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บทคัดย่อ 

การวจิยัในครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์และพฒันาแนวทาง
การนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัดสำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
การวิจัยนี้ดำาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
การนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำานวน 
245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก อยู่ระหว่าง 0.74-0.84 และมีค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง 
0.93-0.96 ระยะที ่2 การพฒันาแนวทางการนเิทศภายในของสถาบนัอาชวีศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกดั
สำานกังานอาชวีศกึษาจังหวดัขอนแก่น โดยกลุ่มผู้ใหข้อ้มลู ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิแนวทาง จำานวน 9 
คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพท่ีประสงค์ของการนิเทศภายใน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการในการนิเทศภายในของสถาบัน พบว่า ด้านการวางแผนและ
กำาหนดทางเลือก รวมทั้งด้านการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ มีความต้องการ
พัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในสถาบัน และด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในสถาบัน ตามลำาดับ

2. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในของสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชนสงักดัสำานกังานอาชวีศกึษา
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) ความมุ่งหมาย 3) แนวทางการ
นเิทศภายในสถาบันอาชวีศกึษาเอกชน แบง่ออกเปน็ 4 ดา้น คอื 3.1) การศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหาและ
ความต้องการ 3.2) ด้านการวางแผนและกำาหนดทางเลือก 3.3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในสถาบัน 
3.4) ดา้นการตดิตามและประเมนิผลการนเิทศ 4) กลไก และ 5) เงือ่นไขความสำาเรจ็ โดยผลการประเมนิ
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ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสังกัด
สำานักงานอาชวีศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ โดยรวมมคีวามเหมาะสม และความเปน็ไปไดอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ

คำ�สำ�คัญ: การนิเทศภายใน, อาชีวศึกษา

Abstract

The purposes of this research were to study the current state, desirable conditions 
and development of guidelines for Internal Supervision of the vocational for private vocational 
under Khon Kaen Vocational Education Office. This research was divided into 2 phases: 
phases 1: study the current state and desirable conditions for Internal Supervision of the 
vocational for private vocational. The samples consisted of 245 school administrators and 
teachers. The research instrument was the questionnaire with an Index of Item Objective 
Congruence between 0.80-1.00, discrimination between 0.74-0.84 and a Reliability between 
0.93-0.96. The statistics used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and priority need index. And phases 2: development of guidelines for the Internal  
Supervision of the vocational for private vocational. Focus group discussion included 9  
professionals as informants. The research instrument was the evaluation form. The statistics 
used for analyzing data were mean and standard deviation.

The results are as followed: 

1. The current state of the Internal Supervision of the vocational for private vocational  
were at a high level. Considering each side, it was found that were in the high level.  
Desirable conditions of the Internal Supervision of the vocational for private vocational were 
at the highest level. Considering each side, it was found that most of them were in the 
highest level. Result of the needs were in planning and determining options, prevention and  
problem solving have the most needs. Next is the promoting student development and 
student forwarding respectively.

2. The results of Development of guidelines for the Internal Supervision of the  
vocational for private vocational institute under Khon Kaen vocational province were divided 
into 5 categories ; 1) the principle 2) the purpose 3) the guidelines for the implementation 
of the vocational student care system were divided into 4 factors ; 3.1) was publicize and 
expand continuously and sustainably within the school 3.2) was planning and development 
of school internal supervision 3.3) was internal supervision practice in schools 3.4) was 
monitoring and evaluation of school internal supervision. 4) the mechanism 5) the success 
conditions. The results of possibility, suitability of developing guidelines was at highest level.

