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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจำาเป็นในการ

นเิทศเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มเพ่ือสง่เสรมิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานวน 326 คน และครูทีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา จำานวน 342 
คน กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางต่าย เซี่ยงฉี ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใน
การนิเทศดา้นการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติทดสอบที เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) 
และเปรียบเทียบความตอ้งการจำาเปน็จำาแนกตามตำาแหนง่และขนาดโรงเรยีน โดยใชส้ถติ ิMann-Whitney 
U-test และ Kruskal Wallis 

ผลการวจิยัพบวา่ การนเิทศเชิงปฏิบตักิารแบบมสีว่นรว่มเพือ่สง่เสรมิการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 5 ด้าน สภาพปัจจุบันมีการดำาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน มีสภาพที่ต้องการอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และ มีสภาพปัญหาในทุกๆ ด้าน เนื่องจากสภาพที่ต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันในทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านที่มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด คือ 
ดา้นติดตามและวเิคราะหผ์ลการนเิทศ รองลงมาคอื ดา้นการออกแบบวางแผนการนเิทศ ดา้นปฏบิตักิาร
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นเิทศ ตามลำาดบั ผูบ้รหิารและครมูคีวามตอ้งการจำาเปน็ในการนเิทศเชงิปฏิบตักิารแบบมสีว่นรว่มเพือ่ส่ง
เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนในโรงโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการจำาเป็นแตกต่างจากโรงเรียน
ขนาดใหญแ่ละโรงเรยีนขนาดใหญพิ่เศษอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิสว่นโรงเรยีนขนาดเลก็และขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความต้องการจำาเป็นไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ความต้องการจำาเป็น การนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

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 (PNI

modified
), Mann-Whitney U-test and Kruskal  

Wallis

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 at moderate level 
in all aspects. The problems were existent in all aspects because the needs had the higher 
level than the current situation at 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 that had 
the statistically different significance at 0.1. The school administrators and teachers in small-
sizedschools and moderate-size school had the needs assessment differed from large-size 
schools with the statistically different significance. As the small-size schools and moderate-size 
schools, large-size schools and extra large-size schools had no difference of needs assessment.

Keywords: Needs assessment, participatory action supervision, school internal quality  
assurance
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บทนำา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไก

สำาคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจ(Assure) ว่าสถาน
ศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานท่ีกำาหนด ผู้สำาเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรและสังคมต้องการ (สำานักทดสอบ
ทางการศึกษา, 2553: 2) แต่ในรอบทศวรรษที่
ผ่านมา (พ.ศ.2542-2551) ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง สถาน
ศึกษาไม่ได้สร้างระบบคุณภาพให้เกิดอย่างจริงจัง 
มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกเท่านั้น (สำานักทดสอบทางการ
ศกึษา, 2554: 1) สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่ง
ชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ 2552-2559 (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 92) ได้สรุปไว้
ว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในและยังไม่ได้บูรณาการเร่ืองการ
ประกนัคณุภาพภายใน เขา้สูก่ารบรหิารงานภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ครู อาจารย์และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ปฏิบัติงานภายใต้ ระบบการประกัน
คุณภาพเพื่อการปฏิบัติงานปกติ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ได้มี
งานวิจัยหลายๆ งานวิจัยเช่น ผดุง ยาละ (2552) 
สำานักทดสอบทางการศึกษา (2555) และสุดาวดี 
จตุรงควาณิช (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกัน
วา่ แนวทางแกไ้ขปญัหาการประกนัคุณภาพภายใน
อยา่งหนึง่คอื การนเิทศการศกึษา ซ่ึงการนิเทศการ
ศึกษา เป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยเหลือและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งผลถึงคุณภาพ

ของผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษาเป็นสำาคัญ 
และกอ่ใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (วัชรา เลา่เรียนด,ี 
2553: 28) นอกจากนีผู้้วิจยัไดส้งัเคราะหเ์อกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการนิเทศการศึกษาของ
นกัการศกึษาหลายๆ ทา่น เชน่ กระบวนการนเิทศ
ของ แฮริส(Harris. 1985) กระบวนการนิเทศ
ของ Allen (อ้างใน สงัด อุทรานันท์. 2530: 76) 
)กระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท์(2530) 
กระบวนการนิเทศของ Glatthon (1984) และ 
กระบวนการนิเทศของ Glickman and other 
(1995) ร่วมกับการใช้หลักการทำางานตามวงจร
เดมมิ่ง (PDCA) และหลักการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สรุปเป็นกระบวนการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จำานวน 5 ขั้น
ตอน คือ ข้ันประเมนิสภาพการทำางาน ข้ันออกแบบ
วางแผนการนเิทศ ขัน้ปฏิบตักิารนเิทศ ขัน้วิเคราะห์
และติดตามผล และ ขั้นประเมินผล สรุปและ
ปรับปรุงแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน ซึ่งกระบวนการนิเทศดังกล่าว สอดคล้องกับ 
แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง ( Fumer and 
Flankin,1982: 331 อ้างอิงใน สงัด อุทรานันท์, 
2530: 46) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ
งานจะมีส่วนช่วยให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ง่ายขึ้น และ การมีส่วนร่วมในแต่ละเรื่องจะ
เป็นการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงในการทำางาน
ของผู้ปฏิบัติงานหรือทีมงาน (จารุพงศ์ พลเดช, 
2546, หน้า 13) 

จากประโยชน์ ความสำาคัญ และสภาพ
ปญัหาของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
และแนวคดิเก่ียวกับการนเิทศการศึกษาในลกัษณะ
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวมาข้างต้น ผู้
วจิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาวา่สภาพปจัจบุนั ปญัหา 
และความต้องการจำาเป็นการนิเทศเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นอยา่งไร ซึง่ผลการศกึษาสามารถนำามา
เปน็ขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือหารปูแบบการนิเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ

ความต้องการจำาเป็น ในการนิเทศ เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็น
ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่ง
เสรมิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา จำาแนก
ตามตำาแหน่งและขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน

ขอบเขตการวิจัย  
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

จำานวน 28,555 คน ครูที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จำานวน 28,555 คน ในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จำานวน 28,555 แห่ง เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
ในครัง้น้ี คอื กระบวนการนเิทศเชิงปฏิบตักิารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง จำานวน 5 ด้าน คอื 1) ด้านการ
ประเมินสภาพการทำางาน 2) ด้านการออกแบบ
วางแผนการนิเทศ 3) ด้านปฏิบัติการนิเทศ 4) 
ด้านติดตามผลและวิเคราะห์ผล 5) ด้านประเมิน
ผล ปรับปรุงและพัฒนา

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ตำาแหน่งและขนาดของ
โรงเรียน

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการจำาเป็น
ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่ง
เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่�ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้
บรหิารสถานศกึษาและครทูีร่บัผดิชอบงานประกนั
คุณภาพการศึกษา จากโรงเรียนจำานวน 379 
โรงเรียน จำานวน 758 คน เป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 379 คน และครูที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 379 คน 
กำาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ต่าย เซี่ยงฉี 
(อ้างใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, หน้า 80) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ 
จำานวน 54 ขอ้ ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 9 ทา่น โดยมคีา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .67-1.00 และมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .99 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัทำาหนงัสอืถงึโรงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่
ตวัอยา่ง เพือ่ขอความรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลูและ
ส่งแบบสอบถามคืนให้แก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์
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2. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับ
ประมาณรอ้ยละ 88.13 ของจำานวน กลุม่ตวัอยา่ง 
รวมไดร้บัแบบสอบถามท้ังหมด 668 ฉบับแยกเปน็
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 326 ฉบับ และ ครู
ทีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาจำานวน 
342 ฉบับ 

3. สรุปผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร 
ร้อยละ 48.80 เป็นครู ร้อยละ 51.20 และอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด คือ ร้อยละ 48.35 
รองลงมาคืออยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 
45.66 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 2.69 และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 3.29

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่ต้องการในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วน
ร่วมเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการเปรียบ
เทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสภาพที่ต้องการ
และสภาพที่เป็นจริง ด้วยการทดสอบค่า t (t-test) 
แบบ Paired-samples

3. เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจาก
มากไปหาน้อย โดยวิธี Modified Priority Needs 
Index (PNI

modified
) 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างความ
ต้องการจำาเป็นจำาแนกตามตำาแหน่ง ด้วยค่าสถิติ 
Mann-Whitney U-test แบบ 2 กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็น
อิสระต่อกันและเปรียบเทียบความแตกต่างความ
ต้องการจำาเป็นจำาแนกตามขนาดโรงเรียน ด้วยค่า
สถิติ Kruskal Wallis และทำาการทดสอบความ
แตกตา่งรายคู ่ดว้ยคา่สถติ ิMann-Whitney U-test 
แบบ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ

ต้องการจำาเป็น ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันมี
การดำาเนินการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มี
สภาพท่ีต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้านและ มี
สภาพปญัหาในทกุดา้น เนือ่งจากสภาพท่ีตอ้งการ
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้านอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านที่มีความ
ต้องการจำาเป็นมากที่สุด คือ ด้านติดตามและ
วิเคราะห์ผลการนิเทศ (PNI

modified
 =.451) รอง

ลงมาคือ ด้านการออกแบบวางแผนการนิเทศ  
(PNI

modified
 =.435) และด้านปฏิบัติการนิเทศ 

(PNI
modified

 =.412) ตามลำาดับ

ผลการจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 5 
ลำาดับแรกของความต้องการจำาเป็นในการทำางาน
ร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู ใน
แต่ละด้าน นำาเสนอดังนี้

ต�ร�งที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจำาเป็น ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำาแนกตามประเด็นหลัก

กระบวนก�ร
นิเทศ

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่ต้องก�ร
t-test PNI

modified

ลำ�ดับ 
ที่

S.D. ระดับ S.D. ระดบั

1. การประเมิน
สภาพการ
ทำางาน

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

2. การออกแบบ
วางแผนการ
นิเทศ

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

3. ปฏิบัติการ
นิเทศ

3.085 .917 ปานกลาง 4.355 .614 มาก 34.528** 0.412 3

4. ติดตามผล
และวิเคราะห์ผล
การนิเทศ

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

5. ประเมินผล 
ปรับปรุงและ
พัฒนา

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
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารและครู
มีความต้องการจำาเป็นในเรื่อง ศึกษานิเทศก์ ผู้
บริหารและครู ร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างการดำาเนินงานของสถานศึกษากับแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มากที่สุด 

(PNI
modified

 =.405) รองลงมาคือ ร่วมกันประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNI

modified  

= .387)

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารและ
ครูมีความต้องการจำาเป็นในเรื่อง ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารและครู ร่วมกันกำาหนดวิธีการนิเทศ  

(PNI
modified

 =.480) รองลงมาคอื รว่มกนักำาหนดผล
สำาเรจ็ทีจ่ะไดร้บัจากการนเิทศ (PNI

modified
 =.450)

 

ต�ร�งที่ 2 ค่า PNI
modified

 ด้านประเมินสภาพการทำางาน

ลำ�ดับที่ ร�ยก�ร PNI
modified

1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการดำาเนินงานของสถานศึกษากับแผนพัฒนาการ
ศึกษาของสถานศึกษา .405

2 ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา .387

3 ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา .385

4 ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครอบคลมุของการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษากบั
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา .376

5 ตรวจสอบความถูกต้องของการดำาเนินการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา .372

ต�ร�งที่ 3 ค่า PNI
modified

 ด้านวางแผนการนิเทศ

ลำ�ดับที่ ร�ยก�ร PNI
modified

1 กำาหนดวิธีการนิเทศ 0.480

2 กำาหนดผลสำาเร็จที่จะได้รับจากการนิเทศ 0.450

3 สร้างแบบประเมินผลการนิเทศแต่ละครั้ง 0.447

4 วางแผนการประเมินผลการนิเทศ 0.441

5 กำาหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศแต่ละครั้ง 0.438
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ต�ร�งที่ 4 ค่า PNI
modified

 ด้านปฏิบัติการนิเทศ

ลำ�ดับที่ ร�ยก�ร PNI
modified

1 ทบทวนวิธีการนิเทศทุกครั้ง 0.446

2 ให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการนิเทศทุกครั้ง 0.440

3 บันทึกข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน วิธีดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค 
จากการนิเทศทุกครั้ง

