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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร

การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 และ 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กำาหนดกรอบการวจิยั 2) ศกึษาสภาพการดำาเนนิงานการบรหิารการ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยแบบสอบถามความคิดเห็นจาก ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน จำานวน 319 คน ซึ่งได้มาจากตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
Krejcie and Morgan 3) ศึกษาแนวทางการบริหารการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยการ
เข้าสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสังเคราะห์ออก
มาเป็นแนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน 4) การตรวจสอบยืนยันแนวทางการบริหารการ
นเิทศภายในทีม่ปีระสทิธผิลในโรงเรยีนทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห ์นำาเสนอใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 10 ทา่น  
ตรวจสอบยืนยันรับรองและให้ข้อเสนอแนะ และ5) สรุปผลการวิจัยแนวทางการบริหารการนิเทศภายใน
โรงเรียน

ผลการวิจัย พบว่า 

1. สภาพการดำาเนินงานการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการ
ดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมา 
คือ ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการ ด้านบรรยากาศโรงเรียน ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียน ด้านการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านที่มีค่าต่ำาที่สุด คือ ด้านการ
ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ส่วนสภาพพึงประสงค์ พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
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มากที่สุด โดยด้านที่มีค่าสูงสุด คือ การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาคือ การจัดองค์กร
นิเทศภายในโรงเรียน ภาวะผู้นำาทางวิชาการ และด้านที่มีค่าต่ำาที่สุด การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

2. แนวทางการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผู้วิจัยจัดทำาเป็นเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 
ท่าน เพื่อตรวจสอบยืนยัน ได้พัฒนามาเป็นลำาดับทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ได้กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนออกมา 2 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) การจัดองค์กร
นิเทศภายในโรงเรียน 2) การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 3) การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
และ 4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน องค์ประกอบสนับสนุนของการนิเทศภายในโรงเรียนมี  
3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1) บรรยากาศโรงเรียน 2) ภาวะผู้นำาทางวิชาการ และ 3) การให้ข้อมูล 
ย้อนกลับ

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการนิเทศภายใน ประสิทธิผลของโรงเรียน การศึกษาประถมศึกษา

Abstract
The objectives of this research were 1. to study the current and the desirable  

conditions of internal supervision for effectiveness in schools under Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 3, and 2. to develop a guideline of internal supervision for  
effectiveness in schools under the above-stated area. The mixed-research methodology 
was used and divided into 5 steps. Step1− studying documents and related research 
to formulate the research framework. Step2− studying the current and the desirable  
conditions of the internal supervision by using a questionnaire collecting information from 319 
schools administrators including teachers that were randomly sampling by using Krejcie and 
Morgan’s table. Step3− studying effective administration guideline of the internal supervision 
through in-depth interview. The qualitative data obtained through a structured interview form 
was analyzed and then formulating the guideline. Step4− verification of the effectiveness of  
the internal supervision guideline by 10 experts for confirmation and recommendation.  
Step5− summation of research findings.

The research results were as follows: 

1. With regard to the conditions of the internal supervision, it was, in all, rated at  
high level, the highest was the organization of the internal supervision, followed by  
providing feedback, academic leadership, school climate, respectively. The lowest was  
evaluation of the internal supervision of schools. As for the desirable condition, it was found 
that all aspects, in all, are at the highest level. Among the highest ones, the priorities are 
evaluation of internal supervision in schools which ranks top and the second highest are 
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organization of the internal supervision and academic leadership. The lowest is feedback.

2. In formulating a guideline of internal supervision for effectiveness of schools in the 
area, 10 experts were invited for focus group discussion for verification and confirmation. 
The development of the guideline was done step by step, quantitatively and qualitatively. 

The key components obtained were 2 main aspects. The first major aspect consisted 
of 4 sub-elements. Those elements were 1) organization of internal supervision 2) planning 
of the supervision 3) actual practice of the supervision and 4) evaluation of the supervision. 
Another major aspect was supportive by nature which comprised 3 sub-elements. Those 
were 1) school climate, 2) academic leadership and 3) feedback provision.

