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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการนิเทศภายในแบบ

สอนแนะ 2. ศึกษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพึ่งประสงคข์องการนเิทศภายในแบบสอนแนะ และ 3. เพือ่
พัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีไ้ดแ้กผู่บ้รหิารสถานศกึษาและ
ครูที่รับผิดชอบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 ใน 5 อำาเภอ จำานวน 225 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จำานวน 450 คน ตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 288 คน 
จำานวน 144 โรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 โดยใชต้าราง
กำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie and Morgan และใชก้ารสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ชนดิสดัสว่น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ในการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 72 ข้อ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ เท่ากับ 0.23 – 0.82 ค่าความเชื่อมั่น (r

cc
) ทั้งฉบับ 

เท่ากับ 0.90 และการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อเท่ากับ 0.21 – 0.79 ค่าความ
เชือ่มัน่ (r

cc
) ทัง้ฉบับเทา่กบั 0.83 2) แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง 3) แบบประเมนิการพฒันาแนวทาง

การนิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ การเตรียมการนิเทศ มี 8 ตัวบ่งชี้ การวางแผนการนิเทศ มี 8 ตัวบ่งชี้ 
การปฏิบัติการสอนแนะ มี 12 ตัวบ่งชี้ และการติดตามและประเมินผลการนิเทศมี 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ผ่าน
การประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวับง่ชีก้ารนเิทศภายในแบบสอนแนะจากผูท้รงคณุวุฒิ
จำานวน 5 คน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

2. สภาพปจัจบุนัการนเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมและเปน็
รายองคป์ระกอบอยู่ในระดับปานกลางทุกองคป์ระกอบ สว่นสภาพทีพ่งึประสงคก์ารนเิทศภายในแบบสอน
แนะ สำาหรับสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายองคป์ระกอบพบว่า 
อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ จำานวน 2 องคป์ระกอบ คอื การตดิตามและประเมนิผลการนเิทศ และการปฏบิตักิาร
สอนแนะ อยู่ในระดับมาก จำานวน 2 องค์ประกอบ คือ การเตรียมการนิเทศ และการวางแผนการนิเทศ

3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ซึ่งสรุปประเด็นความสำาคัญได้ว่าการดำาเนินการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะควรมกีารจดัทำาคูม่อืการนเิทศแบบสอนแนะ โดยสรุปสาระสำาคญัของเรือ่งทีจ่ะทำาการนเิทศเพือ่
เปน็เอกสารประกอบการปฏบิตังิานผลติสือ่เครือ่งมอือปุกรณใ์นการปฏบิตังิานนเิทศภายในแบบสอนแนะ
ให้เหมาะสม มีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนแนะ ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสอน
แนะ การดแูลใหค้ำาปรกึษาใหกั้บผูร้บัการนิเทศแบบสอนแนะผูส้อนแนะมกีารสาธติใหผู้ถ้กูสอนแนะดกูอ่น
การลงมือปฏบัิติจรงิกระตุน้ใหผู้ถู้กสอนแนะทำางานดว้ยตนเองทันททีีไ่ด้รบัการสอนแนะบอกวิธแีกป้ญัหา
เมื่อพบปัญหาในระหว่างการสอนแนะมีการกำากับติดตาม สรุปผลการดำาเนินการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่ชื่นชมผลงานในโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง การนิเทศภายใน การนิเทศภายในแบบสอนแนะ

Abstract
The objectives of the research were ; 1) to study the elements and indicators in the 

form of internal supervision by coaching2) to study present condition and desirable condition  
of internal supervision by coaching, and 3) to develop guideline for internal supervision by 
coaching for basic education schools under Mahasarakham primary educational service 
area office 2. The population were administrators and teachers in 5 districts, 225 schools,  
and 450 people. The sample were administrators and teachers responsible for internal  
supervision 288 people from 144 schools under Mahasarakham primary educational service 
area office 2 by using samples of Krejcie and Morgan and a stratified random sample of  
proportion. The instrument used for gathering data were a set of questionnaire to assess  
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present condition and desirable condition of internal supervision by coaching for basic  
education schools to rating scale for level 5 from 72 numbers. A study of the discriminative 
power equal to 0.23 to 0.82 the confidence (r

cc
), both equal to 0.90, and the condition is  

desirable to have the discriminative power equal to 0.21 to 0.79 the confidence (r
cc
) 

equal 0.83, structured interviews form, and assessment developed guidelines for internal  
supervision by coaching for basic education schools under Mahasarakham primary  
educational service area office 2. The statistics used for analyzing the collected data  
were mean, standard deviation. 

