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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
จ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึ กษา จ านวน  
326 คน และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 342 คน ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางต่าย เซี่ยงฉี ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการในการนิเทศด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติทดสอบที เทคนิค 
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Modified Priority Needs Index (PNImodified) และเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นจ าแนก
ตามต าแหน่งและขนาดโรงเรียน โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U-test และ Kruskal Wallis  
 ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ด้าน สภาพปัจจุบันมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกด้าน มีสภาพที่ต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ มีสภาพปัญหาในทุกๆ ด้าน 
เนื่องจากสภาพที่ต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านติดตามและวิเคราะห์ผลการ
นิเทศ รองลงมาคือ ด้านการออกแบบวางแผนการนิเทศ ด้านปฏิบัติการนิเทศ ตามล าดับ 
ผู้บริหารและครูมีความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนในโรงโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการจ าเป็น
แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี
ความต้องการจ าเป็นไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ  :  ความต้องการจ าเป็น การนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การประกัน 
        คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The objective of this study was to investigate the current situation, 
problems and needs assessment for participatory action supervision to promote the 
school internal quality assurance in the Office of Primary Educational Service Area.  
The samples of the study included 326 school administrators and 342 teachers who 
were responsible for the school internal quality assurance.  The table of Tay 
Chiangchee was applied for limiting the samples with the validity of 95%.  
Moreover, they were selected by Stratified sampling by region.  The data collection 
was done by distributing the 5 –rating scale questionnaire on the current situation, 
problems and needs assessment for participatory action supervision to promote the 
school internal quality assurance.  The data was analyzed by the basic statistics, t-
test, the techniques of Modified Priority Needs Index (PNImodified), Mann-Whitney U-
test and Kruskal Wallis 
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 The study revealed that the five aspects of participatory action supervision 
to promote the school internal quality assurance as the current situation was rated 
as moderate level in all aspects.  The problems are in all aspects because the 
needs had the higher level than the current situation with the statistical significance 
level of .01.  The highest aspects of needs assessment were follow-up and 
supervisory analysis, supervisory plan, supervisory practice, respectively.  The 
school administrators and teachers had the needs assessment for participatory 
action supervision to promote the school internal quality assurance had the 
statistically different significance at 0.1.  The school administrators and teachers in 
small sized schools and moderate sized school had the needs assessment differed 
from large sized schools with the statistically different significance.  As the small 
sized schools and moderate sized schools, large sized schools and extra-large 
sized schools had no difference of needs assessment. 
 
Keywords  :  Needs assessment , participatory action supervision , school internal 
                   quality assurance 
 

บทน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นระบบที่สร้าง
ความม่ันใจ(Assure) ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและสังคม
ต้องการ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 
2553  :  2) แต่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2542-2551) ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง 

สถานศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้
เกิดอย่างจริงจัง มุ่งเน้นการปรับปรุง
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกเท่านั้น (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา, 2554  :  1) สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง 
พ.ศ 2552-2559 (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553  :  92) ได้สรุปไว้
ว่ า  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
และยังไม่ได้บูรณาการเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน เข้าสู่การบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่ อ เนื่ อ ง  รวมทั้ ง การส่ ง เ สริ ม ให้ ค รู 
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อาจารย์และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ปฏิบัติ งานภายใต้  ระบบการประกัน
คุณภาพเพื่อการปฏิบัติงานปกติ   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวมา
ข้างต้น ได้มีงานวิจัยหลายๆ งานวิจัย 
เช่น ผดุง ยาละ (2552) ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา (2555) และสุดาวดี  
จตุรงควาณิช (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะที่
ตรงกันว่า แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างหนึ่งคือ การ
นิเทศการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษา 
เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเหลือและ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติ ง านของผู้ บริหาร  ครู และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ให้ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน
และคุณภาพของการศึกษาเป็นส าคัญ 
แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า รพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น 
( วั ช ร า  เ ล่ า เ รี ย นดี ,  2 5 5 3   :   28)  
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการนิเทศการศึกษา
ของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน เช่น 
กระบวนการนิเทศของ แฮริส (Harris.  
1985) กระบวนการนิเทศของ Allen  
(อ้างใน สงัด อุทรานันท์.  2530  :  76) )
กระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท์
(2530) กระบวนการนิเทศของ Glatthon 
(1984) และ กระบวนการนิเทศของ 
Glickman and other (1995) ร่วมกับการ
ใช้หลักการท างานตามวงจรเดมม่ิง 
(PDCA) และหลักการมีส่วนร่วมระหว่างผู้
นิ เ ทศและผู้ รั บการนิ เทศ  สรุ ป เป็ น
กระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบ   มี