Keywords: The Internal Supervision, Vocational.
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บทนำา

ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ให้ความสำาคญัตอ่การเรยีนการสอนท่ีมปีระสทิธภิาพ 
ตามทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรา 6 “การจัดการศกึษาตอ้ง
เปน็ไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชีวติ สามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ” และมาตรา 22 
การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทกุคนมคีวาม
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีน
มคีวามสำาคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการตอ้งสง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม
ศักยภาพ และในส่วนที่ 3 ของการบริหารและการ
จดัการศกึษาของมาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชน
จดัการศกึษาไดท้กุระดบัและทกุประเภท การศกึษา
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด โดยรฐัตอ้งกำาหนดนโยบาย
และมาตรการที่ชัดเจนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในด้านการศึกษา การกำาหนดนโยบายและ
แผนการจดัการศกึษาของรฐั ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำานึงถึง
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้
รัฐมนตรีหรืคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและ
ประชาชนประกอบการพจิารณาดว้ยให้สถานศกึษา
ของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดำาเนิน
กิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว 
มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย 
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
สถานศึกษาทุกสถานศึกษาจึงถือหลักว่าผู้เรียนมี
ความสำาคญัทีส่ดุกระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่
เสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามศักยภาพได้

อย่างสูงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การจัดการศกึษาดา้นอาชีวศกึษาในปจัจุบนั 
มหีลกัสตูรทีม่คีวามยดึหยุน่ ปรบัเปลีย่นตามความ
ตอ้งการของสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดแรงงาน 
ซึง่สำานกังานคณะกรรมการ การอาชวีศึกษาเอกชน 
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำาเนินการ ในการจัดการ
ศกึษาและการฝกึอบรมวชิาชพี เพือ่ผลติและพฒันา
กำาลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยี ให้มี คุณภาพตามสมรรถนะ
อาชีพที่กำาหนดไว้ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม แหง่ชาต ิแผนการศกึษา
ชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา ภายใต้การสนับสนุน
ทรัพยากรตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2549) การผลติกำาลงัแรงงานระดบัต่ำา
กวา่ อดุมศกึษามคีณุภาพไมต่รงตามความตอ้งการ
ของการอุตสาหกรรมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ของเทคโนโลยีเนื่องจากยังขาดกลไกใน
การจัดการศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา, 2555) และเทา่ทีผ่า่นมาสถานศกึษา
อาชวีศกึษายงัไมส่ามารถผลติและพฒันากำาลงัคน
ใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะทางวชิาชพีตามทีต่ลาด
แรงงานสงัคมตอ้งการรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ซึง่สาเหตหุนึง่
เกดิ จากการบรหิารจดัการการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา 
ยังขาดการบรหิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าท่ีควรจะ 
เป็นสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ได้มีการนำาเทคนิคการบริหารคุณภาพมาใช้ใน  
สถานศกึษาอาชวีศกึษา ซึง่จาการศกึษาการพฒันา
สถานศกึษาของสถาบนั Eric Degests ไดก้ลา่วถงึ 
ความสำาเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษา จอร์จ เวตติ้งเฮาส์ 
ในกรงุนวิยอรก์ ไดมี้การนำาระบบการบรหิารคุณภาพ
ทัง้องคก์าร มาใชใ้นโรงเรยีน สามารถทำาใหน้กัเรยีน
มสีว่นรว่มในกจิกรรมมากขึน้ ครมูคีวามรว่มมอืกนั 
มีการระดมสมองนอกเวลา เรียน ทำาให้นักเรียนมี
ผลการเรียนดีขึ้น อัตราการลาออกกลางคันลดลง 
นอกจากนีก้ารบรหิารคณุภาพ ทัง้องคก์าร ยงัมผีล
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ต่อความสำาเร็จ ในการจัดการศึกษาวิชาวิศวกรรม
ในระดับปริญญาตรีของ 8 มหาวิทยาลัยทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ทำาให้มีการ
ร่วมมือกันในเรื่องของการ ตั้งเป้าหมายการปรับ
เปลีย่นดา้นการจดัโครงสรา้งและขัน้ตอนการทำางาน
ทีเ่หมาะสมกบัการทำางาน เปน็ทมี ในประเทศญีปุ่น่
ได้นำาการบรหิารคณุภาพทัง้องคก์ารมาใชป้ระโยชน์
อยา่งจรงิจงัทัง้ ภาคอตุสาหกรรมและธรุกจิ ตลอด
จนนำามาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มี
จดุมุง่หมาย เพือ่เตรยีมคนใหเ้หมาะสมกบังานและ 
อาชพีโดยใหรู้จ้กัทีจ่ะเลอืกงานใหต้รงกบัความสามารถ
ของตน อีกทั้งสามารถใช้ความรู้ให้เกิด ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ดังน้ันการ
อาชวีศกึษา จงึเปน็การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง ทกุฝา่ย ใน
ปจัจบุนัเทคโนโลย ีทางการเกษตรอตุสาหกรรมและ
ธรุกจิบรกิารต่างๆ ไดเ้จรญิกา้วหนา้ ไปอยา่งรวดเรว็
จงึจำาเปน็ตอ้งมีการพฒันาการจัดการอาชวีศกึษาให้
เปน็การอาชวีศกึษาเพือ่อาชพีในสถานการณป์จัจบุนั
อยา่งแท้จรงิเพือ่ใหท้นัตอ่ความเจรญิและววิฒันาการ
ทางเทคโนโลย ีเม่ือพจิารณาความตอ้งการและการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ จะ
เหน็ไดว้า่การอาชวีศึกษา มีบทบาทสำาคญัยิง่ในการ
สนองความตอ้งการและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
และสังคมของชาติ โดยทีก่ารอาชีวศกึษาเปน็แหลง่
ผลติแรงงานทีม่คีณุภาพ และมปีรมิาณเพยีงพอกบั
ความต้องการด้านตลาดแรงงานประเทศด้วย โดย
ธรรมชาติของงานแล้วทางกรมอาชีวศึกษามีความ
หลากหลาย สลบัซบัซอ้นและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด
เวลา เพราะการสอนคนให้มีความรู้ความสามารถ
เขา้สูโ้ลกอาชีพ นั้นเป็นเรื่องทีไ่ม่หยุดนิ่ง เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนความกวา้หนา้
ทางวทิยาศาสตร ์เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ลกัษณะ
อาชีพและการทำางานก็เปลี่ยนไปด้วย ถ้าจะเทียบ
กบัจำานวนอาชพีทีมี่ อยู่จรงิ จงึไดร้บัการสนับสนุน
และสง่เสรมิการศกึษาระดับอาชวีศกึษาให้พัฒนาข้ึน