0.427

4 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูเพื่อให้ความรู้เกี่ยว
กับการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

0.426

5 ลักษณะการนิเทศเป็นการลงมือปฏิบัติจริง
ในการทำางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและศึกษานิเทศก์

0.423

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารและครู
มีความต้องการจำาเป็น ในเรื่อง ศึกษานิเทศก์ ผู้
บริหารและคร ูร่วมกนัทบทวนวธิกีารนเิทศทกุครัง้ 

(PNI
modified

 =.446) รองลงมาคอื รว่มกนั ใหข้อ้มลู
ย้อนกลับหลังการนิเทศทุกครั้ง (PNI

modified
=.440) 

ต�ร�งที่ 5 ค่า PNI
modified

 ด้านติดตามผลและวิเคราะห์ผลการนิเทศ

ลำ�ดับที่ ร�ยก�ร PNI
modified

1 กำาหนดวิธีการในการติดตามผลการนิเทศ 0.481

2 กำาหนดระยะเวลาติดตามผลการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง 0.472

3 กำาหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศอย่างชัดเจน 0.456

4 ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่เกิดจาการนิเทศ 0.453

5 เสนอวิธีการและทางเลือกใหม่ๆในการแก้ปัญหาจากการนิเทศ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 0.449

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารและครู
มีความต้องการจำาเป็นในเรื่อง ศึกษานิเทศก์ ผู้
บรหิารและคร ูร่วมกนักำาหนดวธิกีารในการติดตาม

ผลการนิเทศ มากที่สุด (PNI
modified

 =.481) รองลง
มา ร่วมกันกำาหนดระยะเวลาติดตามผลการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง (PNI

modified
 =.472) 
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จากตาราง 6 พบว่า ผู้บริหารและครู
มีความต้องการจำาเป็นในเรื่อง ศึกษานิเทศก์ ผู้
บริหารและครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกเกี่ยวกับข้อมูลจากการนิเทศ มากที่สุด 
(PNI

modified
 =.442) รองลงมาคือ ร่วมกันประเมิน

ผลการนิเทศแต่ละครั้ง (PNI
modified

 =.441) 

3. การเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็น
ในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จำาแนกตามตำาแหน่งและขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติ
งาน โดยมีการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล 
(Tests of Normality) ดังนี้

H
o
 : ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

H
1
 : ข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ

จากตารางที่  7 ผลการทดสอบการ
แจกแจงของข้อมูล (Tests of Normality) จำาแนก
ตามตำาแหน่งและขนาดโรงเรียน พบว่า มีค่า Sig-
nificance = .000 ทุกรายการ แสดงว่าปฏิเสธ H

o
 

ยอมรับ H
1
 นั้นคือ ข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ จึง

ทำาการวิเคราะหข์อ้มลู แบบOne-way Analysis of 
Variance by Non-Parametric Method โดยใช้
สถิติ Mann-Whitney U-test และ สถิติ Kruskal 
Wallis 

 

ต�ร�งที่ 6 ค่า PNI
modified

 ด้านประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา

ลำ�ดับที่ ร�ยก�ร PNI
modified

1 แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลจากการนิเทศ 0.442

2 ประเมินผลการนิเทศแต่ละครั้ง 0.441

3 อภิปรายและสรุปผลการนิเทศ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลการนิเทศที่กำาหนดไว้ 0.425

4 จัดทำาระบบรายงานผลการนิเทศที่เข้าใจง่าย ถูกต้องและเป็นรูปธรรม 0.411

5 จัดทำารายงานสรุปผลการนิเทศ ทุกครั้ง 0.409

ต�ร�งที่ 7 ผลการทดสอบการแจกแจงของขอ้มลู (Tests of Normality) จำาแนกตามตำาแหนง่และขนาด
โรงเรียน 

 สถ�นภ�พผู้ตอบแบบสอบถ�ม
Kolmogorov-Smirnov

Statistic df Sig

ตำาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน .253 326 .000

ครู .322 342 .000

ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก .248 323 .000

ขนาดกลาง .294 305 .000

ขนาดใหญ่ .411 18 .000

ขนาดใหญ่พิเศษ .273 22 .000
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ต�ร�งที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำาแนกตามตำาแหน่ง 

ตำาแหน่ง Mean Mean Rank n Mann-Whitney U value Mann-Whitney U prob

ผู้บริหารโรงเรียน .653 374.90 326
42575.000 .000

ครู .515 295.99 342

จากตารางที ่8 ผลการเปรยีบเทยีบความ
ต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จำาแนกตามตำาแหน่ง พบว่า ผู้บริหาร

และครู มีความต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ต�ร�งที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่ง
เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำาแนกตามขนาดโรงเรียน

 

ขนาดโรงเรียน 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

จากตารางที ่9 ผลการเปรยีบเทยีบความ
ต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จำาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้
บริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน

อย่างน้อย 1 คู่ มีความต้องการจำาเป็นในการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ต�ร�งที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมเพื่อ 
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจำาแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 

ขน�ดโรงเรียน เล็ก กล�ง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ

เล็ก - .979 .017* .014*

กลาง - .011* .001**

ใหญ่ - .946

ใหญ่พิเศษ -

* p< .05, ** p< .01
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จากตาราง 10 ผลการเปรยีบเทยีบความ
ต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจำาแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 
พบว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรยีนขนาดใหญ ่โรงเรยีนขนาดเลก็และโรงเรยีน
ขนาดใหญพ่เิศษ โรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีน 
ขนาดใหญ ่มคีวามต้องการจำาเป็นแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสำาคญัทางสถติิ ทีร่ะดับ .05 สว่นผูบ้รหิารและ
ครูใน โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ มีความต้องการจำาเป็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้บริหาร
และครูโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
มีความต้องการจำาเป็นไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญที่ 

นำามาอภิปรายผล ดังนี้

สภาพปัจจบัุน ในการนเิทศเชิงปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบว่า มีการดำาเนินการทั้ง 5 
ด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีสภาพความ
ความต้องการในระดับมากทุกด้าน และมีสภาพ
ปัญหาในทุกๆ ด้านทั้งน้ีเนื่องจากสภาพความ
ต้องการสูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้านอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน นั่นแสดง
ว่า ปัจจุบัน ผู้บริหารและครูมีความต้องการการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกๆ 
ด้าน ผู้บริหารและครูมีความต้องการการนิเทศที่
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูประสานสัมพันธ์ 
ร่วมมือกันในทุกด้านเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา เพือ่ความเขา้ใจทีต่รง
กัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นการนิเทศ

แบบกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการ
นิเทศการศึกษา ของฟรานเซท (Franseth, 1962 
อา้งใน วรีะศกัดิ ์ชมภคูำา, 2550: 16) ทีก่ลา่วไวว้า่ 
การนิเทศจะให้ผลสูงสุดก็ต่อเมื่อการนิเทศนั้นตั้ง
อยู่บนจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน ซึ่งได้ตกลงพิจารณา
รว่มกนัโดยคณะครูและคณะนเิทศ และสอดคลอ้ง
กับ วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 28) ที่สรุปว่า การ
นิเทศ เป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ทุก
คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเมื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นพบว่า ด้าน
ที่มีความต้องการมากที่สุด คือ ด้านติดตามและ
วิเคราะห์ผลการนิเทศ และเมื่อพิจารณาลำาดับ
ความต้องการจำาเป็นในรายละเอียดในด้านการ
ติดตามและวิเคราะห์ผลการนิเทศ จะพบว่า ข้อ
รายการที่มีความต้องการจำาเป็นมากท่ีสุด คือ 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูร่วมกันกำาหนดวิธี
การติดตามผลการนิเทศ รองลงมาคือ ร่วมกัน
กำาหนดระยะเวลาติดตามผลการนิเทศ อย่างต่อ
เน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิกาญจน์ 
โพธิลังกา (2555: 93) ท่ีผลการวิจัยพบว่า ใน
การดำาเนนิการนเิทศดา้น การตดิตามและประเมนิ
ผลการนิเทศ รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การ
ตดิตามและนเิทศภายในเปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี้
อาจเนือ่งจาก ในการนิเทศของสว่นใหญจ่ะเปน็การ
นิเทศ ที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามผลและไม่นำา
ผลการนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนพฒันาตอ่ไป แตเ่มือ่พจิาณาคา่ดชันคีวาม
ต้องการจำาเป็น (PNI

