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การเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
Self-Discipline Reinforcement of Students at Watklang Monicipal
School, Muang District, Khon Kaen Province
ปราณปรียา ทรงศรี1
ดร.กุหลาบ ปุริสาร2
บทคัดยอ
การเสริมสรางวินยั ตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนการเสริม
สรางวินัยในตนเองของนักเรียนซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค เปนผูมีระเบียบวินัย
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาการเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง ในดานการแตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน และดานการตรงตอเวลา โดยใชหลัก วิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ เคมมิส และแม็กแท็กการท คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ
การสะทอนผล (Reflection) ทําการพัฒนา 2 วงรอบ กลุมผูรว มศึกษาคนควา จํานวน 8 คน ไดแก ผูศึกษาคนควา
จํานวน 1 คน และผูรวมศึกษาคนควา จํานวน 7 คน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ที่มีปญหาดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมิน การตรวจสอบขอมูล
ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร เชิงปริมาณใชสถิติพื้นฐาน
คารอยละ และคาเฉลี่ย นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนา
ผลการศึกษา พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการประชุมระดมความคิด ในการ
พัฒนา จํานวน 4 กิจกรรม คือ 1)กิจกรรมโฮมรูม 2)กิจกรรมเยี่ยมบาน 3)กิจกรรมใบเหลืองใบแดง 4)กิจกรรมเพื่อน
ชวยเพื่อน จากนักเรียนกลุมเปาหมาย ดานการแตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน จํานวน 15 คน มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และนักเรียนที่ตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 26.67 ปญหาทีพ่ บ ไดแก นักเรียนชายปลอยเสือ้ ลอยชาย แตงกายไมเหมาะสมกับโอกาสทีโ่ รงเรียนกําหนด
เจาะหูใสตุมหู ใสหวง สวมใสเครื่องประดับ ใสถุงเทาผิดสี และดานการตรงตอเวลา นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 15
คน ลาออก 1 คน คงเหลือกลุมเปาหมาย 14 คน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86
และนักเรียนที่ตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 ปญหาที่พบไดแก มาโรงเรียนสาย
ไมทันเขาแถวหนาเสาธง หนีเรียน ไมสงงานตามที่ครูมอบหมาย หลังการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ผลปรากฏ
มีนกั เรียนกลุม เปาหมายทีต่ อ งแกไข ปรับปรุงพฤติกรรม ดานการแตงกาย จํานวน 4 คน และดานการตรงตอเวลา จํานวน
8 คน ที่จะตองไดรับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกิจกรรมในการพัฒนา 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเพื่อนชวย

1
2

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอซีย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษา
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2) กิจกรรมการตรวจแถวหนาเสาธงโดยครูที่ปรึกษา และการนิเทศ กํากับ ติดตาม พบวา นักเรียนกลุมเปาหมายดาน
การแตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน จํานวน 4 คน มีพฤติกรรมดานการแตงกายที่ดีขึ้นทุกคน คิดเปนรอยละ 100
คือ แตงกายถูกระเบียบ ทรงผม ใสรองเทา ถุงเทา ไมปลอยเสื้อลอยชาย ไมสวมใสเครื่องประดับ นักเรียนที่เจาะหูไมใสตุมหู
ใสหว ง และดานการตรงตอเวลานักเรียนกลุม เปาหมาย จํานวน 8 คน มีพฤติกรรมดานการตรงตอเวลาดีขนึ้ จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 25 คือมาโรงเรียนเชาขึ้นทันเวลาเขาแถว ไมหนีเรียน เขาเรียนตรงเวลา และสงงานทันตามเวลาที่ครู
กําหนด แตยังคงมีนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75 ที่ไมแกไขปรับปรุงพฤติกรรม สงผลใหการ
ดําเนินการในครั้งนี้บรรลุเปาหมายของการพัฒนาตามกรอบการศึกคนควา ทั้ง 2 ดาน
สรุปไดวาการเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ตามกรอบการศึกษาคนควา โดยใชกิจกรรมในการพัฒนาคือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบาน กิจกรรมใบเหลือง
ใบแดง กิจกรรมเพือ่ นชวยเพือ่ น กิจกรรมการตรวจแถวหนาเสาธงโดยครูทปี่ รึกษา และการนิเทศ กํากับ ติดตามสามารถ
ทําใหนกั เรียนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน ตรงตอเวลาในการเขาแถว ตรงตอ
เวลาในการเขาเรียน และตรงตอเวลาในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย ใหมีลักษณะและพฤติกรรมตามที่ตองการไดเปน
ที่นาพอใจ จึงควรที่จะนําผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ไปประยุกตใชกับนักเรียนชั้นอื่นๆ เพื่อเสริมสรางวินัยตอตนเอง
ใหนักเรียนมีพฤติกรรมตามที่ตองการใหมากขึ้นโดยดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง
คําสําคัญ : การเสริมสรางวินัยในตนเอง
Abstract
The enhancement of students’ self- discipline of Watklang Municipal School, Muang District
Khon Kaen was the key to students’desirable behavior and discipline. This research aimed to study
1.) reinforce the students’discipline in terms of regulation of the dressing in school and being on
time as based on Kemmis and Mc.Taggart’s researches by using planning, action , observation, and
reflection study on double-circle development. The 1 educationer and 7 co-educationers agreed
to reinforce the students target (30 students). The target students were Mathayom 4 and 5 Who had
desirable behavior and discipline problems which included being on time. The instruments for date
collection were meeting records, observations, interviews and assessments. Data analysis employed
was the percentage by triple-pole information. The analysis of qualitative data was gathered from
the documents, quantitative data by means and percentage, as persented by description.