Keywords: Internal supervision, effectiveness of schools, primary education

บทนำา
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งดำาเนนิการคอื จดัเนือ้หา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยคำานึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการศึกษา การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาและการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำา ได้คิดเป็น 
ทำา เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
และการจดัการศกึษาตอ้งยดึกระทรวงศกึษาธกิาร
ได้มุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ซึ่งกำาหนดนโยบายสำาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพ
การจดัการเรยีนการสอนและกระบวนการตดิตาม
นิเทศการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามรูค้วามคดิ รูจ้กัวเิคราะห์ 
และทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถทางการ
สอน และการนิเทศอย่างต่อเนื่อง (สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีหน้าที่และภารกิจหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีส่วนสำาคัญ
ในการจดัการศกึษาใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ตามนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความ
สำาคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่ามีส่วน
ช่วยในการเสนอแนะแนวทางการดำาเนินงานและ 
มสีว่นชว่ยแก้ปญัหาตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้ในบรหิารสถาน
ศึกษาในด้านต่างๆ โดยส่งเสริมให้ครูอาจารย์ใน 
สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ใช้เทคนิคต่างๆ 
ในการนิเทศการศึกษา และพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่จากการติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
ประจำาปี 2560 ของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า  
การนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบางแห่ง 
ยังไม่ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาไม่เห็นความสำาคัญของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาหลายแห่งที่ส่งเสริมให้มีการ
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นิเทศภายในก็ดำาเนินการอย่างไม่เป็นระบบ  
มีเพียงการให้คำาแนะนำาแนวทางในการทำางาน
บางอย่างเท่าน้ันการดำาเนินการนิเทศภายในจึง
ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งการนิเทศมีส่วน
ช่วยครูได้มากในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนา  
การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ สง่เสรมิ 
ให้ครูเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอันจะส่งผล
ตอ่ประสทิธภิาพการทำางานของครแูละผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรียน ในสภาพปัจจบัุน เหตุผล
และความจำาเป็นในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
คือการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
อยู่ ในระดับที่ยังไม่ เ ป็นท่ีพอใจของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นมาจากการขาดความเอาใจใส่
ในการติดตามประเมินผลของครูผู้สอน ที่เกิด
จากการนิเทศไม่ทั่วถึง การนิเทศจากภายนอก
ลดลง ดังนั้น เพื่อเป็นกระตุ้นการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนกระบวนการนิเทศภายในอย่าง
จริงจังและทั่วถึง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะ
นำาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ 
ต้องอาศัยผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มี
ความสามารถทำาหน้าที่นิเทศในสถานศึกษา เพื่อ
นำาไปสู่การนิเทศที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
ได้ครูที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ และเป็น
ผู้รู้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดเป็น
ผลให้การนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศ
การนิเทศเป็นกันเอง สามารถรู้ปัญหาแก้ไขได้ 
ตรงจุดและสามารถติดตามการปฏิบัติงานหรือ
ผลการนิเทศตลอดเวลา ส่งผลให้การจัดการ
ศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3, 
2560) จากสภาพและปัญหาที่กล่าวมาแล้ว 
ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นครูผู้สอนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมี
ความสนใจการนเิทศภายในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อนำาผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ

ที่พึงประสงค์ในการบริหารการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในที่
มปีระสทิธผิลในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง ผู้วิจัยนำา เสนอกรอบแนวคิดแนวทาง
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 (ภาพประกอบ 1)
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน จำานวน 1,882 คน จากโรงเรียน  
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำานวน 197 โรงเรียน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนและ 
ครูผู้สอน จำานวน 319 คน ได้มาโดยตาราง
สำาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan, (1970)  
อ้างถึงในธานินทร์ ศิลป์จารุ (2551: 45) แล้วจึง 
สุ่มอย่างง่าย

3. กลุ่มเป้าหมาย ในการร่างแนวทาง
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง 
(purposive selection) โดยเลือกโรงเรียนดีเด่น 

(best practice) ในจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียง  
มคีณุภาพ เปน็โรงงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ และเปน็
ที่ยอมรับของจังหวัดขอนแก่น จำานวน 6 โรงเรียน
ประกอบด้วยโรงเรียน

1. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

2. โรงเรียนกัลยาณวัตร

3. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

4. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

5. โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

6 .  โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช นบ้ า น ด อนหั น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่  
แบบสอบถามเก่ียวกับการดำาเนินงานบริหารการ
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 แบ่งออก
เป็น 3 ตอนคือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ กระบวนการนิเทศภายในมี 4 ด้าน 
คือ 1) การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  
2) การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน 3) การ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และ 4) การ
ประเมินผลการนิ เทศภายในโรงเรียน องค์
ประกอบสนับสนุนของการนิเทศภายในโรงเรียน
มี 3 องค์ประกอบคือ 1) ภาวะผู้นำาทางวิชาการ  
2) บรรยากาศโรงเรียน และ 3) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
มีค่าน้ำาหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารารจัดการศึกษา การนิเทศภายใน  

เพื่อนำามากำาหนอกรอบแนวคิด

องค์ประกอบสนับสนุน 
ได้แก่
  1. ภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ
  2. บรรยากาศโรงเรียน
  3. การให้ข้อมูลย้อน
กลับ

องค์ประกอบหลัก มีกระบวนการนิเทศ
ภายใน มี 4 ด้าน ดังนี้
  1. การวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน
  2. การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน
  3. การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน
  4. การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน

แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 52 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

 5 หมายถงึ สถานศกึษามกีารดำาเนนิ
งานบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนระดับมาก
ที่สุด

 4 หมายถงึ สถานศกึษามกีารดำาเนนิ
งานบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนระดับมาก

 3 หมายถึง สถานศึกษามีการ
ดำาเนินงานบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนระดับ 
ปานกลาง

 2 หมายถงึ สถานศกึษามกีารดำาเนนิ
งานบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนระดับน้อย

 1 หมายถึง สถานศึกษามีการ
ดำาเนินงานบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนระดับ 
น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำาเนินการ
บริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีลำาดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
ของแบบสอบถามทุกฉบับ และเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์

2. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจ 
ให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กำาหนด

3. นำาคะแนนที่ได้ไปดำาเนินการวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยข้อมูลที่เป็นแบบสำารวจรายการใช้วิธีการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ  
(Percentage) ส่วนข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)

4. นำาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไป
ทำาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปล
ความหมายเปน็รายขอ้ โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความ
หมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)

 4.51-5.00 หมายถึง มีการดำาการ
บริหารกานนิเทศภายในระดับมากที่สุด

 3.51-4.50 หมายถึง มีการดำาการ
บริหารกานนิเทศภายในระดับมาก

 2.51-3.50 หมายถึง มีการดำาการ
บริหารกานนิเทศภายในระดับปานกลาง

 1.51-2.50 หมายถึง มีการดำาการ
บริหารกานนิเทศภายในระดับน้อย

 1.00-1.50 หมายถึง มีการดำาการ
บริหารกานนิเทศภายในระดับน้อยที่สุด

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  
Interview) โดยเลือกโรงเรียนดีเด่น (Best  
practice) ในจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียง มี
คุณภาพ เป็นโรงงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ
เป็นที่ยอมรับของจังหวัดขอนแก่น จำานวน 6 
โรงเรยีนการวิเคราะหข์อ้มลู เปน็การวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการ
นิเทศภายในโรงเรียน สรุปตามประเด็นต่างๆ ที่
ศึกษา ตามที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน ได้แนวทางการบริหารการนิเทศภายใน
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาองค์ประกอบแนวทางการ

บรหิารการนเิทศภายในทีม่ปีระสทิธผิลในโรงเรยีน
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการวิเคราะห์ ได้แก่ 
1) การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) การ
จัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน 3) การปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียน และ 4) การประเมินผล
การนิเทศภายในโรงเรียน องค์ประกอบสนับสนุน
ของการนิเทศภายในโรงเรียนมี 3 องค์ประกอบ
ด้วย คือ1) ภาวะผู้นำาทางวิชาการ 2) บรรยากาศ
โรงเรียน และ 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นเกี่ยว
กับแนวทางการบริหารการนิเทศภายในท่ีมี
ประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ใน
ภาพรวม พบว่า การบริหารการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในภาพ
รวม สภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
ส่วนสภาพพึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพปัจจุบันการบริหารการนิเทศภายในท่ีมี
ประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้าน
การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ข้อมูลย้อน

กลับ และภาวะผู้นำาทางวิชาการ ตามลำาดับ ส่วน
สภาพพึงประสงค์ พบว่า การประเมินผลการ
นิเทศภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รอง
ลงมาคือ การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน  
และภาวะผู้นำาทางวิชาการ ตามลำาดับ ส่วน
ความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น โดย
การระบุความต้องการจำาเป็นมากที่สุด พบ
ว่าองค์ประกอบด้ านการประ เมิ น ผลการ
นิเทศภายในโรงเรียน ที่ต้องได้รับการพัฒนา
ก่อนเป็นอันดับ 1 (PNI

modified
=0.36) อันดับ  

2  ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น
โรงเรียน(PNI

modified
=0.30) อันดับ 3 ด้านการ

ปฏบิตักิารนเิทศภายในโรงเรยีน (PNI
modified

=0.23) 
และอนัดบัสดุทา้ย ดา้นการจดัองคก์รนเิทศภายใน
โรงเรยีน (PNI

modified
=0.12) ผูวิ้จยัไดน้ำาผลดงักลา่ว 

มาเรยีงลำาดบัความสำาคญัของความตอ้งการจำาเปน็
ดังนี้ 1. ด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน 2. ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน 3. ด้านการปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน 4. ด้านบรรยากาศโรงเรียน 5. ภาวะผู้นำา
ทางวิชาการ 6. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และ 7. การ
จัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน 

ผลก�รสังเคร�ะห์แนวท�งก�รบริห�ร
ก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน สังกัดสำ�นักง�นเขต
พื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 3 
(ต�ร�ง 1)
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ต�ร�ง 1 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

องค์ประกอบหลักของ  
กระบวนก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

แนวท�งก�รบริห�รก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

ด้�นที่ 1 การวางแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

1. จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีให้เหมาะสม
2. จัดทำาแผนงาน/โครงการนิเทศภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจำาปีของ
สถานศึกษา 
3. ฝ่ายงานวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน โรงเรียน 
4. จัดประชุมวางแผนการนิเทศการนิเทศภายในโรงเรียน 
5. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน 
6. จัดทำาปฏิทินการดำาเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
7. ออกคำาสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
8. จัดทำาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
9. กำากับติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการนิเทศ ภายใน
โรงเรียน

ด้�นที่ 2 การจัดองค์กรนิเทศภาย 
ใโรงเรียน

1. คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน 
รองผู้อำานวยการโรงเรียน ครูหัวหน้า งานบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และครู
หัวหน้าวิชาการ ปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 2. กลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นกลุ่มงานหลักในการรับผิดชอบโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน เป็นผู้สรุปผลดำาเนินงาน และจัดทำารายงาน
3. คณะกรรมบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนสรุปผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนและจัดทำารายงานเป็นรูปเล่ม
 4. จัดทำาแผนภูมิการนิเทศภายใน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และปฏิบัติ
ได้จริง
 5. จัดให้มีห้องสำานักงานการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นสัดส่วนที่ร่วมปฏิบัติ
งานเป็นรูปธรรม