เรื่อยๆ ทั้งนี้โดยมุ่ง เพื่อเตรียมบุคคลสำาหรับงาน
อาชีพ โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
ทักษะ และเจตคติที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ
ระดับต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจเพื่อผลิต 
และพัฒนากำาลังคนสาขา วิชาชีพต่างๆ ในระดับ
ต้นและระดับกลางให้เหมาะสม

สภาพปัญหาของการนิเทศภายในพบว่า  
ยังมีปัญหาหลายประการท่ีทำาให้การนิเทศ ไม่
ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร สิ่งสำาคัญคือผู้บริหาร
บางสถานศึกษายังไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ในการนิเทศภายใน ไม่เห็นความสำาคัญของการ
นิเทศไม่ตระหนักว่าตนมีความสำาคัญที่จะผลักดัน 
ให้เกิดการพัฒนาเห็นว่าการนิเทศภายในเป็นงาน
ของผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการหรือกิจกรรม
การนิเทศภายในจึงมอบให้บุคลากรเหล่านั้น  
รบัผดิชอบดำาเนนิการแทน ผูบ้รหิารไมไ่ดม้บีทบาทใช้
ศกัยภาพอยา่งเตม็ทีใ่นการดำาเนนิการนเิทศภายใน
โรงเรียน ตลอดจนปัญหาความไม่มั่นใจในตนเอง
ของผู้บริหารที่ขาดความมั่นใจในการดำาเนินงาน 
นอกจากนี้ในส่วนของบุคคลการส่วนใหญ่ยังไม่รู้
จุดหมายที่แท้จริงในการนิเทศภายใน เข้าใจการ
นิเทศภายในว่าเป็นการไปสังเกตการณ์สอนของ
ครูภายในชั้นเรียนเข้าใจการนิเทศ ว่าเป็นการไป
ตรวจสอบวพิากษว์จิารณบ์คุลากรขาดความรว่มมอื 
ตลอดจนสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ๆ ทางการ
นิเทศ ไม่ได้นำามาใช้ เพื่อการสนับสนุน ให้เกิดการ
นเิทศภายในโรงเรยีนอยา่งแทจ้รงิ (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541) 

