัไมส่ามารถใหค้ณุภาพการ
ศึกษาของประเทศดีขึน้ ทัง้น้ี ประเมนิได้จากผลการ
เรยีนของนกัเรยีนซึง่เปน็ตวัชีว้ดัคณุภาพการศกึษาที่
สำาคญักลบัตกต่ำาลงสวนทางกบัทรพัยากรการศกึษา
ของประเทศ ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบ
ของนักเรียนไทย โดยวัดจากข้อสอบมาตรฐานใน
ประเทศคอื O-NET หรอืข้อสอบมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เชน่ Program for International Student 
Assessment (PISA) และ Trends inInternational 
Mathematics and Science Study (TIMSS) ตา่ง
มแีนวโนม้ลดลงอยูใ่นระดบัต่ำากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน
คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ
มาเลเซยี ซึง่ปญัหาคุณภาพการศึกษาไทยนัน้ไมใ่ช่
การขาดทรัพยากร แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ 
ในการใชท้รัพยากร” อนัเนือ่งมาจากการขาด“ ความ
รับผิดชอบ” ของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครองนั่นเอง การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึง
ต้องมุง่ไปทีก่ารสร้างความรบัผดิชอบ ของผูจ้ดัการ
ศกึษา ทัง้ภาครฐั โรงเรยีนและคร ูแลว้จงึหนนุเสรมิ
ด้วยมาตรการอื่ (อัมมาร สยามวาลา และคณะ,
2555: 3-11) 

รณกฤต รินทะชัย (2014: online) ได้
ทำาการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการบริหารงาน

บคุคลในโรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จากผลการวิจัยพบว่า ด้าน
การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ มี
ปญัหาการดำาเนนิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาบุคลากร
ส่วนใหญ่มักจะเป็นหน้าที่ของสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษา ท่ีจะจดัอบรม สมัมนา ศกึษาดูงาน ตาม
การจดักจิกรรมฝกึอบรมสมัมนาครผููส้อนวชิาตา่งๆ 
สว่นโรงเรยีนไดส้ง่เสรมิใหบ้คุลากรไดร้บัการพฒันา
ส่วนใหญ่เปน็การประชมุชี้แจง การนิเทศ ใหค้รู ได้
ศกึษาจาก เอกสารตำารา สือ่เทคโนโลยตีา่งๆ ทีม่อียู่
ในโรงเรียน ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายข้อจะเห็นได้ว่า 
ด้านบุคลากรมีความสนใจและใส่ใจต่อการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ มีปัญหามากที่สุด อาจเนื่องมาจาก 
บุคลากรในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่มีอายุราชการมาก 
อาจเป็นสาเหตทุำาให้เกดิแรงจงูใจในการสรา้งสรรค์
ผลงานลดนอ้ยลงไปอีกทัง้ดว้ยภาระหนา้ทีก่ารงาน
คอ่นขา้งมากทำาใหก้ารปฏบิตัหินา้ท่ีไมเ่ตม็กาลงัเท่า
ทีค่วร นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัมงีบประมาณไมเ่พยีง
พอทีจ่ะนำามาดำาเนนิการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติราชการ

อนาคตภาพของการนเิทศการศกึษาสำาหรบั
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2556-
2565) พบว่ามี 8 ด้านที่จะส่งผลกระทบต่อการ
นิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ได้แก่
ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ ด้านขอบข่ายของ
การนเิทศการศกึษา ดา้นรปูแบบของการนเิทศ ดา้น
เทคนคิหรือวธิกีารนเิทศ ดา้นการจดัการศึกษาเพือ่
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณท์ีป่ระเทศไทยจะเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ในป ี2558 ดา้นการจดัการศกึษา
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เพื่อศตวรรษที่ 21 ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ตามที่คุรุสภากำาหนด 
และด้านโครงสร้างของหน่วยงานการนิเทศการ
ศึกษา เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ (2558: 91-92) 
การสอนแนะจดัไดว้า่เปน็กระบวนการหนึง่ทีห่วัหนา้
งานใชเ้พือ่สรา้งเสรมิและพฒันาลกูนอ้ง ใหม้คีวาม
รู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
เฉพาะตวั (Personal Attribute) ในการทำางานนัน้ๆ 
ใหป้ระสบความสำาเรจ็ ตามเปา้หมาย ทีก่ำาหนดขึน้ 
และบทบาทที่ผู้เป็นโค้ช แสดงออกมานั้น จะต้อง
อยูบ่นพืน้ฐานของลกัษณะท่ีด ีเป็นความตัง้ใจจริงท่ี
จะให ้และเปน็ทีย่อมรบัของลกูนอ้ง (Trust) ปกรณ ์
วงศร์ตันพบิลูย ์(2552: online) เปน็วธิกีารในการ
พัฒนาสมรรถภาพการทำางานของคุณครู โดยเน้น
ไปที่การทำางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น 
หรือ การช่วยให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ 
เฉลิมชัย พันธ์เลิศ(2549: online) 

จากสภาพดงักลา่วผูว้จิยั จงึสนใจทีจ่ะศกึษา
หาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับ
สถานศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศการ
ศกึษา เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาและการจดัการ
เรยีนการสอนของครู กอ่เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และ
เปน็แนวทางพัฒนาสมรรถนะความเปน็ครมูอือาชพี
ของครูผู้สอนให้มีมาตรฐานด้านมาตรฐานความรู้
และมาตรฐานประสบการณ์ปฏิบัติการสอนและ
ประสบการณ์วิชาชีพจนประสบความสำาเร็จต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษากระบวนการ การนเิทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พงึประสงคข์องการการนเิทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร 87 คน 
และครูโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จำานวน 1,606 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 12 คน 
และครูและครูโรงเรียนสังกัดสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำานวน 310 คน โดย
การเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan และใช้
เทคนคิการสุม่แบบแบ่งชัน้ภมู ิ(Stratified Random 
Sampling technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 7 คน

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย และให้คำาแนะนำาปรับปรุงแก้ไข 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ให้ข้อมูลใน
การศกึษาสถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่เียีย่ม (Best 
Practice) จำานวน 2 โรงเรยีน ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาหรือผู้แทน

2.4 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหน้าท่ีใหค้ำาแนะนำา
เพ่ือความสมบรูณข์องแนวทางและทำาหนา้ท่ีประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตวัชีว้ดั แบ่งเปน็ 2 ตอน คอื ตอนที ่1 
เปน็แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการ 
การนเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษา 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตอนที่ 2 เป็น
คำาถามปลายเปดิ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวฒิุเขยีนขอ้เสนอ
แนะและประเด็นการปรับปรุงกระบวนการ 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ขอ้มูลขนาดโรงเรยีนทีผู่ต้อบแบบสอบถามปฏบิตังิาน 
ตอนที ่2 ขอ้คำาถามแบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและ
สภาพที่พงึประสงคข์องการนเิทศภายในแบบสอน
แนะ สำาหรับสถานศึกษา มลัีกษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert เพื่อ
สอบถามระดับการดำาเนินงานของสถานศึกษา 
ไดแ้ก ่มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุ 

3. แบบสัมภาษณ์ ในศึกษาสถานศึกษาที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม จำานวน 2 โรงเรียน เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

4. แบบประเมินเพื่อประเมินแนวการ
พัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินพิจารณาความ
คดิเหน็ตอ่แนวทางในดา้นความเหมาะสมและดา้น
ความเป็นไปได้

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษากระบวนการ ศึกษา
เอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สังเคราะห์
เพื่อให้ได้กระบวนการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
สำาหรับสถานศึกษา และประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของกระบวนการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษา นำากระบวนการ
ที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามเพื่อถาม
สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์ระบวนการ
นเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษา เกบ็
ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ผูบ้รหิารสงักดั สพม.
26 12 คน และครูและครู จำานวน 310 วิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ
ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของกระบวนการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษา

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษา นำาผล
การวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ 
ศึกษา Best Practice จากหน่วยงานที่มีวิธีที่ดี
ในการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษา 2 แห่ง แล้ว
รา่งแนวทางการพัฒนาครโูดยใชก้ระบวนการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะ ประเมินแนวทางโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ค่าระดับความเหมาะสม
กระบวนการการนเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบั
สถานศกึษา โดยการหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พงึประสงคข์องการนเิทศภายในแบบสอน
แนะ สำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยวเิคราะหห์าคา่
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Need Assessment) โดยนำาข้อมูลผลการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะ
ที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index: PNI Modified) เพือ่จดัลำาดบัความ
ต้องการจำาเป็น
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4. การวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวปฏิบัติ
ในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถาน
ศึกษา จากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา 

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแนวทาง
การพัฒนาการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 26 โดยวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

กระบวนการ การนิเทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สรุปผลได้ ดังนี้

1. กระบวนการ การนเิทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถแยกเป็น 
4 ขั้นตอนและ 13 ตัวชี้วัดดังนี้

1. ขั้นการวางแผนการสอนแนะ มี 3 ตัว
ชี้วัด ดังนี้

1.1 การสำารวจปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
ทำาให้งานไม่บรรลุผล

1.2 การกำาหนดเปา้หมายทีต่อ้งการพฒันา

1.3 ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัประเดน็หรอืจุด
เน้นที่ต้องการชี้แนะร่วมกัน

2. ขั้นการเตรียมการสอนแนะ มี 3 ตัว
ชี้วัด ดังนี้

2.1 การสรา้งความรูจ้กักบัผูถ้กูนเิทศกอ่น
การนิเทศ

2.2 การวิเคราะห์ความรู้เดิมของครูผู้ถูก
นิเทศก่อนการทำาการนิเทศ

2.3 การสร้างความเข้าใจความรู้ใหม่ให้
กับผู้ถูกนิเทศ

3. ขั้นปฏิบัติการนิเทศ มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 การตรวจสอบและให้คำาแนะนำาข้อ

บกพร่องการปฏิบัติงานของครูผู้ถูกนิเทศ

3.2 การกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการ
เรียนรู้จากการนิเทศ

3.3 การสร้างเครื่องมือในการนิเทศอย่าง
หลากหลาย

4. ขัน้การตดิตามและประเมนิผลการนเิทศ 
มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 การติดตามนิเทศเพิ่มเติมหลักจาก
การนิเทศ

4.2 การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

4.3 การสร้างเครื่องมือประเมินผลให้
ครอบคลุมและชัดเจน

4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำาผลที่ได้
มาพัฒนางาน

2. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนสภาพท่ีพงึประสงค์การนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษาโดยรวม
และรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3. แนวทางการจัดการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน เขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ประกอบดว้ย 
4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่การวางแผนการสอนแนะม ี3 ตวั
ชี้วัดและมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1) ผู้นิเทศ
สอบถามปัญหาจากผู้รับการนิเทศ สำารวจและ
ตรวจหาข้อบกพร่องของงานอย่างละเอียด 2) ผู้
นเิทศและผูถ้กูนเิทศรว่มกนัอภปิรายผลปญัหาและ
ข้อบกพร่องที่ทำาให้งานไม่บรรลุผล 3) สอบถาม
และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ของปัญหา ชี้แจงรายละเอียดความสำาคัญของเป้า
หมายทีต่อ้งการพฒันาแกผูถ้กูนเิทศและผูท้ีม่สีว่น
เกี่ยวข้องกับงาน 4) พูดคุยและสร้างข้อตกลงร่วม
กันเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการทำาการนิเทศ 