The results of the research were as follows :
The finding of students discipline enchancement of Mathayom 4-5 study found that 1) they
had disciplinary problems on dressing and on being punctual. The first circle development used 4
activities, namely homeroom, homevisitting , yellow-red cards and peer support activities for every
15 students. The results of uniform disciplinary behavior should increased in the development in
discipline of 11 students(73.33%) were as 4 students have improved their behavior (26.17%). The
problems found were that the male students didn’t tuck-in their shirts, were unsuitable dressing
with the occasion of school’s rules wearing of earings, piereing, wearing accessories wearing, wrong
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sock color. The result of being on time punctuality of 14 students and 1 canceled was increasingly
developed 6 students (42.86%) and 8 students should be reinforced (57.14%). The problems were
being late in going to school, not attending classes, late on submission of homework. After the first
– circle of development, it was found that 4 students had to improve their behaviors in case of
dressing, 8 students had to improve themselves in case of being on time. All of them must
continue to be reinforced in the second circle by using 2 activities: 1) peer supporting 2) checking
on the row every morning by their advisors, including supervision and monitoring. The result of the
study found that 4 students were disciplined (100.00%) and they were correctly dressed, hairstyles,
accessory wearing, correct color of socks and didn’t wear earings, the punctuality 8 students were
improved on 2 students (25.00%). They went to school earlier, paid attention in class and had been
on time for class study or submitting their homework. But the 6 students (75.00%) still had no
behavioral development and contributed to both of the objectives.
The study found that the reinforcement of students in Watklang Municipal School, Muang
District KhonKaen Khonkaen by the flame of study (homeroom, homevisitting yellow-red cards, peer
supporting and standing on row activities) was able to change their behavior on discipline
enchancement and punctuality so this study should be applied to other levels to strengthen
discipline seriously and continuously.
Keywords : Self-Discipline Reinforcement.
บทนํา
ในสังคมปจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว
สังคมประเทศไทยเปนยุคที่มีวามกาวหนาของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ที่มันสมัยเขามามีบทบาทพรอมกับ
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซึง่ กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
อยางตอเนือ่ งทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ซึง่ การศึกษาถือไดวา เปนรากฐานสําคัญทีส่ ดุ ในการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนา และการขับเคลื่อนใหเกิดพัฒนาใน
ทุกๆ ดานรวมทั้งการแกปญหาตางๆ ในสังคม เนื่องจาก
การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง
ในดานตางๆ ตลอดเวลาโดยมีเปาหมายเพือ่ พัฒนาคนไทย
ใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานสติปญญา ความรู
คุณธรรมความดีงามในจิตใจทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะทํางาน
และวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหา
ความรู ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรคซึ่งสอดคลอง
กับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
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ทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และทีแ่ กไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 กลาวถึงความ
มุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา มาตรา 6 วา
“การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยทสี่ มบูรณทงั้ รางกายและจิตใจ สติปญ
 ญา ความรูค ู
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,
2553)
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณสิ่งจําเปนและ
มีความสําคัญอยางยิง่ คือ การใหการศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะพัฒนา
คุ ณ ภาพของคนในชาติ ใ ห มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค
มี จิ ต สํ า นึ ก มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและต อ สั ง คม
การจัดการศึกษาจะตองเนนใหความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการผสมสานสาระ
ความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝง
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คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
การศึ ก ษาเป น การสร า งคนให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ
องคประกอบที่จะทําใหเปนมนุษยที่สมบูรณคือ ความรู
และความดี วิชาการและศาสตรตางๆ วินัยสรางความดี
คนจะมีวินัยก็ตองมีคุณธรรมประจําใจ คนที่จะมีความรู
อยางเดียวแตขาดวินยั จะทําใหสงั คมเดือดรอนมีปญ หาตางๆ
ตามมา (โอภาส ยติกร, 2547)
ดังนัน้ การเสริมสรางและพัฒนาใหนกั เรียนมีวนิ ยั
นับเปนสิ่งจําเปนเพราะวินัยเปนสิ่งสัมพันธกับชีวิตความ
เปนอยูทางสังคมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การมีวินัยในตนเองกลาวคือ ความสามารถของบุคคล
ในการควบคุ ม ตนเองทั้ ง ด า นอารมณ แ ละพฤติ ก รรม
ใหปฏิบัติตนในทางที่ถูกตอง โดยไมไดเกิดจากฎเกณฑ
ขอบังคับของสังคมแตเกิดจากการเห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา
และไม ก อ ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นแก ต นเองและสั ง คม
(จําลอง พนมชัย, 2551) ทั้งนี้ครู อาจารย และผูมีสวน
เกี่ยวของตองตระหนักและเห็นความสําคัญในการอบรม
สัง่ สอนโดยตองหารูปแบบและวิธกี ารในการปลุกจิตสํานึก
ใหแกนักเรียนในดานความมีวินัยตอตนเองเพราะหาก
นักเรียนขาดระเบียบวินยั จะทําใหเกิดปญหาดานการเรียน
การปฏิบัติตนในสังคม และการดํารงชีวิตในสังคมหากไม
ไดรับการแกไขจะเปนภาระอันหนักของสังคมตอไป
ผูว จิ ยั และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เห็น
วาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินยั ตอตนเองของ
นักเรียน เปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะตองปลูกฝงใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน สมควรไดรบั การพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของการจั ด การ
ศึกษา ที่อยากใหเกิดขึ้นกับเยาวชนคนไทย ตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายดานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา
ผูศ กึ ษาคนควาจึงกําหนดเอา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 5
ของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน สําหรับการ
ศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปนชวงชั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน
มีปญหาเกี่ยวกับวินัยตอตนเองคอนขางมาก ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูศึกษาคนควาจึงสนใจวิจัยปฏิบัติการ โดยใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเสริมสรางวินัยตอตนเองของ
นักเรียน ใหเกิดขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสามารถพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตสํานึกในการ
ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบตอตนเอง และคงสภาพ
การพั ฒ นาให เ ป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งในระยะยาวทั้ ง นี้
นักเรียนควรไดรับการปลูกฝงความมีวินัยตอตนเองของ
นักเรียนโดยมุงเนนใหเกิดการปฏิบัติจนเคยชินและกลาย
เปนนิสัยในตนเองไดอยางแทจริงใหไดตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและสนองตอจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เนนใหนักเรียน
เปนคนดี เกงและมีความสุข ผลการศึกษานี้จะสงผลให
นักเรียนไดรับการพัฒนาวินัยดานความรับผิดชอบตอ
ตนเอง เพือ่ เปนทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเปนพลัง
ในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
เพื่ อ เสริ ม สร า งวิ นั ย ต อ ตนเองของนั ก เรี ย น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ใหถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยปฏิบัติการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) ผูวิจัยไดนําขั้นตอนของ
การดําเนินการทีเ่ ปนวงจร ตามแนวคิดของเคมมิส และเท
กการด Kemmis และ McTaggart . 1991
การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1
1. ขั้นการวางแผน (Planning) ผูศึกษาคนควา
และผูรวมศึกษาคนควาไดดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาเกีย่ วกับการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร า งวิ นั ย ต อ ตนเองของนั ก เรี ย น
25
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โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
โดยผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษาคนควาประชุมระดม
ความคิดเพื่อรวมสะทอนความเห็นของผูที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบตั กิ จิ กรรมประจําวันของนักเรียน เชน การแตงกาย
ถูกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ การตรงตอเวลาเขาแถว
เคารพธงชาติ การตรงตอเวลาในการเขาเรียน และตรงตอเวลา
ในการสงงานที่ไดรับมอบหมายพบวานักเรียนบางสวน
ไม มี คุ ณ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย ต อ ตนเอง
ดานการแตงกาย และการตรงตอเวลา ไดแก นักเรียน
สวมถุงเทาผิดสี ปลอยเสื้อลอยชาย สวมเครื่องประดับ