The results were as follows:

1. The elements and the indicators of in the form of internal supervision by coaching 
for basic education schools consist of 4 elements ; the preparation of supervision contained 
8 indicators, the planning of supervision contained 8 indicators, the operating instrument 
contained 12 indicators, and the evaluation and follow-up supervision contained 8 indicators 
which have been assessing the elements and indicators of internal supervision by coaching 
from 5 experts in the high level.

2. The present condition in the form of internal supervision by coaching for basic 
education schools were at the medium level, and considering that it was found the medium 
level on all. The desirable condition in the form of internal supervision by coaching for basic 
education schools were at the high level and considering that it was found in most of the 
two elements ; assessment and follow-up supervision and operational coaching. The high 
level of the two elements were the preparing of supervision and the planning of supervision.

 3. Guidelines for development internal supervision by coaching for basic education  
schools under Mahasarakham primary educational service area office 2 assessed by 7  
experts showed that it was suitable as a whole at the high level.The important point is 
that the implementation of internal supervision by coaching There should be a guide for  
supervision and coaching. The gist of the story is to oversee the documentation of  
performance production equipment, operational supervision and coaching accordingly.  
A meeting to clarify the roles of coaching. Provide insight into the process of coaching.  
Care consultation, supervision and coaching to the recipient. The coaching has been  
coaching the demonstration before the actual implementation. Encourages the coaching  
manual work immediately receive coaching. How to solve the problem during the  
coaching. Are monitoring Results continue to use feedback to improve. Developed and 
published notable works in the public informed.

Keywords: developing guideline, internalsupervision, internalsupervision by coaching
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บทนำา
การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วย