การนเิทศจงึเปน็กระบวนการของการศกึษา
ทีมุ่ง่จะส่งเสรมิให้การสนบัสนนุและพฒันามาตรฐาน
ของการศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ในการนิเทศ ต้องการ
การสนับสนุน ต้องการขวัญและกำาลังใจ ต้องการ
ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กบัการศกึษา ขณะเดยีวกนัผูร้บัการนเิทศกต็อ้งการ
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การดูแลเอาใส่ ต้องการขวัญและกำาลังใจและการ
สนับสนุนจากผูนิ้เทศและผูบ้รหิารเชน่กนั การนเิทศ
การศกึษาเปน็การชว่ยเหลอืและใหค้ำาปรกึษาแนะนำา
แก่ครู ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา 
ใหเ้ปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและการพัฒนาทักษะใน
วิชาชีพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สูงย่ิงข้ึน 
การชว่ยเหลอืดงักล่าวมวีธีิการมากมาย ซึง่ผูท้ำาการ
นิเทศการศึกษาจำาเป็นต้องฝึกฝน เรียนรู้ ศึกษา
คน้ควา้ใหเ้กดิความชำานาญ เพือ่นำาไปใชใ้นการปฏบิตัิ
ภารกิจที่ได้รับการมอบหมาย ภารกิจและบทบาท
ของผูนิ้เทศ การศกึษาจะประสบความสำาเรจ็บรรลุ
เป้าหมาย ได้รับการเชื่อถือศรัทธาและการยอมรับ
จากผูร้บัการนเิทศมากน้อยเพยีงใด ย่อมขึน้อยู่กบั
ความรู ้ความสามารถ ความชำานาญ ประสบการณ ์
ตลอดจน เทคนิคของผู้นิเทศการศึกษาเป็นปัจจัย
สำาคัญ (วรรณพร สุขอนันต์, 2550)

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการดำาเนิน
งานภายในสถาบนัทีจ่ะพฒันาครผููส้อนใหส้ามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนเปน็ผูจ้ดัใหม้กีารพฒันาบคุลากร ให ้
ครผููส้อนมคีวามรูค้วามสามารถในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ในการ
นิเทศภายในต้องตั้งอยู่บนหลักการด้านวิชาการ
เปดิโอกาสใหท้กุคนมสีว่นรว่มทัง้ดา้นความคดิเหน็
และการกระทำา ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งดำาเนนิสง่
เสริม สนับสนุนให้ครูมีประสบการณ์ ความสำาเร็จ 
ในการจดักจิกรรมการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของหลักสูตร สิ่งสำาคัญที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาครู คือ การ
นิเทศ ภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดำาเนินการ
โดยสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะ
ครรูว่มมอืกนัคน้หาหรอืสบืข้อมลูทีจ่ะนำามาพฒันา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ

ภายในจะทำาให้ครู รู้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง และทำาให้มีบรรยากาศการนิเทศ
เป็นกนัเอง รู้ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขไดต้รงจุด
และสามารถติดตามผลได้ตลอดเวลา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใน
สถานศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ครวูชิาการ ครทูีผู่บ้รหิารมอบหมายดำาเนนิการ โดย
ใช้ภาวะผูน้ำาให้เกดิ ความรว่มมอืรว่มใจ ประสานงาน 
และใชศ้กัยภาพการทำางานอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะสง่ผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา
โดยส่วนรวม กำาหนดให้การนิเทศภายในโรงเรียน
จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง
และครบกระบวนการ เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการ
ปฏบิติังานในหน้าทีข่องครูใหมี้ประสทิธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
และถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารที่จะต้อง  
หาทางแกไ้ขและพฒันาคร ูใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
และเกิดความร่วมมือร่วมใจและมีส่วนร่วมในการ 
พฒันาบคุลากรทกุคนในโรงเรยีน (สำานกังานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547) 