นักเรียนชายเจาะหูใสตา งหู นักเรียนหญิงแตงหนา ทาปาก
เขียนคิ้ว ทาเล็บ และผมยาวไมรวบมัดใหถูกระเบียบ
นักเรียนกลุมเปาหมายมาโรงเรียนสาย ไมตรงตอเวลา
เขาแถวหนาเสาธง ไมตรงเวลาเขาเรียน และไมตรงเวลา
ในการสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 สภาพปญหาดานวินัยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา
นักเรียนจํานวน 30 คน มีพฤติกรรมขาดความมีวินัย
ตอตนเอง 2 ดาน คือ
1.2.1 ดานการแตงกาย พบวา นักเรียน
สวนใหญ แตงกายไมเรียบรอยไมถูกตองตามระเบียบ
ของโรงเรียน ทรงผมไมถกู ระเบียบ นักเรียนชายปลอยเสือ้
ลอยชาย เจาะหูใสหวง นักเรียนหญิงสวมถุงเทาผิดสี
แตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว ทาเล็บ และผมยาวไมรวบมัด
ใหถกู ระเบียบ แตงกายไมเหมาะสมตามโอกาสทีโ่ รงเรียน
กําหนด เชน แตงชุดพละมาเรียนในวันที่ไมมีการเรียน
การสอน
1.2.2 ด า นการตรงต อ เวลา พบว า
นักเรียนสวนใหญมาสาย เขาหองเรียนชา สงงานที่ใหรับ
ผิดชอบในชั่วโมงเรียนไมตรงเวลาและไมสงการบานตาม
เวลาที่กําหนด
จากสภาพปญหาดังกลาว ชี้ให
เห็นวา นักเรียนยังไมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกี่ยว
กับวินัยในตนเอง ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนปญหาที่ตอง
ไดรบั การแกไขและพัฒนาใหนกั เรียนมีระเบียบวินยั มากขึน้
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1.3 กลยุทธและเปาหมายในการพัฒนา
จากการประชุมกลุม ผูร ว มวิจยั ไดระดม
ความคิ ด เพื่ อ หาแนวทางร ว มกั น ในการดํ า เนิ น งาน
เสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน โดยใช กลยุทธการ
ประชุมระดมความคิด เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาระเบี ย บวิ นั ย นั ก เรี ย น โดยการจั ด
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยีย่ มบานนักเรียน กิจกรรมเพือ่ น
ชวยเพื่อน กิจกรรมใบเหลือง ใบแดง กิจกรรมการตรวจ
แถวหนาเสาธงโดยครูที่ปรึกษา และการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ซึง่ เปนกลยุทธทไี่ ดจากการประชุมระดมความคิด
รวมกันระหวางผูวิจัย และกลุมผูรวมวิจัย
1.4 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
1.4.1 จากกลยุทธและกิจกรรมที่ไดใช
ดําเนินการพัฒนา สามารถเสริมสรางวินัยตอตนเองของ
นักเรียน ใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
1.4.2 การพัฒนาการดําเนินงานเสริม
สรางวินยั ตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วงรอบที่ 1
สรุปผลการวิจัย
การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย
ตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังนี้
สภาพป ญ หาด า นความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย น
นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน กอนการพัฒนาพบวามีปญหา 2 ดาน คือ
ดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา กลุม ผูร ว มวิจยั
จึ ง ร ว มประชุ ม ระดมความคิ ด เพื่ อ หาแนวทางแก ไข
และพัฒนาวินัยนักเรียนทั้ง 2 ดาน ดวยการจัดกิจกรรม
เสริมสรางวินัยนักเรียน โดยไดดําเนินการ 2 วงรอบ
ปรากฏผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
สรุปผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1
กอนการดําเนินการพัฒนา พบวา การแตงกาย
ของนักเรียนไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียน
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ชายปลอยเสือ้ ลอยชาย ทรงผม เจาะหู ใสตา งหู ใสรองเทา
และถุ ง เท า ผิ ด สี นั ก เรี ย นหญิ ง สวมใส เ ครื่ อ งประดั บ
แตงหนา ทาเล็บ ไมแตงกายตามโอกาสทีโ่ รงเรียนกําหนด
และดานการตรงตอเวลา พบวานักเรียนมาโรงเรียนสาย
ไมทันเขาแถวหนาเสาธง หนีเรียน ไมเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนดไมรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย และการ
พัฒนาดําเนินการใน 2 วงรอบ ดังนี้
1. การดําเนินการพัฒนา ในวงรอบที่ 1 โดยใช
กลยุทธการประชุมระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของ
เพื่อหาแนวทางแกไขพฤติกรรมนักเรียนและรวมกําหนด
กิจกรรมในการดําเนินงานในที่ประชุมไดตกลงรวมกัน
โดยใช 4 กิจกรรม ในการพัฒนา คือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
เยี่ยมบาน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมใบเหลือง
ใบแดง และการนิเทศ กํากับ ติดตาม สงผลใหนักเรียน
มีการพัฒนาวินัยดังนี้
1.1 ดานการแตงกาย นักเรียนกลุม เปาหมาย
จํานวน 15 คน ไดรับการพัฒนามี
พฤติกรรมในทางทีด่ ขี นึ้ คือ แตงกายถูก
ต อ งตามระเบี ย บของทางโรงเรี ย น และเหมาะสม
ตามโอกาสทีโ่ รงเรียนกําหนด เชน ใสชดุ พละในวันทีม่ กี ารเรียน
การสอน ใสชุดสีเหลืองดอกคูณทุกวันศุกร ไมสวมใส
เครือ่ งประดับ ไมแตงหนา ทาเล็บ จํานวน 11 คน คิดเปน
ร อ ยละ 73.33 แต ยั ง เหลื อ นั ก เรี ย นกลุ ม เป า หมาย
อีกจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ที่ไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม คือสวมถุงเทาผิดสี ปลอยเสื้อลอยชาย เจาะหู