พัฒนาสังคมหรือชาติให้เจริญรุ่งเรือง การพัฒนา
ประเทศจะประสบความสำาเร็จมากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพจึงเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาท้ังปวง ซ่ึง
การพัฒนาดังกล่าว สามารถกระทำาได้ด้วยการ
ใหก้ารศึกษาเปน็สำาคัญ การศกึษาและจรยิธรรมได้
รบัการยอมรบัไวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักร
ไทย พทุธศกัราช 2540 วา่เปน็เครือ่งมอืกลไกและ
พืน้ฐานท่ีจะสรา้งคนใหเ้ปน็คนมคีวามรู้คู่คุณธรรม 
(มาตรา 81) การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมี 
เป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางความคดิ สามารถแสวงหาความ
รู้ได้ด้วยตนเองรู้จักการคิดวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ
และแนวทางการแกป้ญัหาได้ทนัโลก ทนัเหตุการณ ์
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้ แต่การดำาเนินการดัง
กล่าวให้บรรลุผลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบต่างๆ ในการจัดการศึกษา ทั้งในด้าน
ปัจจัยและกระบวนการทำางาน ในด้านปัจจัยนั้น
อาจเป็นอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
และงบประมาณ สำาหรับในด้านกระบวนการ
นั้น กระบวนการที่สำาคัญคือกระบวนการบริหาร
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
2539: 1) เพราะการนเิทศการศกึษาเปน็กระบวน
การทำางานรว่มกนัดว้ยความรว่มมอืของบคุลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 บัญญัติ
ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สำานักนายกรัฐมนตรี 2553: 3) และ
มาตรา 47 กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำาเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลาก
หลายซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สำาคัญคือ
กระบวนการบริหารจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และกระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล  
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545: 29) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคามเขต 2 เป็นองค์กรหนึ่งที่รับ
ผิดชอบการจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาซึ่งได้ให้ความสำาคัญของการนิเทศภายใน
สถานศกึษาข้ันพืน้ฐานและมคีวามเหน็ว่าการนเิทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการที่
จะช่วยให้ครูพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงจุด
และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้บรรลุผลดี โดยได้
กำาหนดให้โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
ทุกโรงเรียน จะต้องดำาเนินการสนองนโยบายของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โดย
ให้ดำาเนินการโครงการนิเทศการศึกษาลงในแผน
ปฏิบัติการประจำาทุกๆ ปีการศึกษาของโรงเรียน 
กำาหนดบทบาทในการนิเทศภายในของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ในส่วนของโรงเรียนจะต้องดำาเนิน
การนิเทศภายในตามกิจกรรมที่สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติกำาหนดแต่ปรากฏว่า
โรงเรยีนไดด้ำาเนนิการนเิทศการศึกษาตามนโยบาย
ดังกล่าวยังไม่เป็นที่พอใจ และยังมีปัญหาในเรื่อง
คุณภาพการศึกษาทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนยังต่ำากว่าเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครวิูชาการ
หรือผู้เก่ียวข้องกับงานด้านการนิเทศในโรงเรียน
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จะเป็นบุคคลท่ีสำาคัญที่จะพัฒนางานวิชาการใน
โรงเรยีน โดยจดัการนเิทศภายใน แต่สภาพปจัจบุนั
จะพบว่า โรงเรียนในสังกัดจัดการนิเทศภายใน
โรงเรียนยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นการให้คำา
ปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานวิชาการ
ในภาพรวมของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน
จะเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหาของ
โรงเรียนมากที่สุด หากบุคลากรในโรงเรียนได้
ร่วมคิดร่วมวางแผน และจัดการนิเทศภายใน
โรงเรียน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ดังนั้น
การนิเทศภายในโดยใช้การสอนแนะหรือสอนงาน  
(Coaching) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียน
การสอนสำาหรับสถานศึกษาได้ดีกว่าการนิเทศ
แบบทั่วไป เพราะผู้บริหารหรือครูที่รับผิดชอบ
ต้องดูแล มีการให้คำาปรึกษา ชี้แนะแนวทางให้กับ
ผู้รับการนิเทศ มีการสอนแนะเป็นตัวอย่างพร้อม
ทั้งประเมินติดตามผลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด
อยู่ตลอดเวลา ผู้ถูกสอนแนะเองก็จะตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองและช่วยให้ได้รู้ว่าตนเอง
มีศกัยภาพอะไรบา้ง เปน็การปลดลอ็คขอ้จำากดัใน
ตัวเอง เพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หรืออีก
นัยหนึ่งก็คือ เป็นการช่วยให้ผู้ถูกสอนแนะได้เรียน
รู้ เป็นการส่งเสริม กระตุ้นและผลักดัน ให้ได้เรียน
รู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง และสามารถที่จะรู้ได้ด้วย
ตนเอง มากกวา่การมาน่ังสอนกนัทลีะขัน้ทลีะตอน
ไม่เกิดการลองผิดลองถกูการสอนงานเปน็ไปอย่าง
ถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ ลดความผดิพลาดเสยี
หายและเวลาการทำางานเกิดการถ่ายทอดงาน
และเทคนิคการปฏิบัติงานจากหัวหน้าไปสู่ผู้ร่วม
ทีมงานช่วยให้เกิดความรู้ในการทำางาน สามารถ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นซึ่ งจะมีส่วนช่วยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
มีคุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ครูผู้สอนไดรั้บแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้าน
การเรยีนการสอนและดา้นการสนบัสนนุการเรยีน

การสอนโดยใช้กระบวนการขอบข่ายการนิเทศที่
หลากหลาย ในฐานะทีผู้่วิจยัมบีทบาทหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ และมสีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวทางการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะสำาหรับสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคามเขต 2เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ 
สถานศึกษาหน่วยงานต้นสัง กัดและหน่วย
งานที่เก่ียวข้องนำาไปวางแผนวางกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ดำาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาให้บรรลุ
ประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในการนำาผลการวิจัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และปรับปรุงการดำาเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถาน
ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใน

การนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้

ดังนี้

1. ประช�กรและตัวอย่�ง
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1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
ผู้บรหิารสถานศกึษาและครูทีร่บัผดิชอบการนเิทศ
ภายในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ใน 5 อำาเภอ จำานวน 144 โรงเรียน โรงเรียนละ 
2 คน จำานวน 450 คน

1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ตาราง
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and  
Morgan (1979: 608 อ้างถึงใน บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545) และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบง่ชัน้ชนดิสดัสว่น ได้ตัวอย่าง 144 โรงเรยีน
โรงเรียนละ 2 คน จำานวน 288 คน

2. กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การพัฒนา
แนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ได้จาก
การสงัเคราะหข์ัน้ตอน กระบวนการ แนวคดิ ทฤษฎี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ; กระทรวง
ศึกษาธิการ (2543: 17) ; ชารี มณีศรี (2542: 
19) ; กมลวรรณ รามเดชะ (2550: 16-27) ; 
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546: 61) ; ทองพันชั่ง  
พงษ์วารินทร์ (2552: 76-82) ; กรมวิชาการ 
(2543: 1) ; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 
13) ; สมิต สัชฌุกร (2547: 45) ; อาภรณ์  
ภูว่ทิยพนัธุ ์(2550: 15-16): Cogan (1973: 36) 
; Harris (1985: 14-15) ; Herminia, Ibarra. 
(2004: 147-155) โดยจัดหัวข้อที่เหมือนกันเข้า
ด้วยกัน หัวข้อที่ต่างกันมาจัดลำาดับความสำาคัญ
ตามขั้นตอน ได้องค์ประกอบของการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ มี 4 องค์ประกอบคือ 1) การเตรยีม 
การนิเทศ 2) การวางแผนการนเิทศ 3) การปฏบิตัิ
การสอนแนะ 4) การติดตามและประเมินผลการ
นิเทศ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การวิ จัยนี้ เป็นการวิ จั ยและพัฒนา  
(Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธี
ดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดย
การตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่แบบประเมินเก่ียวกับองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลทำาการประสานขอรับแบบประเมิน 
ด้ วยตนเอง  แ ล้วนำ ามาวิ เคราะห์ ข้ อมูล ใช้  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ท่ีพึงประสงค์ในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา
จำานวน 255 โรงเรียน ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน จำานวน 144คน และครูผู้รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำานวน 144คน รวม
จำานวน 288 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 โดยการเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับ
ตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and 
Morgan และใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้ตามจำานวน
ประชากรแตล่ะอำาเภอ เมือ่ไดจ้ำานวนกลุม่ตวัอยา่ง
แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
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ที่พึงประสงค์ในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
สำาหรบัสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานสงักัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ การเกบ็รวบรวม
ข้อมูลทำาการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อม
ทั้งกำาหนดการส่งคืนแบบสอบถามอย่างชัดเจน 
แล้วนำามาวเิคราะหข์อ้มลูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูปค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะท่ี 3 พัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะโดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ความต้องการจำาเป็น จากข้อมูลที่ได้จากผลการ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในระยะ
ที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น เพ่ือจัด
ลำาดับความต้องการจำาเป็น โดยการคำานวณ หลัง
จากน้ันทำาการสังเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้จากการศกึษา
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่เป็นเลิศทางการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ จำานวน 2 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนบ้านหนองกุงและโรงเรียนบ้านไก่นา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ผู้สอนท่ีรับผิดชอบงานนิเทศภายในนำาข้อมูลที่ได้
มาร่างแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะตรวจสอบความเหมาะสมและประเมิน
เพ่ือยืนยันแนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 
คน โดยเลอืกแบบเจาะจง ตามเกณฑก์ารพิจารณา
คือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นบุคคลที่ประเมิน
สถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการนิเทศภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัสง่แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างด้วยตนเองและขอความอนุเคราะห์
ในการให้สัมภาษณ์และศึกษา เกี่ยวกับวิธีการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ ผู้วิจัยประสานผู้ทรง

คุณวุฒิทางโทรศัพท์ในการขอความอนุเคราะห์
ทำาการประเมินและไปรับแบบประเมินด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา แบบ
ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูปค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

สรุปผลการวิจัย
จากการวจัิยเพือ่พฒันาแนวทางการนเิทศ

ภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบของแนวทางการนิเทศ
ภายในแบบแบบสอนแนะ มี 4 องค์ประกอบ คือ 
การเตรียมการนิเทศ มี 8 ตัวบ่งชี้ การวางแผน 
การนิเทศ มี 8 ตัวบ่งชี้ การปฏิบัติการสอนแนะ มี 
12 ตัวบ่งช้ี และการติดตามและประเมินผลการ
นิเทศมี 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้ผ่านการประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการนิเทศ
ภายในแบบสอนแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 
คน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

2. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกองค์ประกอบ สภาพที่พึงประสงค์
การนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด จำานวน 2 องค์ประกอบ คือ การติดตาม
และประเมินผลการนิเทศและการปฏิบัติการสอน
แนะ อยู่ในระดับมาก จำานวน 2 องค์ประกอบ คือ 
การเตรียมการนิเทศ และการวางแผนการนิเทศ