ดว้ยความสำาคญัและสภาพปญัหาดงักลา่ว
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ถา้กระบวนการนเิทศภายในมขีัน้
ตอนในการดำาเนนิการอยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มวางแผน ร่วมวิเคราะห์ 
รวมทัง้รว่มมอืกนัหาแนวทางเลอืกทีจ่ะพฒันาไดถ้กู
ทาง ร่วมปฏิบัติ และร่วมกัน ประเมินผล เพื่อนำา
ข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้การดำาเนิน
งานมปีระสทิธภิาพยอ่มสง่ผลคร ูนกัเรยีน และสถาน
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพบรรลุความมุ่ง
หมายของหลกัสตูรดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา
การพฒันาแนวทางการการนเิทศภายในดงักลา่วใน 
อาชวีศกึษาสถานศกึษาสงักัดสำานักงานอาชวีศกึษา
จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่
มีคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พงึประสงคข์องการนเิทศภายในของสถาบันอาชวีศกึษา
เอกชนสงักดัสำานกังานอาชวีศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

วิธีการศึกษา

การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในของ
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในของอาชีวศึกษา
เอกชน สังกดัสำานักงานอาชวีศกึษาจงัหวดัขอนแกน่

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง โดยประชากร 
ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารและครูอาชีวศกึษา สงักดัสำานกังาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จากทั้ง 17 วิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2561 จำานวน 476 คน แล้วสุม่อย่าง
ง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 245 คน 

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามสภาพปจัจุบันและสภาพทีพึ่งประสงค ์
โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยันำาแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลู
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อ
หาความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และความต้องการจำาเป็น 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในของอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

1. การศึกษาสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏบัิตท่ีิด ี
(Best Practices) ผู้วิจัยได้นำาผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ มาคำานวณหาความ
ตอ้งการจำาเปน็เพือ่นำาไปใชเ้ปน็ข้อมลูสำาคญัในการ
ศึกษาเชิงลึก ในสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี โดย
ให้ความสำาคัญในการศึกษาด้านที่มีความต้องการ
ในการพัฒนาอย่างละเอียด ทั้งการสัมภาษณ์ การ
ศึกษาเอกสาร การสังเกตการปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวย
การ หัวหน้ากลุ่ม และครูผู้สอน จากสถาบันการ
ศกึษา 3 แหง่ๆ ละ 4 คน รวมทัง้สิน้ 12 คน ไดม้า
โดยการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งใช้
คำาถามที่ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และความคิด
เหน็เกีย่วกบัการพฒันาสมรรถนะครดูา้นการนเิทศ
ภายในของอาชวีศกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยั
นำาแบบแบบสัมภาษณไ์ปดำาเนนิการสัมภาษณด์ว้ย
ตนเอง การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัสงัเคราะหข์อ้มลู
เชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์

2. ยกรา่งการนเิทศภายในของอาชวีศกึษา 
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ผู้วิจัยได้ยกร่างการนิเทศภายในของ
อาชีวศึกษา โดยดำาเนินการนำาข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นและการศึกษา
สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาการนิเทศ
ภายในของอาชวีศกึษา สถานศึกษาสงักัดสำานกังาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

3. การตรวจสอบยนืยนัแนวทางและประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางดว้ย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 
คนไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืในการ
รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบประเมนิความเหมาะสม
และความเปน็ไปไดข้องการพฒันาแนวทาง การเกบ็



63วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	12	ฉบับที่	2	พฤษภาคม-สิงหาคม	พ.ศ.	2564

รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดว้ยการสนทนากลุม่ (Focus Group) และประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องการพฒันา
แนวทาง การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลู
จากแบบประเมนิโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู เพือ่หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายใน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัด
สำานกังานอาชวีศกึษาจังหวดัขอนแก่น โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( =3.80) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน รองลง
มาคือ ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศ 
และด้านการวางแผนและกำาหนดทางเลือก ตาม