ส่วนร่วม จ านวน 5 ขั้นตอน คือ  
ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ส ภ า พ ก า ร ท า ง า น  
ขั้ น อ อ ก แ บ บ ว า ง แ ผ น ก า ร นิ เ ท ศ  
ขั้นปฏิบัติการนิเทศ ขั้นวิเคราะห์และ
ติดตามผล และ ขั้นประเมินผล สรุปและ
ปรับปรุงแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ ง เสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
กระบวนการนิเทศดังกล่าว สอดคล้องกับ 
แนวคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก าร เปลี่ ยนแปล ง  
(Fumer and Flankin,1982  :  331 
อ้างอิงใน สงัด อุทรานันท์, 2530  :  46)  
ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
จ ะ มี ส่ ว น ช่ ว ย ให้ ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง
พฤติกรรมได้ง่ายขึ้น และ การมีส่วนร่วม
ในแต่ละเรื่องจะเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
เสริมแรงในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
หรือทีมงาน (จารุพงศ์ พลเดช.  2546, 
หน้า 13)  
 จากประโยชน์ ความส าคัญ และ
สภาพปัญหาของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับ
การนิ เทศการศึกษาในลั กษณะเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่า
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
จ าเป็นการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นอย่างไร ซึ่งผลการศึกษา
สามารถน ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
หารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการจ าเป็น ในการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่ ง เสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความ
ต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งและ
ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 
      ขอบเขตการวิจัย   
 1.  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 28,555 คน ครูที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 28,555 คน ในสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 28,555 
แห่ง 
 2.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ใน
ค รั้ ง นี้  คื อ  ก ร ะบวนก า รนิ เ ทศ เ ชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ที่ผู้ วิ จั ยสั ง เครา ะห์ จาก เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 ด้าน คือ 

1) ด้านการประเมินสภาพการท างาน  
2) ด้านการออกแบบวางแผนการนิเทศ 
3) ด้านปฏิบัติการนิเทศ 4) ด้านติดตาม
ผลและวิเคราะห์ผล 5) ด้านประเมินผล 
ปรับปรุงและพัฒนา 
 3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัว
แปรต้น ได้แก่ ต าแหน่งและขนาดของ
โรงเรียนตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการ
จ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จัย 
ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จากโรงเรียนจ านวน 379 โรงเรียน 
จ า น ว น  758 ค น  เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา จ านวน 379 คน และครูที่
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 379 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใ ช้ ต า ร า ง  ต่ า ย  เ ซี่ ย ง ฉี  ( อ้ า ง ใ น  
เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, หน้า 80)  ที่
ระดับความเชื่อ ม่ัน 95% และสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  
 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
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ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 54 ข้อ  ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 
ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตั้งแต่ .67-1.00 และมีค่าความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเท่ากับ .99   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลและส่งแบบสอบถามคืน
ให้แก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ 
 2.  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับประมาณร้อยละ 88.13 ของ
จ า น ว น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ร ว ม ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามทั้งหมด 668 ฉบับแยกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 326 ฉบับ 
และ ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจ านวน 342 ฉบับ  

 3.  สรุปผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 48.80 เป็นครู ร้อย
ละ 51.20 และอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
มากที่สุด คือ ร้อยละ 48.35 รองลงมาคือ
อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 45.66 
โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 2.69 และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 3.29 
  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ดังนี ้