 3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดับมากทกุองคป์ระกอบ 
ซึ่งสรุปประเด็นความสำาคัญได้ว่าการดำาเนินการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะควรมีการจัดทำาคู่มือ
การนิเทศแบบสอนแนะ โดยสรุปสาระสำาคัญของ
เรื่องที่จะทำาการนิเทศเพ่ือเป็นเอกสารประกอบ
การปฏิบัติงาน ผลิตสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏบิติังานนิเทศภายในแบบสอนแนะใหเ้หมาะสม  
มีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนแนะ 
ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสอนแนะ 
การดูแลให้คำาปรึกษาให้กับผู้รับการนิเทศแบบ
สอนแนะผู้สอนแนะมีการสาธิตให้ผู้ถูกสอนแนะดู
ก่อนการลงมือปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้ถูกสอนแนะ
ทำางานด้วยตนเองทันทีที่ได้รับการสอนแนะบอก
วิธีแก้ปัญหาเม่ือพบปัญหาในระหว่างการสอน
แนะมีการกำากับติดตาม สรุปผลการดำาเนินการใช้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่
ชืน่ชมผลงานในโรงเรยีนใหส้าธารณชนได้รบัทราบ 

อภิปรายผล
1. การศกึษาองคป์ระกอบและตัวบง่ช้ีการ

นเิทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรบัสถานศกึษาข้ัน
พืน้ฐานสงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผูว้จิยัสงัเคราะห์เอกสาร
เก่ียวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การดำาเนินการ
นเิทศภายใน และศกึษาเอกสาร ตำารา ทฤษฎ ีหลกั
การ บทความและงานวิจัยพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ; กระทรวงศึกษาธิการ (2543: 
17) ; ชารี มณีศรี (2542: 19) ; กมลวรรณ  
รามเดชะ (2550: 16-27) ; วิชัย โถสุวรรณจินดา 
(2546: 61) ; ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (2552: 
76-82) ; กรมวิชาการ (2543: 1) ; ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 13) ; สมิต สัชฌุกร 

(2547: 45) ; อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550: 
15-16): Cogan (1973: 36) ; Harris (1985: 
14-15) ; Herminia, Ibarra. (2004: 147-155) 
โดยจัดหัวข้อที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน หัวข้อท่ีต่าง
กันมาจัดลำาดับความสำาคัญตามขั้นตอนได้องค์
ประกอบของการนิเทศภายในแบบสอนแนะ มี 4 
องคป์ระกอบคอื การเตรยีมการนเิทศ ม ี8 ตวับง่ช้ี  
การวางแผนการนเิทศ ม ี8 ตวับง่ชี ้การปฏบิตักิาร
สอนแนะ ม ี12 ตวับง่ช้ี และการตดิตามและประเมนิ
ผลการนิเทศมี 8 ตัวบ่งชี้ซึ่งได้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
การนิเทศภายในแบบสอนแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 คน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก

2. สภาพปัจจุบันการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะ โดยรวมและเป็นรายองค์ประกอบอยู่
ในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ ส่วนสภาพ
ที่พึงประสงค์การนิเทศภายในแบบสอนแนะโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 1)
การเตรียมการนิเทศ ควรจะมีการพัฒนาในการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานโดยผูบ้ริหารและคณะครปูระชมุรว่มกนั
เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาของสถาน
ศึกษา 2) การวางแผนการนิเทศ ควรจะมีการ
พัฒนาในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้บริหารโรงเรียนและ
คณะครูมีการนำาข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถาน
ศึกษามาใช้ในวางแผนและกำาหนดทางเลือกการ
นเิทศภายในแบบสอนแนะ 3) การปฏบิติัการสอน
แนะ ควรจะมีการพัฒนาในการนิเทศภายในแบบ
สอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
การนำาเทคนิคและวิธีการนิเทศที่หลากหลายมา
ใช้ในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ และ 4) การ
ติดตามและประเมินผลการนิเทศควรจะมีการ
พัฒนาในการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการสรุปผลและ
รายงานผลการสอนแนะเป็นข้อมูลย้อนกลับให้
คณะครูทราบเพื่อพัฒนาผลงาน เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุดคือ การติดตามและประเมินผลการนิเทศซึ่ง
พบวา่สว่นใหญโ่รงเรยีนได้ดำาเนนิการนเิทศภายใน
ตามที่ได้เตรียมการนิเทศไว้ แต่ยังขาดการติดตาม
และประเมนิผลการนเิทศภายในแบบสอนแนะหลงั
จากการดำาเนินการนิเทศภายในควรมีการประชุม
สรุปผลการนิเทศภายในและมีการนำาเสนอข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาต่อสาธารณชน หน่วยงานต้น
สงักดัและผูบ้รหิารต้องพรอ้มทีจ่ะรบัเปลีย่นแปลง 
แก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป 
ขออ้อมกลาง (2551: 72-102)ได้ศึกษาสภาพ
การนิเทศภายในโรงเรยีนของสถานศกึษาในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 ผลการ
ศึกษาพบว่า สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
พจิติรเขต2ในทศันะของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดย
ภาพรวมพบว่า การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกขั้น 
โดยขั้นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ข้ันการศึกษา
สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาและขั้น
การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรยีน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของพิบูลชัย ศรีเข้ม (2553: 69-104) ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สงักัดเทศบาลเขตการศกึษา 10 ผลการวิจยัพบวา่ 
1. สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เขตการศึกษา 10 พบว่าโดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. ปัญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 10 
พบวา่โดยภาพรวมและรายด้านทกุด้านมปีญัหาอยู่
ในระดับน้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เขตการศึกษา 10 ที่มีตำาแหน่งต่างกันมีความคิด
เหน็ตอ่สภาพและปญัหาการนเิทศภายในโรงเรยีน
สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกัน 

4. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 
10 ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกันมี
ความคดิเหน็ตอ่สภาพและปญัหาการนเิทศภายใน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 10 ไม่ 
แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เขตการศึกษา 10 ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการ
ศึกษา 10 ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงาน
วิจัยของจินดา กรองทอง (2552: 63 - 103) 
ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. 
การปฏิบัติงานนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัย ์เขต 2 พบว่า 
ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน
การนิเทศภายใน และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ ด้านกระบวนการนิเทศภายใน และโดยภาพ
รวมพบว่า การปฏิบัติทุกด้านมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง 

3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 มีความเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุองคป์ระกอบ 
ซึ่งสรุปประเด็นความสำาคัญได้ว่าการดำาเนินการ
นิเทศภายในแบบสอนแนะ ควรมีการจัดทำาคู่มือ
การนิเทศแบบสอนแนะ โดยสรุปสาระสำาคัญของ
เรื่องที่จะทำาการนิเทศเพื่อเป็นเอกสารประกอบ
การปฏิบัติงานผลิตสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ปฏบิตังิานนเิทศภายในแบบสอนแนะใหเ้หมาะสม 
มีการประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนแนะ 
ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสอนแนะ 
การดูแลให้คำาปรึกษาให้กับผู้รับการนิเทศแบบ
สอนแนะผู้สอนแนะมีการสาธิตให้ผู้ถูกสอนแนะดู
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ก่อนการลงมือปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้ถูกสอนแนะ
ทำางานด้วยตนเองทันทีที่ได้รับการสอนแนะบอก
วธิแีกป้ญัหาเมือ่พบปญัหาในระหวา่งการสอนแนะ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย โถสุวรรณจินดา 
(2546: 61) กล่าวว่า การสอนแนะ (Coaching)  
คือการที่ผู้บังคับบัญชาสอน หรือแนะนำาให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะงาน 
วิธีปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมในการทำางานที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำางานได้สำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกนัยหนึ่ง
การสอนงานถือเป็นกระบวนการถ่ายทอดวิธีการ
ทำางานที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่มีการ
ลองผิดลองถูก ผู้ท่ีสอนงานนัน้อาจเปน็หัวหนา้เอง 
หรือมีการมอบหมายให้คนงานที่มีความชำานาญ
งานอยูแ่ลว้เปน็ผู้สอนงานแทนกไ็ด้ การสอนงานนี้
ปกตมิุง่สอนงานกบัคนงานใหมเ่ปน็สำาคัญ เพ่ือใหรู้้
งาน เขา้ใจงาน และสามารถทำางานนัน้ไดอ้ยา่งถกู
ต้องภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ในบางกรณีก็อาจ
มคีวามจำาเปน็ตอ้งสอนงานแก่คนงานทีอ่ยู่เดิมหรอื
คนงานเก่าดว้ยโดยเฉพาะคนงานเกา่ทียั่งไมม่ฝีมีอื
ได้มาตรฐานหรือเมื่อมีการเลื่อนตำาแหน่งโอนย้าย  
สับเปลี่ยนหน้าที่การงาน เป็นต้น นอกจากนี้  
ถ้ า ได้มีการนำา เทคนิควิธีการทำ างานใหม่ๆ 
เครื่องจักรระบบใหม่หรือระเบียบการใหม่มาใช้ใน 
หนว่ยงาน หัวหน้างานกจ็ำาเปน็ตอ้งสอนงานใหค้น
งานทกุคนไดรู้แ้ละเขา้ใจ เพ่ือจะได้สามารถทำางาน
ต่อไปได้อย่างราบรื่นและต่อเน่ือง การสอนงาน
อาจครอบคลุมถึงคนงานที่ไม่ได้รับผิดชอบงาน
นั้นโดยตรง แต่มีการทำางานที่เกี่ยวพันกันด้วยก็ได้ 
ท้ังน้ี เพือ่ใหเ้ขา้ใจปญัหาในการทำางานรว่มกนัและ
เอ้ือประโยชน์ในกรณีที่มีการโอนย้ายหรือการเร่ง
การปฏบัิติงานเพราะสามารถนำาผูท้ีไ่ด้รบัการสอน
งานไวแ้ล้วมาปฏบิตังิานได้ทนัท ีและสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550: 13-16) 
ให้ความหมายของการสอนแนะว่า การสอนแนะ
จดัเปน็กระบวนการอยา่งหน่ึงทีหั่วหนา้งานใช้เพ่ือ