ใสตุมหู ทําใหการดําเนินการดังกลาวยังไมบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน และควรไดรับการแกไข
ปรับปรุง
1.2 ด า นการตรงต อ เวลา นั ก เรี ย นกลุ ม
เปาหมาย จํานวน 15 คน (ลาออก 1 คน)
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในทางดี ขึ้ น
จํานวน 6 คน เชน มาโรงเรียนเชาขึน้ ทันเวลาเขาแถวหนา
เสาธง เขาเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ 42.86 และ
มีนกั เรียนกลุม เปาหมายไมเปลีย่ นแปลงควรไดรบั การแกไข
ปรับปรุง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 เชน

หนีเรียน ขาดเรียนบอย และไมสงงานตามเวลาที่กําหนด
สรุปผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2
การดําเนินการพัฒนา ในวงรอบที่ 2 หลังการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย ต อ ตนเองของ
นักเรียน ในวงรอบที่ 1 ผลการพัฒนาการยังไมบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว จึงดําเนินการพัฒนางานเสริมสรางวินัย
ตอตนเองของนักเรียน ในวงรอบที่ 2 โดยใชกิจกรรม
เดิมในวงรอบที่ 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือกิจกรรมเพื่อน
ชวยเพือ่ น พรอมเสริมกิจกรรมใหม จํานวน 1 คือ กิจกรรม
การตรวจแถวหนาเสาธงโดยครูที่ปรึกษา และการนิเทศ
กํากับ ติดตาม เพือ่ แกไขพฤติกรรมดังกลาวใหสาํ เร็จลุลว ง
ตามเปาหมายที่ตั้งไว จากการพัฒนาการดําเนินงานเสริม
สรางวินัยตอตนเองของนักเรียนในวงรอบที่ 2 นี้มีการ
พัฒนาดังนี้
2.1 ดานการแตงกาย จากนักเรียนกลุมเปา
หมาย จํานวน 4 คน ทุกคนมีพฤติกรรม
ในทางทีด่ ขี นึ้ คิดเปนรอยละ100 นักเรียน
กลุมเปาหมายแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
โดยที่ไมตองคอยยํ้าเตือน และใหความสําคัญและเอาใจ
ใส ใ นการแต ง กายมากขึ้ น ซึ่ ง เป น ผลเป น ที่ น า พอใจ
เกณฑการประเมินอยูใ นระดับดี ถือวาบรรลุเปาหมายทีต่ งั้ ไว
2.2 ดานการตรงตอเวลาจากนักเรียนกลุม
เปาหมาย จํานวน 8 คน ที่ยังมีปญหาดาน
พฤติกรรม พบวา ลดลง 2 คน คิดเปน
รอยละ 25 เหลือจํานวนนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน
ที่ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งเปน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 คน และ นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 จํ า นวน 3 คน นั ก เรี ย นมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมดี ขึ้ น ผลการพั ฒ นาทํ า ให เ ป น
ที่นาพอใจและเกณฑการประเมินอยูในระดับดี
สรุปผลการดําเนินการเสริมสรางวินัย
ตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ดานการ
แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และดานการ
ตรงตอเวลา ทั้ง 2 วงรอบ จากกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
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เยี่ยมบาน กิจกรรม เพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมใบเหลือง
ใบแดง กิจกรรมการตรวจแถวหนาเสาธงโดยครูทปี่ รึกษา
และการนิเทศ กํากับ ติดตามพบวานักเรียนกลุม เปาหมาย
ดานการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนมีการ
เปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ทุ ก คนเป น ที่ น า พอในและ
บรรลุวัตถุประสงค คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวน
นักเรียน 15 คน การประเมินการประเมินมีคาเฉลี่ยการ
ประเมินอยูในระดับดี (= 3.85) และดานการตรงตอเวลา
นักเรียนกลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ทางที่ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 57.14 จากจํานวนนักเรียน
กลุม เปาหมาย 14 คน ลดลง 8 คน การประเมินมีคา เฉลีย่
การประเมินอยูในระดับดี (= 4.18) และยังมีนักเรียน
กลุมเปาหมายที่ไมปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 6 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ42.86 ผลการพั ฒ นาในครั้ ง นี้ เ ป น ที่
นาพอใจ สงผลใหการดําเนินการในครั้งนี้บรรลุเปาหมาย
ของการพัฒนาตามกรอบการศึกษา คนควาทั้ง 2 ดาน
คือ 1) ดานการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
2) ดานการตรงตอเวลา
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย การดําเนินการเสริมสราง
วินัยตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยพบประเด็นที่สําคัญ
เพื่อนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการดําเนินงานพัฒนาวินัยนักเรียนในวง
รอบที่ 1 ดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา
พบวา นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดานการแตงกาย
ดีขึ้น แตงกายไดถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ
ของทางโรงเรียน เหมาะสมกับกิจกรรมในแตละวัน ไมสวม
ใสเครื่องประดับ แตงหนา ทาเล็บ นักเรียนที่เจาะหูแลว
ไม ใ ส ตุ ม หู ไว ผ มถู ก ต อ งตามระเบี ย บของโรงเรี ย น
มาโรงเรียนทันเวลาเขาแถวหนาเสาธง เขาเรียนตรงเวลา และ
สงงานทันเวลาที่ไดมอบหมาย ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก
กิจกรรม โฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบาน กิจกรรมเพื่อนชวย