 1 .   ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ สภ าพ
ปัจจุบัน สภาพที่ต้องการในการนิเทศเชิง
ปฏิบัติการแบบ  มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

 2.  วิเคราะห์สภาพปัญหาโดย
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของสภาพที่ต้องการและสภาพที่เป็นจริง 
ด้วยการทดสอบค่า t (t-test) แบบ 
Paired-samples 
 3.  เรียงล าดับความต้องการ
จ า เ ป็ นจากมากไปหาน้ อย  โดยวิ ธี 
Modified Priority Needs Index 
(PNImodified)  
 4.  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ความต้องการจ าเป็นจ าแนกตามต าแหน่ง 
ด้วยค่าสถิติ Mann-Whitney U-test แบบ 
2 กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นอิสระต่อกันและ
เปรียบเทียบความแตกต่างความต้องการ
จ าเป็นจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้วย
ค่าสถิติ Kruskal Wallis และท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยค่าสถิติ 
Mann-Whitney U-test แบบ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน 
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ผลการวิจัย 
 1.  สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการจ า เป็น  ในการนิ เทศ 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ตาราง 1  สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็น ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบ 
               มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตาม 
               ประเด็นหลัก 
 

กระบวนการนิเทศ 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่ต้องการ 

t-test 
PNImodified ล าดับ

ที่  
S.D. ระดับ 

 
S.D. ระดับ 

1.การประเมินสภาพ
การท างาน 

3.216 .825 ปานกลาง 4.386 .689 มาก 31.039** 0.364 5 

2.การออกแบบวาง
แผนการนิเทศ 

3.054 .880 ปานกลาง 4.383 .587 มาก 36.372** 0.435 2 

3.ปฏิบัติการนิเทศ 3.085 .917 ปานกลาง 4.355 .614 มาก 34.528** 0.412 3 
4.  ติดตามผลและ
วิเคราะห์ผลการนิเทศ 

3.022 .927 ปานกลาง 4.384 .628 มาก 34.071** 0.451 1 

5.ประเมินผล ปรับปรุง
และพัฒนา 

3.154 .941 ปานกลาง 4.409 .598 มาก 31.603** 0.398 4 

รวม 3.107 .841 ปานกลาง 4.384 .563 มาก 36.212**   

**p < .01 

 จากตาราง 1 พบว่า สภาพ
ปัจจุบันมีการด าเนินการอยู่ ในระดับ 
ปานกลางทุกด้าน  มีสภาพที่ต้องการอยู่
ในระดับมากทุกด้านและ มีสภาพปัญหา
ในทุกด้าน เนื่องจากสภาพที่ต้องการมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ 
ด้านติดตามและวิเคราะห์ผลการนิเทศ 

(PNImodified =.451) รองลงมาคือ ด้านการ
ออกแบบวางแผนการนิเทศ (PNImodified 
=.435) และด้านปฏิบัติการนิเทศ 
(PNImodified =.412) ตามล าดับ 
 ผลการจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็น 5 ล าดับแรกของความต้องการ
จ าเป็นในการท างานร่วมกันระหว่าง
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู ในแต่ละ
ด้าน น าเสนอดังนี้ 
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ตาราง 2  ค่า PNI modified ด้านประเมินสภาพการท างาน 
 
ล าดับที่ รายการ PNImodified 

1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการด าเนินงานของสถานศกึษากับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 
.405 

2  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
.387 

3  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
.385 

4  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครอบคลุมของการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
.376 

5 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการด าเนินการติดตามตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
.372 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารและครูมี
ความต้องการจ าเป็นในเรื่อง ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารและครู  ร่วมกันตรวจสอบความ
สอดคล้ องระหว่ างการด าเนิ นงานของ
สถานศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษาของ 
 

 
สถานศึกษา มากที่สุด (PNImodified =.405) 
รองลงมาคือ ร่วมกันประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ( PNImodified 
= .387) 