ลำาดับ ส่วนสภาพที่ประสงค์ของการนิเทศภายใน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัด
สำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดตาม
และประเมินผลการนิเทศ รองลงมาคือ ด้านการ
วางแผนและกำาหนดทางเลอืก และดา้นการปฏบิตัิ
การนเิทศภายในสถาบนั และความตอ้งการในการ
นิเทศภายในของสถาบัน พบว่า ด้านการวางแผน
และกำาหนดทางเลือก รวมทั้งด้านการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ มีความ
ต้องการพัฒนามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในสถาบัน 
และด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในสถาบัน ตาม
ลำาดับ (ดังตาราง 1) 

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นและลำาดับความต้องการจำาเป็นของการนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
สังกัดสำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวม

องค์ประกอบ
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�ร
จำ�เป็น

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ 

3.66 0.80 มาก 4.46 0.68 มาก 0.22 1

2. ด้านการวางแผนการ
วางแผนและกำาหนดทาง
เลือก

3.72 0.82 มาก 4.52 0.68 มากที่สุด 0.22 1

3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศ
ภายสถาบัน

3.93 0.75 มาก 4.50 0.69 มาก 0.15 4

4. ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศภายใน
สถาบัน

3.92 0.77 มาก 4.55 0.61 มากที่สุด 0.16 3

โดยรวม 3.80 0.80 ม�ก 4.51 0.67
ม�ก
ที่สุด

0.19
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2. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ส่วน 
ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) ความมุ่งหมาย 
3) แนวทางการนิเทศภายในสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 3.1) การศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 3.2) ด้าน
การวางแผนและกำาหนดทางเลือก 3.3) ด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในสถาบัน 3.4) ด้านการ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศ 4) กลไก และ 
5) เงื่อนไขความสำาเร็จ โดยผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการ
นิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสังกัด
สำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมมี
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะแนวทาง
เพือ่การใหด้ำาเนนิงานนิเทศภายในสถานศึกษาเปน็
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรสร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูท่ี้มสีว่นเกีย่วขอ้ง
ในการนิเทศภายในสถานศึกษา สร้างความเชื่อ
มั่นให้ได้ว่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สามารถยกระดบัคณุภาพทางการศกึษาขององคก์ร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ควรนำาวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ขับ
เคลื่อนการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างความ
รว่มมอืในการทำางานเปน็ทมี และใชก้ารนเิทศดว้ย
ความเปน็กลัยาณมติร เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการ
ศึกษาร่วมกัน

สรุปและอภิปรายผล

1. จากสภาพปัจจุบันของการดำาเนิน
การนิเทศภายในของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
สังกัดสำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.80) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วน
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิการนเิทศภายใน
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำานักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สำาหรับความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา พบวา่ ดา้นการปฏบิตัิ
การนิเทศภายสถาบัน มีความต้องการพัฒนามาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการติดตามและประเมิน
ผลการนิเทศภายในสถาบัน และด้านการวางแผน
การวางแผนและกำาหนดทางเลอืก ตามลำาดบั เหตุ
ทีเ่ปน็เชน่นีเ้นือ่งจาก การนเิทศภายในสถานศกึษา 
เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดความเจริญงอกงาม
ทางอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู ช่วยใน
การเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ช่วยเหลือการจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา 
และช่วยในการเลือกและปรับปรุงวิธีสอน (Good, 
1973) อนัจะสง่ผลใหส้ถานศกึษามศีกัยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานหลักสูตรระดบัตา่งๆ ใหเ้ปน็ไปตาม
แนวทางของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538) จึงส่งผล
ให้สถานศึกษาได้ดำาเนินการนิเทศภายในสถาน
ศึกษามาโดยตลอด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิชญ์ชาญ์ สุดทุม (2559) ได้ศึกษาแนวทางการ
พฒันาการนเิทศภายในโรงเรยีนมัธยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
พบวา่ สภาพปจัจบุนัของการนเิทศภายในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสรุยิา  
สนุาอาจ (2560) ไดศ้กึษาการพฒันาแนวทางการ
นิเทศภายในโรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า 
สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
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พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1 ข้อ เรียงลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ลำาดับ ได้แก่ ด้านการเผยแพร่ขยายผลอย่างต่อ
เน่ืองและยั่งยืนภายในโรงเรียน ด้านการวางแผน
และพัฒนาการนิเทศภายใน และด้านการปฏิบัติ
การนเิทศภายในโรงเรยีน สภาพทีพ่งึประสงค ์การ
นเิทศภายในโรงเรยีน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ เรียง
ลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับ 
ไดแ้ก ่ดา้นการวางแผนและพฒันาการนเิทศภายใน 
ด้านการเผยแพร่ขยายผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภายในโรงเรียน และด้านการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

2. จากผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในของสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชน สงักดัสำานกังาน
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ส่วน 
ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) ความมุ่งหมาย  
3) แนวทางการนเิทศภายในสถานศกึษา แบง่ออก
เปน็ 4 ดา้น คอื 3.1) การศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหา
และความต้องการ 3.2) ดา้นการวางแผนและกำาหนด
ทางเลือก 3.3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน
สถาบัน 3.4) ด้านการติดตามและประเมินผลการ
นิเทศ 4) กลไก และ 5) เงื่อนไขความสำาเร็จ โดย
ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของแนวทางการนเิทศภายในของสถาบนัอาชวีศกึษา
เอกชน สังกดัสำานักงานอาชวีศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 
โดยรวมมคีวามเหมาะสม และความเปน็ไปไดอ้ยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ เหตทุีเ่ปน็เชน่นีเ้นือ่งจาก แนวทางที่
ผูว้จัิยสรา้งขึน้ ไดส้รา้งตามหลกัการพฒันาแนวทาง 
ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ถึงหลักการและความสำาคัญ
ของการพัฒนา เพ่ือหาทางแก้ไขด้วยการพัฒนา
บคุลากรการกำาหนดวตัถุประสงค ์การเลอืกวธิกีาร 
การกำาหนดโครงการ การดำาเนนิการพัฒนาบคุลากร
และประเมินผล (วิชชุดา หุ่นวิไล, 2542) จนได้

แนวทางที่มีความสมบูรณ์ สามารถนำาไปใช้ได้จริง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์ ดอกดวง (2560) 
ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบ
ว่า ผลการประเมินแนวทางการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะสำาหรบัสถานศกึษา จากผูท้รงคณุวฒุพิบ
ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ขัดแย้ง
กับการวิจัยของสุริยา สุนาอาจ (2560) ได้ศึกษา
การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ของแนวทางการ
นิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดย
ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 9 คน โดยรวมมคีวามเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากการศึกษาที่พบว่า สภาพที่พึง
ประสงคข์องการดำาเนนิการนเิทศภายในของสถาบนั
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุดทุกดา้น โดยดา้นท่ีมคีา่เฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การ
ศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหาและความตอ้งการ รอง
ลงมา คือ ด้านการวางแผนและกำาหนดทางเลือก 
และด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในสถาบัน และ
ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศ แสดง
ให้เป็นว่าสถานศึกษามีความคาดหวังในการให้
สถานศึกษามีการเผยแพร่และขยายผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา เพื่อนำานวัตกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และตรง
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กับความต้องการของสถานศึกษามากที่สุด ดังนั้น
สถานศกึษาจงึควรพฒันา สง่เสริมศกัยภาพในการ
นิเทศของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 

1.2 จากผลการศึกษาที่พบว่า ความ
ต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ด้าน
การวางแผนและกำาหนดทางเลอืก รวมทัง้ดา้นการ
วิเคราะหส์ภาพปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการ 
มคีวามต้องการพัฒนามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ดา้น
การตดิตามและประเมนิผลการนเิทศภายในสถาบนั 
และด้านการปฏิบัติการนิเทศภายในสถาบัน ตาม
ลำาดับ แสดงว่าสถานศึกษามีความต้องการอย่าง
มากในการวางแผนและพัฒนาการนิเทศภายใน

สถานศกึษา ดงันัน้สถานศกึษาจะตอ้งมกีารพฒันา
บุคลากรให้มีความรูด้า้นการวางแผนและพฒันาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 

1.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรหนัมาใหค้วาม
สำาคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอื่น 

2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการนิเทศภายในสถาน
ศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดอื่น
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