เสริมสร้างและพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ทักษะ 
และคุณลักษณะเฉพาะตัวในการทำางานนั้นๆ ให้
ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดขึ้น ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหรือผลงานที่หัวหน้างานต้องการ
หรือมีความคาดหวังให้เกิดขึ้นโดยจะต้องตกลง
กันระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องท้ังนี้ การสอน
แนะนอกจากจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการ 
ปฏบิตังิานของลกูนอ้ง ดงันัน้ การสอนแนะจงึเปน็
ขั้นตอนที่สำาคัญในการดูแลเอาใจใส่ลูกน้องตั้งแต่
ลูกน้องเข้ามาทำางานกับตนเองจนกระทั่งลาออก
ไปเพ่ือให้ลูกน้องมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ
และความสามารถเฉพาะตัวที่ดีข้ึน และมีการ
สรุปผลการดำาเนินการนิเทศภายในแบบสอนแนะ
มีการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง พัฒนาและ
เผยแพร่ชื่นชมผลงานในโรงเรียนให้สาธารณชน
ได้รับทราบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของฝากฝัน 
รัตนพันธ์ (2552: 88-90) ได้ศึกษาการพัฒนา 
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าการพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียนกลุ่มผู้ร่วมศึกษา
ค้นคว้าใช้หลักการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน คือ 
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
พฒันาการวางแผนและกำาหนดทางเลอืกการสรา้ง
เคร่ืองมือและวิธีการการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนและการประเมินผลและรายงานโดยใช้
กลยุทธ์การประชุมกลุ่มย่อยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการสังเกตการสอนได้ร่วมกัน
ออกแบบระบบทำาให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ
ภายในมากข้ึนมีความรู้สึกที่ดีต่อการนิเทศภายใน
สามารถวางแผนกำาหนดกจิกรรมการนเิทศภายใน 
3 กิจกรรมคือการตรวจแผนการสอนการสังเกต
การสอนและการให้คำาปรึกษาแก่ครูผู้สอนจาก
การประเมินผลและรายงานพบว่าในการใช้การ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรทำาให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษา
คน้ควา้มคีวามกระตอืรอืรน้ในการสง่แผนการสอน 
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สามารถจัดทำาแผนการสอนส่งครูผู้นิเทศและ 
ถูกนิเทศได้ทุกสัปดาห์ด้านการสังเกตการสอนครู
ผู้สอนมีการปรับปรุงเทคนิคการนำาเข้าสู่บทเรียน
ได้หลากหลายมากขึ้นให้ความสำาคัญกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากขึ้นการพัฒนาระบบการนิเทศภายในทำาให้ 
กระบวนการนิ เทศภายในมีลำาดับขั้นตอนที่  
เหมาะสมและบรรลุผลการเปลี่ยนแปลงภายใน
โรงเรียนท้ังระบบงานและบุคลากรครูสามารถนำา
ความรู้และข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปพัฒนา
กิจกรรมการเรยีนการสอนได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล, 2560: 22-23) ผู้บริหาร
ควรกำากับติดตามในการปฏิบัติการนิเทศอย่าง
สม่ำาเสมอและควรมีการพัฒนาครูผู้ทำาการนิเทศ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศ
ซึ่งจะทำาให้การนิเทศภายในประสบผลสำาเร็จได้
ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จินดา กรองทอง (2552: 63 - 103) พบว่า 
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 จากการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย มีดังน้ี  
2.1 ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน ได้แนวทาง
การพัฒนาการนิเทศภายในคือ ผู้นิเทศภายใน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศภายในได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนและควรมีการสำารวจความ
คิดเห็น ความต้องการของผู้รับการนิเทศก่อน
การวางแผนเพื่อให้ได้แผนการนิเทศที่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนางาน
ขอผู้ รับการนิเทศและโรงเรียนมากที่สุด 2.2 
ด้านกระบวนการนิเทศภายใน ได้แนวทางการ
พัฒนาการนิเทศภายใน คือ ผู้นิเทศควรนิเทศให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด และควรมีการ 
บูรณาการแผนการนิเทศเข้ากับการปฏิบัติงาน
ประจำาของคร ูเพือ่เปน็การลดภาระงาน และสรา้ง
ความรู้สึกว่าการนิเทศภายในเป็นเรื่องปกติที่ควร