ตาราง 3 ค่า PNI modified  ด้านวางแผนการนิเทศ 
 
ล าดับที่ รายการ PNImodified 

1 ก าหนดวิธีการนิเทศ 0.480 
2 ก าหนดผลส าเร็จที่จะได้รับจากการนิเทศ 0.450 
3 สร้างแบบประเมินผลการนิเทศแต่ละครั้ง 0.447 
4 วางแผนการประเมินผลการนิเทศ  0.441 
5 ก าหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศแตล่ะครั้ง 0.438 
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 จากตาราง 3 พบว่า ผู้บริหาร
และครูมีความต้องการจ าเป็นในเรื่อง 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู ร่วมกันก าหนด 

วิธีการนิเทศ (PNImodified =.480)  รองลงมา
คือ ร่วมกันก าหนดผลส าเร็จที่จะได้รับจากการ
นิเทศ (PNImodified =.450)   

 

ตาราง 4  ค่า PNI modified ด้านปฏิบัติการนิเทศ 
 
ล าดับที่ รายการ PNImodified 

1 ทบทวนวิธีการนิเทศทุกครั้ง 0.446 
2 ให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการนิเทศทุกครั้ง 0.440 
3 

 
บันทึกข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรค จากการนิเทศทกุครั้ง 

0.427 

4 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทั้งศึกษานิเทศก ์ผู้บริหารและครู
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

0.426 

5 ลักษณะการนิเทศเป็นการลงมือปฏิบัติจริง 
ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและศกึษานิเทศก ์

0.423 

 จากตาราง 4 พบว่า ผู้บริหาร
และครูมีความต้องการจ าเป็น ในเร่ือง 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู ร่วมกัน
ทบทวนวิธีการนิเทศทุกครั้ง (PNImodified 

=.446)  รองลงมาคือ ร่วมกัน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับหลังการนิเทศทุกครั้ง 
(PNImodified =.440)  

 
ตาราง 5  ค่า PNI modified ด้านติดตามผลและวิเคราะห์ผลการนิเทศ 

 
ล าดบัท่ี รายการ PNImodified 

1 ก าหนดวิธีการในการตดิตามผลการนิเทศ 0.481 
2 ก าหนดระยะเวลาตดิตามผลการนิเทศ  อยา่งต่อเนื่อง 0.472 
3 ก าหนดวิธีวเิคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศอย่างชดัเจน  0.456 
4 ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาท่ีเกิดจาการนิเทศ 0.453 
5 เสนอวิธีการและทางเลือกใหม่ๆในการแก้ปัญหาจากการนิเทศ และ

พัฒนาปรบัปรุงให้ดีขึน้ 
0.449 
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จากตาราง 5 พบว่า ผู้บริหารและครูมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใ น เ รื่ อ ง 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู ร่วมกัน
ก าหนดวิธีการในการติดตามผลการนิเทศ 

มากที่สุด (PNImodified =.481) รองลงมา 
ร่วมกันก าหนดระยะเวลาติดตามผลการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง (PNImodified =.472)  

 
ตาราง 6 ค่า PNI modified ด้านประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา 

 

ล าดับที่ รายการ PNImodified 
1 แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลจากการนิเทศ 0.442 
2 ประเมินผลการนิเทศแต่ละครั้ง  0.441 
3 อภิปรายและสรุปผลการนิเทศ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล

การนิเทศที่ก าหนดไว้ 
0.425 

4 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศที่เข้าใจง่าย ถูกตอ้งและเป็นรูปธรรม 0.411 
5 จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ ทุกครั้ง  0.409 