ด้�นที่ 3 1. ประชุมชี้แจงให้กับคณะครูที่เป็นผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู ศึกษาดูงาน 
ก่อนการ นิเทศภายในโรงเรียน
3. ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามปฏิทินงานนิเทศภายใน 
4. ปฏิบัติการนิเทศโดยการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครู  
และตรวจแบบ ปพ. งานธุรการภายในชั้นเรียน
5. ปฏิบัติการนิเทศโดยการสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน  
และการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
6. ปฏิบัติการนิเทศโดยการนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ นิเทศเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
7. คณะกรรมการนิเทศปฏิบัติการนิเทศภายในภาคเรียนละ 1ครั้ง
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องค์ประกอบหลักของ  
กระบวนก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

แนวท�งก�รบริห�รก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

ด้�นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

1. ประชุมคณะครูร่วมกันจัดทำาเกณฑ์การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน
2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำากับติดตาม ประเมินผลการดำาเนินโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน
3. ประเมินความพึงพอใจทุกฝ่าย ทั้งครู และนักเรียน ประเมินทั้ง
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการนิเทศภายในตามวัตถุประสงค์ 
5. คณะกรรมการนิเทศทำาการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนภาค
เรียนละหนึ่งครั้ง
6. จัดทำาสรุปรายงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นรูปเล่ม
7. จัดทำาเอกสารรายงานผลการประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ

1. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะครู สร้างความตะหนักให้
กับคณะครูที่มีต่อการนิเทศภายใน และวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำากับติดตาม การนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อ
เนื่อง
3. ผู้รับหน้าที่เป็นผู้นิเทศมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำาเทคนิคการนิเทศใน
รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ในการลงมือ ปฏิบัติการนิเทศภายใน 
4. ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูที่เป็นผู้นิเทศเป็นผู้ที่คณะครูให้การยอมรับ
ทางด้านวิชาการ เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
5. ผู้บริหารโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาให้กับครูทุกคนได้ สร้างให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกันของครูทุกคน 
6. ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการกับ
คณะครู 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แล้วนำาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ และ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนำาไปจัดการ
เรียนการสอนตามแผน จัดทำาสื่อและใช้สื่อการเรียนการสอน 
9. ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ มีทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร 
10. ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคการนิเทศที่
หลากหลายในการนิเทศครูแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
11. คณะครูเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของตนเองที่รับผิดชอบของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต�ร�ง 1 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (ต่อ)
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องค์ประกอบหลักของ  
กระบวนก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

แนวท�งก�รบริห�รก�รนิเทศภ�ยในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 2 บรรยากาศโรงเรียน 1. สร้างบรรยากาศในการนิเทศให้เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยการนิเทศที่เป็น
กัลยาณมิตร จะเป็นการให้คำาแนะนำามากกว่าการตำาหนิติเตือน และให้
กำาลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. โรงเรียนสร้างบรรยากาศในการทำางานของครู และบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน
3. จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆพัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่น มีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนครบมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน
4. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่คณะครู นักเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การให้ข้อมูลย้อน
กลับ

1. นำาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนมาสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน ที่มีจุดเด่น จุดด้อยในการทำางานเพื่อนำาไปเป็นแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการวางแผน 
การนิเทศในโรงเรียนของปีการศึกษาต่อไป 
2. ได้รับการยกย่อง และมีชื่อเสียงทั้งด้านผู้เรียน บุคลากร สถานที่ และ
ทั้งด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน จนเป็นที่ยอมรับมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานใน
แต่ละปีเป็นจำานวนมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ย้อนกลับในการวางแผนใน 
ปีการศึกษาต่อไป

ต�ร�ง 1 ผลการสังเคราะห์แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (ต่อ)

สรุปผลการวิจัยแนวทางการบริหารการ
นเิทศภายในโรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นการสรุปรายละเอียดงานวิจัย และเพ่ือ
ปรับปรุงงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารการ
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ซึ่งนำา
ผลการวิจัยจากตาราง 10-13 ในภาพรวมและ
รายด้าน ทั้ง 7 ด้าน จัดลำาดับตามค่าเฉลี่ยแล้ว 
ได้แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน 
มีองค์ประกอบหลักของกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน คือ “OPSE” และองค์ประกอบสนับสนุน
ของการนเิทศภายในโรงเรยีน คือ “CLF” ดังต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ กระบวนการ
นเิทศภายในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 ม ี4 ดา้นดงันี้

1.1 การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน 
(Organizing=O) ประกอบด้วย 

 1) จัดโครงสร้างการบริหารวิชาการ 
และโครงสรา้งการบรหิารการนเิทศภายในโรงเรยีน
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน 
รองผู้อำานวยการโรงเรียน ครูหัวหน้างานบริหาร
งานทั้ง 4 กลุ่มงาน และครูหัวหน้าวิชาการ 
ปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 2) แต่งตั้งฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน
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โรงเรียน จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงาน และจัดทำา
รายงาน 

 3) กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมบรหิารการนิเทศภายในโรงเรยีนอย่างชัดเจน 
และเป็นรายลักษณ์อักษร  