 การเตรียมการสอนแนะมีมี 3 ตัวชี้วัด
และมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1) มีการพูดคุย
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ถงึเรือ่งทัว่ไปทีไ่มเ่กีย่วกบัการนเิทศเพือ่สรา้งความ
เปน็กนัเองกบัผูถ้กูนเิทศ 2) กระตุน้ใหผู้ถ้กูนเิทศพดู
เรื่องที่ตัวเองภาคภูมิใจในชีวิต และกล่าวยกย่องผู้
ถกูนเิทศถงึสิง่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในชวีติ 3) รว่ม
แบง่ปนัถงึประสบการณท์ีเ่คยผดิพลาดในอดตีและ
แนวทางแกไ้ขกบัผูถู้กนเิทศ 4) พดูคยุและสรา้งขอ้
ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการทำาการ
นิเทศ 5) สอบถามถึงด้านที่ถนัด ด้านที่ไม่ถนัดใน 
และความพอใจในผลงานของผู้ที่ถูกนิเทศ 6) เปิด
โอกาสใหผู้ถ้กูนเิทศเสนอแนวคดิในการพฒันางาน
ที่กำาลังพัฒนา 7) อธิบายรายละเอียดของความรู้
ใหม่ให้กับผู้ถูกนิเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้า
กับประสบการณ์ของผู้ถูกนิเทศ 8) สรุปความรู้
เนือ้หาและเปา้หมายทีจ่ะนเิทศใหก้บัครผููถ้กูนเิทศ
ก่อนทำาการนิเทศ

การปฏบิติัการสอนแนะมีมี 3 ตัวชีว้ดัและ
มแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี ้1) วเิคราะหต์รวจสอบ
ข้อบกพร่องของผู้ถูกนิเทศขณะปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งให้คำาแนะนำาในการแก้ไขข้องบกพร่องของผู้ถูก
นิเทศขณะปฏิบัติงาน2) มีการติดตามสังเกตการ
เรยีนรูข้องผูถ้กูนเิทศขณะปฏบิตังิาน ดแูลผูถ้กูนเิทศ
อยา่งใกลช้ดิขณะปฏบัิตงิาน3) สรา้งขวัญและกำาลงั
ใจให้แก่ผู้ถูกนิเทศขณะปฏิบัติงาน มีการพูดกล่าว
ชมเชยเมือ่ผูถู้กนิเทศทำางานไดด้ ีไมก่ลา่วตำาหนขิอ้
บกพรอ่งของผูร้บัการนเิทศขณะปฏบิตังิาน 4) หลกี
เหลีย่งการนำาขอ้ดอ้ยของผูถู้กนิเทศมาเปรยีบเทยีบ
การทำางานกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีกว่า 5) เลือกใช้
เครือ่งมอืในการนเิทศใหเ้หมาะกบับรบิทการเรยีนรู ้
ของผู้ถูกนิเทศแต่ละคน

การตดิตามและประเมนิผลการนเิทศม ี4 
ตวัชีว้ดัและมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี ้1) หลงัจาก
สิ้นสุดการปฏิบัติการนิเทศ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
นิเทศสามารถปรกึษาปญัหาในการปฏบิตังิานกบัผู้
นเิทศไดจ้นกวา่ผูถ้กูนเิทศจะเขา้ใจ 2) ผูน้เิทศคอย
ติดตามและให้คำาแนะนำาแกผู้นิเทศจนกว่าผู้นิเทศ
จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 3) มีการตรวจผล
การปฏิบัติงานของผู้ถูกนิเทศจนกว่าผู้ถูกนิเทศจะ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 4) มีการรับฟังความคิดเห็น

จากผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเปิดโอกาสใหม้ีส่วน
รว่มในการอภปิรายผลการทำางาน 5) มกีารประชมุ
เสนอความคดิเหน็ระหว่างผูบ้รหิารผูน้เิทศและผูถ้กู
นิเทศเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 6) มีการ
ใช้เครื่องมือในการประเมินผลได้หลากหลายตาม
สถานการณ์ 7) มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกนิเทศได้
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตวัเอง สำารวจคน้หา
จดุเดน่และขอ้บกพรอ่งของตวัเองเขยีนเปน็รายงาน
ส่งผู้นิเทศและผู้บริหาร

อภิปรายผล

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการการ
จดัการนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 มีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการศึกษากระบวนการ การจัดการ
จดัการนเิทศภายในแบบสอนแนะ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวางแผนการนิเทศ 
2) การเตรียมการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ 
4) การติดตามและประเมินผลการนิเทศ ทั้งนี้
กระบวนการ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น มีความครอบคลุม
และเป็นไป(สมติ สชัฌกุร. 2547: 18-83) ไดก้ลา่ว
ไว้ว่า เทคนิค คือ วิธีการที่ได้ผ่านการทดลองและ
เปน็ทีย่อมรับกนัว่าไดผ้ล สว่นมากเราถอืว่าวิธกีาร
ที่ใช้โดยผู้ชำานาญการ คือเทคนิคในการสอนแนะ 
นอกจากจะดำาเนินการสอนตามวิธีการ 4ขั้น อัน
ได้แก่ 1) การตระเตรียม 2) การสอน 3) การให้
ผู้รับการสอนฝึกปฏิบัติ และ 4) การทดสอบและ
ติดตามผล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมในการ
ทำาให้ผู้รับการสอนแนะเกิดการเรียนรู้เป็นลำาดับ
แล้วผู้สอนแนะยังจะต้องสนใจเทคนิคต่างๆ เพื่อ
นำามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนแนะ (ทองพัน
ชั่ง พงษ์วารินทร์. 2552: 76-82) การวางแผน
การสอนแนะนั้น เพ่ือช่วยให้การสอนแนะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) เตรียม
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ความพร้อมของผู้สอน โดยศึกษาหาข้อมูล และ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งในทกุหวัขอ้ เพือ่ใชป้ระกอบ
การสอน 2) เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถาน
ที่ โดยพิจารณาจากเรื่องที่จะสอน จำานวนผู้เรียน 
สถานที ่ขนาดของหอ้ง อปุกรณ์ เคร่ืองมอืทีใ่ช ้เชน่ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์Projector กระดาน
สำาหรบัเขยีน หรอืเครือ่งเขยีนอืน่ๆ ทีจ่ำาเปน็ใหพ้รอ้ม
กอ่นเริม่การสอนทกุคร้ัง 3) ใชเ้วลาให้เหมาะสม โดย
พิจารณาจากความสำาคัญ และรายละเอียดต่างๆ 
ของเน้ือหาที่จะสอน ซึ่งควรจัดเวลาให้เหมาะสม 
ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าใช้เวลานาน 
ก็อาจทำาให้ผู้เรียนเบื่อ หรือถ้าใช้เวลาส้ันเกินไปก็
อาจทำาให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาไม่ครบถ้วน 4) เลือก
วิธีการสอนแนะ เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา และ
ผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งควรวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนที่จะ
สอน เชน่ ความรู้ทีม่ขีองผูเ้รยีนประสบการณ ์นสิยั
ส่วนตัว (ถ้าเป็นไปได้) ความสามารถในการรับรู้ 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการสอนแนะ 
เช่น ต้องการสอนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน ก็ควร
แบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงแรก สอนทฤษฎีในห้องใช้
อุปกรณ์คือ Computer และเครื่องฉาย กระดาษ
ขนาดใหญ ่และเครือ่งเขยีน ชว่งทีส่อง ไปสอนภาค
ปฏิบัติโดยใช้สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียน
ไดล้งมอืปฏบิตั ิ5) สรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งการ
สอน เพือ่ทำาใหเ้กดิการมสีว่นรว่มระหวา่งผูเ้รยีนและ
ผู้สอน โดยใช้วิธีการถาม-ตอบ หรือกิจกรรมกลุ่ม 
(สำาหรบัการบรรยาย/อบรม) เพื่อกระตุ้นความคดิ
ของผูเ้รยีน (แกง้ว่งสำาหรบับางคน) เป็นระยะๆ 6) 
ติดตามผลระหว่างการสอน โดยเป็นการประเมิน
ความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียนระหว่างการ
สอนเป็นระยะๆ เพื่อทำาให้ผู้สอนทราบถึงความ
สามารถในการรับรู้ของผู้เรียนว่ารับรู้ได้มากน้อย
เพยีงใด ซึง่จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถปรบัเปลีย่นวธิี
การสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 7) ประเมิน
ผลการสอน หลังจากที่ได้สอนจนครบในทุกราย
ละเอียดของเนื้อหาแล้วควรทำาการประเมินผล 
เพือ่ทำาใหท้ราบวา่ ผู้เรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลการสอน อาจใช้