 จากตาราง 6 พบว่า ผู้บริหาร
และครูมีความต้องการจ าเป็นในเรื่อง 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกเกี่ยวกับ
ข้อมูลจากการนิเทศ มากที่สุด (PNImodified 
=.442) รองลงมาคือ ร่วมกันประเมินผล
การนิเทศแต่ละครั้ง  (PNImodified =.441)  
 3.  การเปรียบเทียบความ
ต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตาม
ต าแหน่งและขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 
โดยมีการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล 
(Tests of Normality) ดังนี ้
  Ho  :  ข้อมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ 
  H1  :  ข้อมูลมีการแจกแจง  
ไม่ปกติ 
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ตาราง 7 ผลการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล (Tests of Normality) จ าแนกตาม 
               ต าแหน่งและขนาดโรงเรียน 
 

 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig 
ต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน .253 326 .000 

คร ู .322 342 .000 
ขนาด
โรงเรียน 

ขนาดเล็ก .248 323 .000 
ขนาดกลาง .294 305 .000 
ขนาดใหญ่ .411 18 .000 
ขนาดใหญ่พิเศษ .273 22 .000 

 จากตาราง 7  ผลการทดสอบ
การแจกแจงของข้อมูล (Tests of 
Normality) จ าแนกตามต าแหน่ งและ
ขนาดโรงเรียน พบว่า มีค่า Significance 
= .000 ทุกรายการ แสดงว่าปฏิเสธ Ho 
ยอมรับ H1  นั้นคือ ข้อมูลมีการแจกแจง

ไม่ปกติ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ
One-way Analysis of Variance by 
Non-Parametric Method โดยใช้สถิติ 
Mann-Whitney U-test และ สถิติ 
Kruskal Wallis  
 

 

ตาราง  8 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน 
              ร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง  
 

ต าแหน่ง Mean Mean 
Rank 

n Mann-Whitney U 
value 

Mann-Whitney U 
prob 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

.653 374.90 326 42575.000 .000 

คร ู .515 295.99 342 

 จ า ก ต า ร า ง  8 ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

ส่ ง เสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 
ผู้บริหารและครู มีความต้องการจ าเป็นใน
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การนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน 
             ร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด 
             โรงเรียน  

 

ขนาด
โรงเรียน 

Mean Mean 
Rank 

n Kruskal Wallis 
value 

Kruskal Wallis U 
prob 

เล็ก .638 327.89 323 14.163 .003 
 กลาง .501 326.90 305 

ใหญ่ 1.022 442.47 18 
ใหญ่พิเศษ .532 448.48 22 

 จ า ก ต า ร า ง  9 ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่ ง เสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ มี

ขนาดแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ มีความ
ต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี 
                ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
                     เป็นรายคู่  
 
ขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 
เล็ก - .979 .017* .014* 
กลาง  - .011* .001** 
ใหญ่   - .946 
ใหญ่พิเศษ    - 

* p< .05, ** p< .01 
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 จ า ก ต า ร า ง  1 0  ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่ ง เสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน
เป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด
ใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียน ขนาดใหญ่  มีความต้องการ
จ าเป็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารและครูใน 
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิ เศษ  มีความต้อ งการจ า เป็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนผู้บริหารและครูโรงเรียน
ขนาดเล็ กและโรง เ รี ยนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ มีความต้องการจ าเป็นไม่
แตกต่างกัน  
 

อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็น
ส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1.  สภาพปัจจุบัน ในการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่ ง เสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มีการด าเนินการทั้ง 
5 ด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มี
สภาพความความต้องการในระดับมาก
ทุกด้าน และมีสภาพปัญหาในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความต้องการสูงกว่า
สภาพปัจจุบันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน นั่นแสดงว่า 
ปัจจุบัน ผู้บริหารและครูมีความต้องการ
การนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในทุกๆ ด้าน ผู้บริหารและครู
มีความต้องการการนิเทศที่ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารและครูประสานสัมพันธ์ ร่วมมือ
กันในทุกด้านเพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อความ
เข้าใจที่ตรงกัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
และเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ก า ร ก า ร นิ เ ท ศ
การศึกษา ของฟรานเซท (Franseth, 
1962 อ้างใน วีระศักดิ์ ชมภูค า, 2550  :  
16) ที่กล่าวไว้ว่า การนิเทศจะให้ผลสูงสุด
ก็ ต่ อ เ ม่ื อ ก า ร นิ เ ท ศ นั้ น ตั้ ง อ ยู่ บ น
จุด มุ่ งหมายที่ แ น่ นอน  ซึ่ ง ไ ด้ ต กล ง
พิจารณาร่วมกันโดยคณะครูและคณะ
นิเทศ และสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี
(2553  :  28) ที่สรุปว่า การนิเทศ เป็น
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเม่ือจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็นพบว่า ด้านที่มีความต้องการมาก
ที่สุด คือ ด้านติดตามและวิเคราะห์ผลการ
นิ เทศ และเ ม่ือพิจารณาล าดับความ
ต้องการจ าเป็นในรายละเอียดในด้านการ
ติดตามและวิเคราะห์ผลการนิเทศ จะ
พบว่า ข้อรายการที่ มีความต้องการ
จ า เป็ นมากที่ สุ ด  คื อ  ศึ กษานิ เทศก์ 
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ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดวิธีการ
ติดตามผลการนิเทศ รองลงมาคือ ร่วมกัน
ก าหนดระยะเวลาติดตามผลการนิเทศ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิกาญจน์ โพธิลังกา (2555  :  93) 
ที่ผลการวิจัยพบว่า ในการด าเนินการ
นิเทศด้าน  การติดตามและประเมินผล
การนิเทศ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การติดตามและนิเทศภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในการนิเทศ
ของส่วนใหญ่จะเป็นการนิ เทศ  ที่ ไ ม่
ต่อเนื่อง ขาดการติดตามผลและไม่น าผล
การนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาต่อไป แต่ เ ม่ือ
พิจาณาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น      
(PNImodified) ในทุกๆ ด้าน พบว่ามีค่าสูง
มากและ  แต่ละด้านมีค่าไม่แตกต่างกัน
มากนัก นั้นก็แสดงว่า ผู้บริหารและครูมี
ความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน 
ซึ่งตามหลักการนิเทศที่ดีต้องท างานเป็น
กระบวนการ มีการท างานเป็นขั้นตอน มี
ความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งและมีปฏิสัมพันธ์
กัน (สงัด อุทรานันท์, 2530  :  116)  
  2.  ผลการเปรียบเทียบ
ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารและครู 
พบว่า ผู้บริหารและครูมีความต้องการ
จ าเป็นที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารมีความ
ต้องการจ าเป็นมากกว่าครู ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจาก งานนิเทศการศึกษาเป็น
หน้าที่หนึ่ งของผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงท าให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญและ

ความจ าเป็นของการนิ เทศมากกว่ า
ครูผู้สอน การนิเทศ  ที่เป็นลักษณะการ
ท า ง า น ที่ ร่ ว ม กั น  ทั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร 
ศึกษานิเทศก์ และครู ก็จะเป็นการแบ่ง
เบาภาระในการนิเทศของผู้บริหาร และ
ช่วยเหลือสนับสนุนในการบริหารจัดการ
โรง เ รี ยน มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชารี มณีศรี (2538  :  
52)  ที่กล่ าวไว้ว่ า  ในทางปฏิบัติ จริ ง 
ครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ในโรงเรียน ท า
หน้าที่เป็นทั้งผู้บริหารและผู้นิเทศด้วย แต่
เ ม่ือใดสวมบทบาทเป็นผู้บริหารและ
เม่ือใดเป็นศึกษานิเทศก์ ขึ้นอยู่กับความ
มุ่งหมายเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ยังเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา เป็นกลไกส าคัญ
ประการหนึ่ งที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2554  :  2) ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินการ เพื่อจะน าความรู้นั้นไป
ถ่ายทอดให้กับครู หรือโน้มน้าวให้ครูเห็น
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  
และเม่ือการเปรียบเทียบความต้องการ
จ าเป็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มี
ขนาดแตกต่างกัน พบว่า โรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลาง มีความต้องการ 
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แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ และเม่ือพิจารณาค่า
ดั ชนี ค ว ามต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น  พบว่ า 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด และ โรงเรียนขนาดเล็กมี
ความต้องการจ าเป็นน้อยที่สุด  ทั้ งนี้
อาจจะเนื่องมาจาก โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้ง
ด้ านงบประมาณ วั สดุ อุ ปกรณ์ แล ะ
บุคลากร และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554 -2558) 
พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีสัดส่วน
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า นสู ง สุ ด 
รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และ ขนาดเล็ก ตามล าดับ(ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2556  :  22 ) จึง
ท าให้การนิเทศ ติดตาม ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ มีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากร
น้อย บุคลากรคนเดียวรับผิดชอบหลาย
งาน จึงอาจจะท าให้รู้สึกว่าได้รับการ
นิเทศบ่อยครั้งกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษที่ มีครูจ านวนมาก ครูแต่ละคน
รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผล 
การวิจัยไปใช ้
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารและครูมีความต้องการจ าเป็นใน
การนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบส่วนร่วม 