สอดแทรกอยู่ในงานประจำา 2.3 ด้านการจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ได้แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายใน
คือผู้นิเทศภายในต้องเป็นผู้ปราศจากอคติทั้งปวง 
และตอ้งนเิทศเชงิสรา้งสรรค ์แนะนำามากกว่าการติ 
และที่สำาคัญผู้นิเทศภายในต้องมีศิลปะในการพูด  
ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ เสมอ สามารถ
แนะนำาสิ่งต่างๆ รวมท้ังสาธิตเบื้องต้นได้ เพื่อให้ 
ผู้ไดร้บัการนเิทศมคีวามเชือ่ม่ัน 2.4 ดา้นการมสีว่น
ร่วมของบุคลากร ได้แนวทางการพัฒนาการนิเทศ
ภายใน คอื ควรเปดิโอกาสใหผู้รั้บการนเิทศภายใน
ได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการนิเทศภายใน และ
ผู้นิเทศภายในควรรับฟังควรรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับการนิเทศเพื่อนำาไปใช้ในการดำาเนินการ
นิเทศที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับการนิเทศ 
2.5 ด้านการติดตามประเมินผลการนิเทศภายใน 
ได้แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในคือ หลัง
จากการดำาเนินการนิเทศภายในควรมีการประชุม
สรุปผลการนิเทศภายในและมีการนำาเสนอข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมาต่อสาธารณชน หน่วยงาน 
ต้นสั ง กัด และ ผู้บริหารต้องพร้อมที่ จะรับ
เปล่ียนแปลง แกไ้ขปญัหาในสิง่ทีเ่กิดขึน้เพือ่พฒันา
องค์กรให้มีคุณภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

จ า ก ก า ร วิ จั ย พบ ว่ า แ นวท า ง ก า ร
พัฒนาการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1.1 การดำาเนนิการนเิทศภายในแบบสอน
แนะ ควรมีการจัดทำาคู่มือการนิเทศแบบสอนแนะ 
โดยสรปุสาระสำาคญัของเร่ืองทีจ่ะทำาการนเิทศเพือ่
เป็็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน 

1.2 นำานโยบายของโรงเรียน สพท. สพฐ. 
มาเป็นแนวทางในการวางแผนการนิเทศภายใน
แบบสอนแนะ การผลติสือ่ เครือ่งมอื อปุกรณ์ และ
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เอกสารในการปฏบิตังิานนเิทศภายในใหเ้หมาะสม 

1.3 ผู้นิเทศมีการสาธิตให้ครูดูก่อนการ
ลงมือปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ครูทำางานด้วยตนเอง
ทันทีที่ได้รับการสอนแนะ การดูแลให้คำาปรึกษา
แนะนำา บอกวธิแีก้ปญัหาเมือ่พบปญัหาในระหวา่ง
การสอนแนะ 

1.4 มกีารสรุปผลการดำาเนินการ ใช้ขอ้มลู
ย้อนกลับเพื่อปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่ชื่นชม
ผลงานในโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ 

2. ข้อเสนอในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบเมือ่นำา
การพฒันาแนวทางการนเิทศภายในแบบสอนแนะ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ไปใช้ในการปฏิบัติ

2.2 ควรศกึษาความพงึพอใจของบคุลากร
ที่เก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษาต่อการนำาการ
พัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ไปใช้ในการปฏิบัติ

2.3 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างการนิเทศภายในโรงเรียน
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