เพือ่ น กิจกรรมเหลืองใบแดง และการนิเทศ กํากับ ติดตาม
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จากกิ จ กรรมเยี่ ย มนั ก เรี ย นพั ฒ นาพฤติ ก รรมตนเอง
ดานการแตงกายในทางทีด่ ขี นึ้ ดานการแตงกายถูกระเบียบ
จํานวน 11 คน จากจํานวนนักเรียนกลุม เปาหมาย จํานวน
15 คน และดานการตรงตอเวลานักเรียนกลุมเปาหมาย
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจํานวน 6 คน จาก จํานวน 14 คน
ลาออก 1 แตยงั มีนกั เรียนบางสวนทีย่ งั ไมตระหนักถึงความ
สําคัญ จึงไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 สอดคลอง
กับการศึกษาคนควาของ วิชญพนั ธ ลาชานนท (2551) ทีไ่ ด
ศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินยั ดานความ
รับผิดชอบตอตนเองของนักเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ พบวานักเรียนกลุม
เปาหมายมีการพัฒนาพฤติกรรมดานความรับผิดชอบตอการ
เรียนมากขึ้น โดยเขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียนมีมารยาท
ในหองเรียน และมีความรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย
มากขึ้น และนักเรียนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
2. ผลการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาวิ นั ย นั ก เรี ย นใน
วงรอบที่ 2 ดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา
พบวา นักเรียนกลุม เปาหมายมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ดานการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนดีขึ้น
ทุกคน คิดเปนรอยละ 100 จากนักเรียนกลุมเปาหมาย
จํานวน 15 คนคือ แตงกายถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียน แตงกายเหมาะสมกับโอกาสที่โรงเรียนกําหนด
ไมปลอยเสื้อลอยชาย นักเรียนที่เจาะหูแลวไมใสตุมหู
ไมสวมเครือ่ งประดับ แตงหนา ทาเล็บ นักเรียนหญิงทีผ่ มยาว
รวดมัดติดโบวเรียบรอย และนักเรียนใหความสําคัญใน
การแตงกายถูกระเบียบมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการใช
กิจกรรมการตรวจแถวหนาเสาธง และดานการตรงตอ
เวลา และการนิเทศ กํากับ ติดตาม นักเรียนไดรบั การดูแล
ชวยเหลืออยางใกลชิดจากเพื่อน และครู พบวานักเรียน
มีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นจํานวน 2 คน จากนักเรียนกลุม
เปาหมาย 8 คนยังคงมีนกั เรียนกลุม เปาหมายทีไ่ มปรับปรุง
แกไขพฤติกรรม จํานวน 6 คน สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สุภี เวียงชัยภูมิ (2551) ที่ไดศึกษาการพัฒนาการ
ดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย นั ก เรี ย นด า นการแต ง กาย
วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ
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2 วงรอบ วงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธ การประชุมระดม
ความคิดเห็น และการนิเทศ พบวา มีจํานวนนักเรียนที่
ขาดระเบียบวินัยนักเรียน ดานการแตงกายลดลงเหลือ
5 คน แตยังไมเปนที่พอใจของกลุมผูรวมศึกษาคนควาจึง
ไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบวา เหลือนักเรียนที่
ขาดวินัยดานการแตงกายเพียง 2 คน ผลของการดําเนิน
การ ทําใหนักเรียนมีความรู และความเขาใจ เล็งเห็น
ประโยชนของการแตงกายทีถ่ กู ระเบียบ มีความตระหนัก
และประพฤติตนใหอยูในกฎระเบียบของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 จากผลการศึกษาคนควา พบวา การพัฒนา
การดําเนินงานเสริมสรางวินัย
นักเรียนตอตนเองของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง ควรตองเปนไปอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหผล
การพัฒนาวินัยที่ยั่งยืน
1.2 การแกไขพฤติกรรมนักเรียนขาดวินัย
ทั้งในดานการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
และดานการตรงเวลา และวินัยดานอื่น ๆ จําเปนจะตอง
ดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครู ผูบริหาร
ผูป กครองและชุมชน เพือ่ ชวยกระตุน ใหนกั เรียนไดฝก ฝน
อย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ที่ บ า นและที่ โ รงเรี ย นจนเกิ ด เป น
พฤติกรรมที่ถาวร
1.3 ควรมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และนิ เ ทศ
การดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระยะๆ ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานการพัฒนาสงเสริมวินัยนักเรียนไดผลดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครัง้ ตอไป
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานั ก เรี ย น
ยังมีสิ่งที่จะตองดําเนินการพัฒนาเพิ่มขึ้น อีกเพื่อใหเปน
ผูท มี่ คี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตามทีส่ งั คมตองการ ซึง่ อาจ
จะตั้งประเด็นที่จะศึกษาคนควาดังนี้
2.1 การศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา
วินัยนักเรียน

2.3 การศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารกิ จ การ
นักเรียน
เอกสารอางอิง
1. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2545). การประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว.
2. กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. (2542). สมบัติ
ผูดี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว กรุงเทพฯ.
3. จําลอง พนมชัย.(2551). การพัฒนาการดําเนินงาน
เสริมสรางวินัยในตนเองของ นักเรียน โรงเรียนบุญ
เหลือวิทยา นุสรณ 2 กิง่ อําเภอพระทองคํา จังหวัด
นครราชสีมา.การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษามหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, มหาสารคาม.
4. วิชญพนั ธ ลาชานนท. (2551). การพัฒนาการดําเนิน
งานเสริมสรางวินยั ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสามหมอวิ ท ยา อํ า เภอ
คอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ. การศึกษา คนควาอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
5. สุภี เวียงชัยภูมิ. (2551). การพัฒนาการดําเนินงาน
เสริมสรางวินัยนักเรียนดานการแตงกายวิทยาลัย
การอาชีพ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม.ิ การศึกษา
คนควา อิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
6. สมศักดิ์ คงเทีย่ ง.(2542). หลักการบริหารการศึกษา.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพ.ศ.2553.กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค.
8. Kemis, S. and R. McTaggart. (1988). The Action
Research Planner. Victoria : Deakin University
Press.
29

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
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school in Mueang District, Khon Kaen Province
สมควร สุพร1
ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ใหมีความรูความเขาใจ สามารถนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการพัฒนา การวางแผนและกําหนดทางเลือก การสรางเครื่องมือและ
พัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินผลและรายงานผล โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ และการนิเทศกํากับติดตาม โดยใชหลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส
และแม็กแท็กการท (Kemmis and McTaggart) จํานวน 2 วงรอบแตละวงรอบประกอบไปดวยการวางแผน (Planning)
การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ การสะทอนผล (Reflection) กลุมผูรวมศึกษาคนควาจํานวน
5 คน ประกอบดวย ผูศึกษาคนควา ผูรวมศึกษาคนควา จํานวน 4 คน และกลุมผูใหขอมูล 10 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2
และครูผูรับการนิเทศ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ
แบบประเมินแผนการนิเทศ แบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผรู บั การนิเทศ
การตรวจสอบขอมูลยึดหลักเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) วิเคราะหและนําเสนอผลการ
ศึกษาคนควาเชิงพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาคนควา พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน ในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศกํากับติดตาม ทําใหบุคลากร
ในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สามารถปฏิบัติการนิเทศไดแตขั้นการปฏิบัติ
การนิเทศภายใน และการประเมินผล และการรายงานผล อยูในระดับปานกลางและนอย ตามลําดับ เพื่อสนองตอ
วัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในใหมคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และสามารถทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารนิเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนา ในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม ทําใหผูรวมศึกษาคนควา
มีความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศภายใน และสามารถนิเทศภายในได
คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากร, การนิเทศ
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Abstract
The objectives of this study were to develop the personnel in terms of the internal
supervision of Watklang Municipal School in Mueang district, KhonKaen province to have the
knowledge and he able to do internal supervision in school by using 5 processes composed of
1) the current issues study and required development 2) planning and prescribing choice 3) creating,
implement, and processes development 4) the internal supervisory 5) the evaluation and informing
by using practice meeting and supervision observation on bases of Kemmis and Mctaggart
researches. The method used was 2-circle dates. Each data was guided under planning, action,
observation and reflection . This study, 1 educationer, 4 co-educationers and 10 informants include
of 1 director, supervisioner the office of elementary education field 2 and teachers who
participated in the supervision, were used as research tar pent The instruments for data collection
were observation forms, interview forms, test forms, assessment plan form , evaluation form and
satisfaction forms. Data analysis was done using triangulation technic and presented by description
The study found that the internal supervision development of the personnel in Watklang
Municipal School in the first circle that using practice meeting and supervision observation were
improve in the medium level and able to do the internal supervision but the procedures,
evaluation and informing were in to medium and low level respectively. To recondition to support
and to develop a cleary objective and able to do efficient supervision. In the second circle had been
developed by supervision monitoring that made co-educations more insight and were able to do
the correct supervisory.
Keywords : Personnel Development, Supervision.