ดังนั้น ศึกษานิเทศก์ควรมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนิ เทศ เป็นการนิ เทศเชิง
ปฏิบั ติ ก าร  โดยการ มีส่ วนร่ วมของ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบและมี
คุณภาพตามที่มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาก าหนด 
 1.2 จากผลการวิ จัย  พบว่ า 
ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ มีความต้องการใน
การนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
เล็ก ดังนั้น ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะละเลย
ในการนิเทศโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไป 
  2 .1  ควรวิ จัยและพัฒนา
รูปแบบการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน 
 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        174                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

เอกสารอ้างอิง 
เกียรติสุดา ศรีสุข.  (2552).  ระเบียบวิธีวิจัย (พิมพ์ครั้งท่ี 3).  เชียงใหม ่: ครองช่างพริ้นติ้ง. 
จารุพงศ์ พลเดช.  (2546).  “การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการให้อ านาจปฏิบัติ.”  
 วารสารพัฒนาชุมชน.  42(4).  13-18. 
ชาร ีมณีศร.ี  (2538).  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  โสภณการพิมพ์. 
ผดุง ยาละ.  )2552( .  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4.  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต,  
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
วัชรา เล่าเรียนดี.  (2553).  การนิเทศการสอน.  นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วีรศักดิ์ ชมภูค า.  (2550).  การนิเทศการศึกษา.  เชียงใหม ่ :  คณะครุศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
ศศิกาญจน ์โพธิลังกา.  (2555).  รูปแบบนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 

 อุบลราชธานี.  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 อุบลราชธานี. 

สงัด อุทรานันท์.  (2530).  การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฏีและปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ  :   
 มิตรสยาม. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา.  (2553).  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุม 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
         .  (2554).  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ  :   
 โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
        .  (2555).  รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานสู่การปฏิบัติและมโนทัศน์ของผู้เกี่ยวข้อง  :  การวิจัยแบบผสม.  กรุงเทพฯ  :   
 โฆสิตการพิมพ์. 
 .  (2556).  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) 
 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  
 พ.ศ.2554.  กรุงเทพฯ  :  พริกหวานกราฟฟิค. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2553).  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  
  พ.ศ. 2552-2559.  กรุงเทพฯ  :  พริกหวานกราฟฟิค. 
 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        175                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

สุดาวดี จตุรงควาณิช.  (2555).  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
  อัสสัมชัญสมุทรปราการ.  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
Glickman, Carl D., Gordon, Stephen P., Ross-Gordon, Jovita M.  (1995).   

 Supervision and Instruction  :  A Developmental Approach.  3rd ed.   
 Massachusetts  :  Allyn and Bacon, Inc..   

Glatthon, Allan A.  Differentiated Supervision.  (1984).  Wachington D.C.  :   
 Association for Supervision and Curriculum Development. 

Herris, Ben M.  (1985).  Supervisory Behavior in Education.  3rd ed.  Englewood  
 Cliffs, New Jersey  :  Prentice-Hall, Inc.. 
 

 