modified
) ในทุกๆ ด้าน พบว่า

มคีา่สงูมากและ แตล่ะด้านมคีา่ไมแ่ตกตา่งกนัมาก
นัก นั้นก็แสดงว่า ผู้บริหารและครูมีความต้องการ
จำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในทกุๆ ดา้น ซึง่ตามหลกัการนเิทศทีด่ตีอ้งทำางาน
เปน็กระบวนการ มกีารทำางานเปน็ขัน้ตอน มคีวาม
ต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งและมีปฏิสัมพันธ์กัน (สงัด อุท
รานันท์, 2530: 116) 
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ผลการเปรียบเทียบความต้องการจำาเป็น
ของผู้บริหารและครู พบว่า ผู้บริหารและครูมี
ความต้องการจำาเป็นที่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารมี
ความตอ้งการจำาเป็นมากกวา่คร ูทัง้นีอ้าจจะเนือ่ง
มาจาก งานนิเทศการศึกษาเป็นหน้าที่หน่ึงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงทำาให้ผู้บริหารเห็นความ
สำาคัญและความจำาเป็นของการนิเทศมากกว่าครู
ผู้สอน การนิเทศ ที่เป็นลักษณะการทำางานที่ร่วม
กัน ท้ังผู้บริหาร ศึกษานเิทศก ์และคร ูกจ็ะเปน็การ
แบ่งเบาภาระในการนิเทศของผู้บริหาร และช่วย
เหลือสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชารี 
มณีศรี (2538: 52) ที่กล่าวไว้ว่า ในทางปฏิบัติ
จรงิ ครูใหญห่รืออาจารย์ใหญใ่นโรงเรยีน ทำาหนา้ที่
เป็นทั้งผู้บริหารและผู้นิเทศด้วย แต่เมื่อใดสวม
บทบาทเป็นผู้บริหารและเมื่อใดเป็นศึกษานิเทศก์ 
ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
งาน นอกจากนี้การประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
เป็นกลไกสำาคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อน
การพฒันาคุณภาพการศกึษาใหด้ำาเนนิไปอย่างตอ่
เนือ่ง ปฏบิติังานไดอ้ยา่งเปน็ระบบ มคุีณภาพตาม
มาตรฐาน (สำานักทดสอบทางการศึกษา, 2554: 
2) ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำาเนินการ เพื่อจะนำาความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้
กับครู หรือโน้มน้าวให้ครูเห็นความสำาคัญของการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำาหนด 
และเมือ่การเปรยีบเทยีบความตอ้งการจำาเปน็ของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความ
ต้องการ แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความ
ต้องการจำาเป็น พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด และ โรงเรียน
ขนาดเล็กมีความต้องการจำาเป็นน้อยที่สุด ทั้งน้ี

อาจจะเนื่องมาจาก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มี
ความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) 
พบวา่โรงเรยีนขนาดใหญพ่เิศษมสีดัสว่นไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานสงูสดุ รองลงมาคอื โรงเรยีนขนาด
ใหญ ่ขนาดกลาง และ ขนาดเลก็ ตามลำาดบั(สำานกั
ทดสอบทางการศึกษา, 2556: 22 ) จึงทำาให้การ
นิเทศ ติดตาม ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีน้อย
กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้โรงเรียนขนาด
เล็กมีบุคลากรน้อย บุคลากรคนเดียวรับผิดชอบ
หลายงาน จึงอาจจะทำาให้รู้สึกว่าได้รับการนิเทศ
บอ่ยครัง้กวา่โรงเรยีนขนาดใหญพ่เิศษทีม่คีรจูำานวน
มาก ครูแต่ละคนรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและ
ครูมีความต้องการจำาเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติ
การแบบส่วนร่วม ดังนั้น ศึกษานิเทศก์ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศ เป็นการนิเทศเชิง
ปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารและครู โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
และมคีณุภาพตามทีม่าตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษากำาหนด

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและ
ครู ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 
มีความต้องการในการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น 
ศกึษานเิทศกไ์ม่ควรจะละเลยในการนเิทศโรงเรยีน
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
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2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
นิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน 
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