 4) ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความ 
สำาคัญในการจัดโครงสร้างการนิเทศภายในโรงเรียน  
และสรา้งความตระหนักใหแ้กค่ณะกรรมการนิเทศ
และคณะครูในโรงเรียน 

 5) จัดให้มีสำานักงานที่ใช้ในปฏิบัติ
งาน และสิ่งอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 6) จัดประชุมสัมมนาวิชาการให้ 
คณะครไูดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการนเิทศภายใน
ตามหน้าที่รับผิดชอบ

1.2 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
(Planning=P) ประกอบด้วย 

 1) จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ปีให้เหมาะสม 

 2) จัดทำาแผนงาน/โครงการนิเทศ
ภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจำาปีของสถาน
ศึกษา 

 3) จัดประชุมเพ่ือการวางแผนการ
นเิทศการนิเทศภายในโรงเรยีนแบบมสีว่นรว่มของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน คณะผูนิ้เทศและคณะครผููร้บัการ
นิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมงานการนิเทศ
ภายในเสมอ  

 4) วางแผนการนิเทศภายในโดยใช้
ขอ้มลูสภาพปจัจบุนัของโรงเรยีนและนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 5) ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
ของโรงเรียน ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอปุสรรคของโรงเรยีน เพ่ือกำาหนดวสิยั
ทัศน์ จัดทำาแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 6) คณะครสูามารถกำาหนดทางเลอืก
ของตนเองในการรบัการนเิทศภายในตามแผนการ
นิเทศ 

 7) จัดทำาปฏิทินการดำาเนินงานการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

 8) จัดทำาเอกสารคู่มือการนิเทศ
ภายในโรงเรียนให้คณะครูได้มีความเข้าใจสาระ
สำาคัญของแผนงานการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
(Supervising=S) ประกอบด้วย 

 1) ประชุมช้ีแจงให้กับคณะครูที่เป็น
ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 

 2) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัอบรม
ให้ความรู้แก่คณะครูศึกษาดูงานก่อนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

 3) ผู้บริหารโรงเรียน และคณะ
กรรมการนิเทศภายในโรงเรียนปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียนตามปฏิทินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 4) ปฏิบัติการนิเทศโดยการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและตรวจแบบ ปพ. 
งานธุรการภายในชั้นเรียน 

 5) ปฏิบัติการนิเทศโดยการสังเกต
การสอนของครูในช้ันเรียนและการตรวจเยี่ยม 
ชั้นเรียน 

 6) ปฏิบัติการนิเทศโดยการนิเทศทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เปน็ทางการ ไมเ่ปน็ทางการ 
นิเทศเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 

 7) คณะกรรมการนิเทศปฏิบัติการ
นิเทศภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 8) คณะกรรมการนิ เทศภายใน
โรงเรียน ประชุมกลุ่มย่อยหลังการนิเทศภายใน
โรงเรียนทุกครั้ง  
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 9) ผู้บริหารโรงเรียน และคณะ
กรรมการนิเทศภายในมกีาร กำากบัตดิตาม ดำาเนนิ
การช่วยเหลือ สนับสนุนให้กำาลังใจกับคณะครู 

1.4 การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน (Evaluating=E) ประกอบด้วย 

 1) ประชุมคณะครูร่วมกันจัดทำา
เกณฑ์การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำากับ
ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

 3) ประเมินความพึงพอใจทุกฝ่าย 
ทั้งครู และนักเรียน ประเมินทั้งกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  

 4) ประเมินแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และประเมินผลภาคเรียนละ 
หนึ่งครั้ง  

 5) จัดทำาสรุปรายงานโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเป็นรูปเล่ม 

 6) จัดทำาเอกสารรายงานผลการ
ประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน

2. องค์ประกอบสนับสนุนของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้

2.1 บรรยากาศโรงเรียน (Climate=C) 
ประกอบด้วย 

 1) สร้างบรรยากาศในการนิเทศให้
เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยการนิเทศที่ให้กำาลังใจใน
การปฏิบัติงานของคณะครูอย่างเสมอภาค  

 2) จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆพัฒนาอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่น มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
สะอาด น่าดู น่าอยู่น่าเรียน ปลอดภัย ห้องปฏิบัติ
การ ห้องเรียนครบมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน 

 3) สรา้งบรรยากาศในการทำางานของ
ครู บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

 4) ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการปฏิบัติงานเพื่อความ
กา้วหนา้ในวิชาชพีอยา่งเสมอภาค และการยอมรบั
นับถือการไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

 5) ผู้บรหิารโรงเรยีนสรา้งขวัญกำาลงัใจ 
ให้แก่คณะครู นักเรียน 

 6)  ผู้ บริหาร โรง เรี ยนเชิญชวน 
ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนเป็นบรรยากาศแบบมีส่วนร่วมที่ดี ของ
ชุมชนกับโรงเรียน

2.2 ภาวะผู้นำาทางวิชาการ (Leadership= 
L) ประกอบด้วย 

 1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนสรา้งความเชือ่มัน่
ให้กับคณะครูสร้างความตะหนักให้กับคณะครูที่มี
ตอ่การนเิทศภายใน และวางบคุลากรใหเ้หมาะสม 
กับงาน 