วิธีการทำาข้อสอบ หรือการลงมือปฏิบัติ ในกรณีที่
สามารถสอบไดผ้า่นตามเกณฑ ์ถอืวา่ผูน้ัน้สามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้ แต่ตรงกันข้ามถ้าผู้เรียนไม่ผ่าน
การทดสอบผูส้อนตอ้งทำาการสอนซ้ำา เพือ่ทบทวน
ความเข้าใจก่อนที่พนักงานจะเข้าสู่การปฏิบัติงาน
จรงิ 8) ตดิตามผลหลงัการสอน โดยเปน็การตดิตาม
ผลการปฏบิัตงิานของพนกังานหลงัจากที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงไประยะหนึ่ง (ประมาณ 1 สัปดาห์ 
– 2 เดือน) เพื่อประเมินว่าพนักงานสามารถนำา
ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประกอบการปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด และ เฉลิม
ชัย พันธ์เลิศ (2549: 67 - 82) ได้ทำาการวิจัย
เรือ่ง การพฒันาการกระบวนการเสรมิสมรรถภาพ
การชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยง โดยใช้การเรียนรู้
แบบเนน้ประสบการณใ์นการอบรมโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐาน พบว่า กระบวนการช้ีแนะประกอบด้วย
กระบวนการดังนี้ 1) การเตรียมการประกอบไป
ดว้ยกจิกรรม การประชมุเตรยีมการเพือ่สรา้งความ
เข้าใจในกระบวนการทำางานผู้บริหารและครู และ
ผู้เก่ียวข้องควรได้รับรู้ภาพใหญ่ของการชี้แนะการ
เรียนการสอน มีการจัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับการ
เรียนการสอนครูโดยการพูดคุยการสังเกต การจัด
อบรมให้ความรู้หรือทักษะใหม่ที่จำาเป็นก่อนการ
ชีแ้นะรวมถงึการทดสอบความรู ้2) การวาแผนการ
ปฏิบัติงานประกอบด้วยการกำาหนดเป้าหมายที่
ตอ้งการพฒันาใหชั้ดเจนกำาหนดระยะเวลาและข้ัน
ตอนการทำางานใหเ้ปน็รายละเอยีดของกจิกรรมใน
แตล่ะขัน้ตอน 3) การดำาเนนิการชีแ้นะประกอบไป
ดว้ยการวางเป้าหมายสรา้งภาพความสำาเรจ็ให้เกิด
ขึน้วเิคราะหส์ภาพงานปจัจบุนัแสวงหาแนวทางทีจ่ะ
ดำาเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้วางแผนการปฏิบัติ
งานเพือ่ไปสูเ่ปา้หมายลงมอืดำาเนนิการตามแผนที่
ตกลงร่วมมือกันรวมทั้งแนวทางในการสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือมีการอภิปรายผลที่ได้จากการ
ดำาเนินการว่าได้ความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มบ้าง 
4) การประเมนิและติดตามผลประกอบด้วยการให้
ครมุสีว่นรว่มในการประเมนิการมอบรางวลัแกค่รทูี่
มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม และการให้หน่วยงาน 
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อื่นๆ มาร่วมวางแผนการประเมินการทำางาน 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการจัดการนิเทศภายในแบบสอน
แนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 

สภาพปัจจุบันในการจัดการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

สภาพที่พึงประสงค์การนเิทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา ดา้นการตดิตามและ
ประเมินผลการนิเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นเดียวกันเรียงลำาดับความต้องการจำาเป็น
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่การตดิตามและประเมนิ
ผลการนเิทศ การวางแผนการนเิทศ การเตรยีมการ
นิเทศ และการปฏิบัติการนิเทศ

3. แนวทางการจดัการจดัการนเิทศภายใน
แบบสอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซ่ึงได้
จากการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติดี
ที่ดีเยี่ยม (Best Practice) แล้วนำามาสังเคราะห์ 
ยกร่างเป็นแนวทางการจัดการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การวางแผนการนิเทศ 2) การเตรียมการนิเทศ 3) 
การปฏิบัติการนิเทศ 4) การติดตามและประเมิน
ผลการนเิทศ แลว้นำามาผา่นการประเมนิจากผูท้รง
คุณวุฒิ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เช่ียวชาญและเข้าใจการ
จัดการนิเทศภายในแบบสอนแนะ ทุกคนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการนิเทศภายในแบบสอน
แนะ และองคป์ระกอบของคูม่อืในดา้นหลกัการและ
เหตุผล จดุมุง่หมาย รปูแบบและวธิกีาร โครงสรา้ง 
การพัฒนาแนวทางจัดการนิเทศภายในแบบสอน
แนะกระบวนการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ แนวทางการประเมิน และเงื่อนไข
ของแนวทางการพัฒนาและความสำาเร็จ มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ แล้วนำามาผ่าน

กระบวนการพฒันาจากผูบ้รหิารทกุคนมคีวามเหน็
เกีย่วกบัแนวทางการจดัการนเิทศภายในแบบสอน
แนะ และผลการประเมนิแนวทางตามแบบประเมนิ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
มีความเหมาะสม และความเปน็ไปไดโ้ดยรวมอยูใ่น
ระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบ
วา่ ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดใ้นการพฒันา
แนวทางการนเิทศภายในแบบสอนแนะสำาหรบัสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ว่าแนวทางการจัดการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีกระบวนการและขั้น
ตอนการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549: 67 - 82) 
ไดท้ำาการวจิยัเรือ่ง การพฒันาการกระบวนการเสรมิ
สมรรถภาพการช้ีแนะของนกัวชิาการพีเ่ล้ียง โดยใช้
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงค ์ในการพฒันาการจดัการนเิทศ
ภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
พบว่า การติดตามและประเมินผลการนิเทศ อยู่
ในระดับต่ำาสุดและมีความต้องการสูงสุด ดังนั้นผู้
บริหารสถานศกึษา และครูผูม้สีว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ย
ควรสนับสนุน และสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาตระหนัก
และเห็นความสำาคัญของการติดตามและประเมิน
ผลการนิเทศทั้งทางด้าน การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างเคร่ืองมือประเมินผล
ใหค้รอบคลมุและชดัเจนและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เพื่อนำาผลที่ได้มาพัฒนางาน

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
สามารถนำาแนวทางการการพฒันาการจดัการนเิทศ
ภายในแบบสอนแนะ ทั้ง 4 ขั้นตอน ไปใช้ในการ
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จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยและปัญหาที่ส่งผล
ต่อการนิเทศภายในที่ไม่ประสบผลสำาเร็จเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในต่อไป

2.2 ควรศกึษาบทบาทของคร ูผูบ้รหิาร คณะ
กรรมการสถานศกึษา และชมุชน ในการพฒันาการ
จัดการการนิเทศภายในสถานศึกษา
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