 2) ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำากับ
ติดตามการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 3) ผู้รับหน้าที่เป็นผู้นิเทศมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ นำาเทคนิคการนิเทศในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ในการลงมือปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

 4) ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูที่
เป็นผู้นิเทศเป็นผู้ที่คณะครูให้การยอมรับทางด้าน
วิชาการ เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  
อยู่เสมอ 

 5) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาให้
กับครูทุกคนได้ สร้างให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กันของครูทุกคน 

 6) ผู้บริหารโรงเรียน ส่ง เสริม
สนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการกับ 
คณะครู 
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 7) ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา แลว้นำาหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้และ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

 8) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว
นำาไปจดัการเรยีนการสอนตามแผน จดัทำาสือ่และ 
ใช้สื่อการ 

 9) ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผน
การนิเทศอย่างเป็นระบบ มีทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหาร มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร 

 10) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความ
สามารถในการใชเ้ทคนิคการนิเทศทีห่ลากหลายใน
การนิเทศครูแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน 

 11) คณะครูเข้าใจในหลักสูตรการ
เรียนการสอนของตนเองที่รับผิดชอบของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.3 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback= 
F) ประกอบด้วย 

 1) นำาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
ผลการนิเทศภายในโรงเรียน มาสะท้อนผลการ
ปฏิบติังานนเิทศภายในโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ

 2) นำาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 
ที่มีจุดเด่น จุดด้อยในการทำางาน เป็นข้อมูล 
ย้อนกลับ เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาการนิเทศภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ

 3) รายงานผลการประเมินโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
แจ้งให้คณะครูได้รับทราบ

 4) เปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นได้เสยี คณะ
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำา
ชมุชน นกัเรยีน ไดส้ะทอ้นกลบัโดยมตีูร้บัฟงัความ
คิดเห็นของโรงเรียน ตามอาคารเรียนหรือประตู
โรงเรียน 

 5) ได้รับการยกย่อง มีชื่อเสียงทั้ง
ด้านผู้เรียน บุคลากรสถานที่ และทั้งด้านการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน จนเป็นที่ยอมรับ มีผู้เข้ามา 
ศึกษาดูงานในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก ซึ่งเป็น
ขอ้มลูยอ้นกลบัในการวางแผนในปกีารศกึษาตอ่ไป 

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรือ่ง แนวทางการบรหิาร

การนเิทศภายในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 มปีระเดน็
น่าสนใจที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การศกึษาสภาพปจัจบุนัในการบรหิาร
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านมี
การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ดา้นทีม่กีารการปฏบิตัิ
มากที่สุดคือด้านบรรยากาศโรงเรียน รองลงมา 
คือด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการและด้านที่มีค่า 
ต่ำาที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้าน
บรรยากาศโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีการ 
สง่เสรมิความสามารถของครใูนการปฏบิตังิานเพือ่
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างเสมอภาค การสร้าง
บรรยากาศทีด่ใีนโรงเรยีน มคีวามสามารถตดัสนิใจ 
เหมาะสมตามสถานการณ์ เป็นบรรยากาศท่ีดี 
การยอมรับของคณะครู และผู้บริหารโรงเรียนส่ง
เสริมบรรยากาศการยอมรับนับถือ การไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับโฮเวิร์ด (Howard,  
2000) กล่าวว่า บรรยากาศโรงเรียนในด้านบวก  
มีผลหลายประการ เป็นสถานที่ซึ่งถ้าบุคลากร
เอาใจใส่ยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำาให้
บุคลากรรู้สึกพึงพอใจและเป็นเจ้าของสูง จะ
เป็นผลทำาให้การปฏิบัติงานโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
บรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลต่อบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรเป็นสถานที่
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ซึ่งบรรยากาศที่ดี ฟอกซ์ (Fox, 1973) กล่าวว่า  
บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียนจะทำาให้ผลผลิตใน
การทำางานบรรลุไปสู่จุดหมายที่สำาคัญ ได้แก่การ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการ การพัฒนาสังคมและการ
ปรับปรุงหลักสูตร ทำาให้โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่ง
เป็นท่ีน่าพอใจ และเป็นสถานที่ที่มีความหมาย
ทั้งครูและนักเรียนจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนอย่าง
มีค่า บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน
จะมีส่วนเสริมสร้างความคิดจิตใจและคุณธรรม
ต่างๆ อันพึงประสงค์โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศดี
จะทำาให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเกิด
ความรู้สึกพอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้ใน
ความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียน
ที่มีบรรยากาศท่ีไม่ดีจะทำาให้สมาชิกเกิดความ 
เบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่ และไม่อยาก
มาโรงเรียนเปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ดี มีอิทธิพล 
ในการเสรมิสรา้งความคดิจติใจ และคณุธรรมตา่งๆ  
อันพึงประสงค์ สรุปได้ว่าบรรยากาศโรงเรียน
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคลากร 
ทกุฝา่ยในโรงเรยีน บรรยากาศทีดี่จะทำาใหโ้รงเรยีน
น่าอยู่ ส่วนบรรยากาศที่ไม่ดีจะทำาให้โรงเรียนน่า
เบื่อหน่าย และผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
เลือกโรงเรียนดีเด่น (Best practice) ในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 จำานวน 6 โรงเรียน ได้แนวทาง
การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน ให้ผู้ทรง
คุณวุฒิ 10 ท่าน ตรวจสอบยืนยันรับรอง และ
เสนอแนะผลจากการพัฒนาแนวทางการบริหาร
การนเิทศภายในโรงเรยีน สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการ
ประชมุสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

สภาพพงึประสงค์ พบวา่ในภาพรวมมค่ีา
เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยด้านท่ีมคีา่สงูสดุ คือ 
การประเมนิผลการนิเทศภายในโรงเรยีน รองลงมา 

คอื การจดัองคก์รนเิทศภายในโรงเรยีน ภาวะผูน้ำา
ทางวิชาการ และด้านที่มีค่าต่ำาที่สุด การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการประเมินผล
การนิเทศภายในโรงเรียน และผู้วิจัยได้ลงพื้นที่
ภาคสนามในการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth  
Interview) โดยเลือกโรงเรียนดีเด่น (Best  
practice) ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำานวน 
6 โรงเรยีน ไดแ้นวทางการบรหิารการนเิทศภายใน
โรงเรียน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ตรวจสอบ
ยืนยันรับรอง และเสนอแนะผลจากการพัฒนา
แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 โดยการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

2. การพัฒนาแนวทางการบริหารการ
นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผู้วิจัยได้
สรปุผลการวิจยัดว้ยการนำาผลการวิจยัทีเ่ปน็ขอ้มลู 
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพบูรณาการเข้า
ด้วยกันตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำา มีองค์ประกอบ
หลักของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน คือ 
“OPSE” และองคป์ระกอบสนบัสนนุของการนเิทศ
ภายในโรงเรียน คือ “ALF” ดังนี้ได้แก่

2.1 องค์ประกอบหลักของกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 คือ  
“OPSE” มีดังนี้ 1) การจัดองค์กรนิเทศภายใน 
โรงเรียน (Organizing=O) ประกอบด้วย จัด
โครงสร้างการบริหารวิชาการ และโครงสร้างการ
บริหารการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวย
การโรงเรียน ครูหัวหน้างานบริหารงานทั้ง 4 
กลุ่มงาน และครูหัวหน้าวิชาการ ปฐมวัย/ประถม
ศกึษา/มธัยมศกึษา แตง่ตัง้ฝา่ยบรหิารงานวิชาการ
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เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงาน และจัด
ทำารายงาน กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรม
บริหารการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 
และเป็นรายลักษณ์อักษร ผู้บริหารโรงเรียนต้อง
ให้ความสำาคัญในการจัดโครงสร้างการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและสร้างความตระหนักให้แก่
คณะกรรมการนิเทศและคณะครูในโรงเรียน จัด
ให้มีสำานักงานที่ใช้ในปฏิบัติงานและสิ่งอำานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และ จัดประชุม
สัมมนาวิชาการให้คณะครูได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการนิเทศภายในตามหน้าที่รับผิดชอบ 2) การ
วางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน (Planning=P) 
ประกอบด้วย จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาระยะ 3 ปีให้เหมาะสม จัดทำาแผนงาน/
โครงการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจำาป ี
ของสถานศึกษา จัดประชุมเพื่อการวางแผนการ
นิเทศการนิเทศภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บรหิารโรงเรยีนคณะผูน้เิทศและคณะครผููร้บั
การนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมงานการ
นิเทศภายในเสมอ วางแผนการนิเทศภายในโดย
ใช้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของโรงเรียนและนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด ศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการของโรงเรียนในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แขง็ โอกาส และอปุสรรคของโรงเรยีน เพ่ือกำาหนด
วิสัยทัศน์ จัดทำาแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
คณะครูสามารถกำาหนดทางเลือกของตนเองใน
การรับการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศ จัดทำา
ปฏิทินการดำาเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
และจัดทำาเอกสารคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
ให้คณะครูได้มีความเข้าใจสาระสำาคัญของแผน
งานการนิเทศภายในโรงเรียน 3) การปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียน (Supervising=S) ประกอบ
ด้วย การประชุมชี้แจงให้กับคณะครูที่เป็นผู้นิเทศ 
และผู้รับการนิเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
อบรมให้ความรู้แก่คณะครูศึกษาดูงานก่อนการ

นิเทศภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และ
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียนตามปฏิทินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน ปฏิบัติการนิเทศโดยการตรวจแผนการ
จดัการเรยีนรูข้องครแูละตรวจแบบ ปพ. งานธรุการ
ภายในชั้นเรียน ปฏิบัติการนิเทศโดยการสังเกต
การสอนของครูในช้ันเรียนและการตรวจเยี่ยม 
ชัน้เรยีน ปฏบิตักิารนเิทศโดยการนเิทศทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ นิเทศ
เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม คณะกรรมการนิเทศ
ปฏิบัติการนิเทศภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะ
กรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประชุมกลุ่มย่อย
หลงัการนเิทศภายในโรงเรยีนทกุครัง้ และผูบ้รหิาร
โรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายในมีการ 
กำากับติดตาม ดำาเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนให้
กำาลังใจกับคณะครู 4) การประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน (Evaluating=E) ประกอบด้วย 
ประชุมคณะครูร่วมกันจัดทำาเกณฑ์การประเมิน
ผลการนิเทศภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมี
การกำากบัตดิตาม ประเมนิผลการดำาเนนิโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ประเมินความพึงพอใจทุก
ฝ่าย ทั้งครูและนักเรียนประเมินทั้งกระบวนการ
นเิทศภายในโรงเรยีน ประเมนิแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และประเมินผลภาคเรียนละ
หนึ่งครั้ง จัดทำาสรุปรายงานโครงการนิเทศภายใน
โรงเรยีนเปน็รปูเลม่ และจดัทำาเอกสาร รายงานผล
การประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน

2.2 องคป์ระกอบสนบัสนนุของการนเิทศ
ภายในโรงเรียน คือ “ALF” มีดังนี้ 1) บรรยากาศ
โรงเรียน (Climate=C) ประกอบด้วย สร้าง
บรรยากาศในการนิเทศให้เป็นไปอย่างอบอุ่นโดย
การนิเทศที่ให้กำาลังใจในการปฏิบัติงานของคณะ
ครูอย่างเสมอภาค จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้
เอือ้ตอ่การจดักจิกรรมตา่งๆพฒันาอาคารสถานที ่
ภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่น มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
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สะอาด น่าดู น่าอยู่น่าเรียน ปลอดภัย ห้องปฏิบัติ
การ ห้องเรียนครบมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สร้างบรรยากาศในการทำางานของ
ครู บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมความสามารถของ
ครูในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อยา่งเสมอภาค และการยอมรบันับถอืการไวว้างใจ
ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารโรงเรียนสร้างขวัญกำาลัง
ใจให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนเป็นบรรยากาศแบบมีส่วนร่วมที่ดี 
ของชุมชนกับโรงเรียน 2) ภาวะผู้นำาทางวิชาการ 
(Leadership=L) ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัคณะครสูรา้งความตะหนกั
ให้กับคณะครูที่มีต่อการนิเทศภายใน และวาง
บุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ผู้บริหารโรงเรียนมี
การกำากับติดตามการนิเทศภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง ผู้รับหน้าที่เป็นผู้นิเทศมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ นำาเทคนิคการนิเทศในรูปแบบต่างๆ 
ที่หลากหลายมาใช้ในการลงมือปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู
ที่เป็นผู้นิเทศเป็นผู้ที่คณะครูให้การยอมรับทาง
ด้านวิชาการ เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา
ให้กับครูทุกคนได้ สร้างให้เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกันของครูทุกคน ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริม
สนบัสนุนการอบรมใหค้วามรูด้้านวชิาการกบัคณะ
ครู ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แล้วนำาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
แล้วนำาไปจัดการเรียนการสอนตามแผน จัดทำา
สื่อและใช้สื่อการ ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผน
การนิเทศอย่างเป็นระบบ มีทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิค

การนเิทศทีห่ลากหลายในการนเิทศครแูตล่ะบคุคล
ที่แตกต่างกัน และคณะครูเข้าใจในหลักสูตรการ
เรียนการสอนของตนเองที่รับผิดชอบของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback=F) ประกอบด้วย นำาข้อมูลที่ได้รับ
จากการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน มา
สะท้อนผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพ นำาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
ที่มีจุดเด่น จุดด้อยในการทำางาน เป็นข้อมูลย้อน
กลับ เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาการนิเทศภายในให้มี
ประสิทธิภาพ รายงานผลการประเมินโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และแจ้งให้คณะครูได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ผู้นำาชุมชน นักเรียน ได้สะท้อนกลับ
โดยมตีูร้บัฟงัความคดิเหน็ของโรงเรยีน ตามอาคาร
เรยีนหรอืประตโูรงเรยีน และไดร้บัการยกยอ่ง มชีือ่
เสียงทั้งด้านผู้เรียน บุคลากรสถานที่ และทั้งด้าน
การบรหิารงานทัง้ 4 ดา้น จนเปน็ทีย่อมรบั มผีูเ้ขา้มา 
ศึกษาดูงานในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก ซึ่งเป็น
ขอ้มลูยอ้นกลบัในการวางแผนในปกีารศกึษาตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ควรมีกระบวนการหรือกิจกรรม
ที่หลากหลายในการสร้างความตระหนักใน
ความสำาคัญและความจำาเป็นในการนิเทศภายใน
โรงเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

1.2 ควรส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ
ภายในให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด และมีการ
พัฒนาแนวทางการบริหารการนิเทศภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลต่อการเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิชาการในโรงเรียน
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1.3 ควรนำาแนวทางการบรหิารการนเิทศ
ภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 นำาไปใช้พัฒนา
แนวทางการบรหิารการนเิทศภายในโรงเรยีนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีศึกษาประเมินและติดตาม
ผลการใช้แนวทางการบริหารการนิเทศภายใน
โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือให้ผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2.2 ควรมกีารนำาแนวทางการบรหิารการ

นิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไปใช้ใน
โรงเรียนที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางการบริหารการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของแต่ละภูมิภาค และพัฒนาเป็น
แนวทางการบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ประเทศไทย

2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
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