บทนํา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา แกไขเพิ่มเติมฉบับที่
2 พ.ศ.2545 บัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ
ถือวาผูเ รียนมีความสําคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” และไดกําหนดใหการศึกษาตองเปน
ไปเพื่ อ การพั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง
รางกาย จิตใจ สติปญญาและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยาง
มีความสุข จากแนวคิดนี้ จึงมีกระบวนการปฏิรูปการ
ศึกษาเกิดขึน้ โรงเรียนเปนหนวยปฏิบตั จิ งึ จําเปนจะตองมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา (กรมวิชาการ,
2546)
การปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนและ
สถานศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ โดยยึดหลักการปฏิรปู การ
เรียนรูใ หเกิดคุณภาพทัง้ ดานผลผลิต กระบวนการจัดการ
และปจจัยตางๆ ใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่งจุด
หมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ ผูเรียนเกิดการเรียนรู
ซึง่ การเรียนรูท ถี่ กู ตองจะกอใหเกิดประโยชนสขุ แกผเู รียน
ทําใหผูเรียนเปนคนดี และมีปญญา (กรมวิชาการ, 2545)
ในการดําเนินงานของโรงเรียนจะตองพัฒนากระบวนการ
สําคัญของโรงเรียนไปพรอมกัน ไดแก กระบวนการบริหาร
กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการ
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ศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษา นับวามี
ความสําคัญเพราะเปนกระบวนการที่สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ใหเปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นากระบวนการนิ เ ทศภายใน
โรงเรียนใหเปนระบบและตอเนื่อง ผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศตองมีความรู ความเขาใจการนิเทศภายใน รวมทั้ง
ใชเครื่องมือประกอบการนิเทศใหบรรลุเปาหมายและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
แหงชาติ, 2542)
การจัดกระบวนการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ครูผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูใ หกบั ผูเ รียนไดเรียนรูโ ดยการลงมือปฏิบตั ิ โดย
ครูผูสอนพยายามจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได
คนหาคําตอบและสรางความรูดวยตนเองเปนกระบวน
การที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดคนควา และสรางองค
ความรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นประสบการณซงึ่ กันและกัน
มีสว นรวมในการเรียนรูอ ยางเปนกระบวนการสามารถนํา
ความรู ไ ปไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได (สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547)
การนิเทศภายในเปนกระบวนการทีม่ คี วามสําคัญ
และจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มีจดุ มุง หมายเพือ่ สนับสนุนระบบการบริหารงานดานการ
เรียนการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพและสงผลใหครูอาจารยไดปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมในการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ ทําให
ผูเรียนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการศึกษา
แหงชาติ (ชารี มณีศรี, 2542)
การนิเทศภายในเปนกระบวนการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยผูนิเทศตองศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการ มาวางแผนและ
กําหนดทางเลือก สรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน
ดําเนินการนิเทศภายใน การประเมินและรายงานผล
การนิเทศ โดยมีการยั่วยุใหเกิดความอยากที่จะรวมคิด
รวมทํา และการสนับสนุนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหครู
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สามารถทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ใหสงู ขึน้ ตรงตาม
ความตองการและเต็มศักยภาพของการเรียนรู ดังนัน้ การ
นิเทศภายในจึงตองดําเนินไปอยางมีระบบและจะตอง
ปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดผลดีตอ การบริหารจัดการ
ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเปาหมาย
ของโรงเรียน (ชัดเจน ไทยแท, 2543) สภาพปจจุบัน จาก
การรายงานผลการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
พบวา การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไมเปนไปตาม
กระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน คือ ขาดการศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนา ขาดการ
ประชุม ในการวางแผนไมมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
ครูไมกลานิเทศกันเอง ขาดการกํากับติดตามตรวจสอบ
และการประเมินผล ไมมเี ครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการนิเทศ
สงผลใหการนิเทศภายในไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร
(โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง,2556) จากการวิเคราะหปญ
 หา
ดังกลาว ผูศ กึ ษาคนควาในฐานะผูน เิ ทศจึงตระหนักและมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาคนควาเพือ่ พัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความรูความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติการนิเทศตามกระบวนการ
นิเทศภายใน 5 ขัน้ ตอน ไดอยางถูกตองโดยใชรปู แบบ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย
การวางแผน (Planning) การปฏิบตั กิ าร (Action)
การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection)
ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาคนควา สามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ผูเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ
สนองตอบแนวนโยบายของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
และพัฒนาคุณภาพผูเ รียนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
เพือ่ พัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน มีกลุมผูรวมศึกษาคนควาและผูใหขอมูล ดังนี้
1. กลุมผูรวมศึกษาคนควาและผูใหขอมูล
1.1 กลุมผูรวมศึกษาคนควา จํานวน 5 คน
ประกอบไปดวย
1.1.1 ผูศึกษาคนควา
1.1.2 รองผู อํ า นวยการฝ า ยวิ ช าการ
โรงเรียน จํานวน 1 คน
1.1.3 คณะกรรมการนิ เ ทศภายใน
จํานวน 3 คน
1.2 กลุมผูใหขอมูล จํานวน 10 คน
1.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง
1.2.2 วิทยากร จํานวน 1 คน
1.2.3 ครูผสู อนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จํานวน 8 คน
2. กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
2.1 กรอบเนื้อหา
กรอบเนื้อหาของการพัฒนาบุคลากร
ดานการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน ตามกระบวนการนิเทศ
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ (2541) ซึ่งประกอบดวย
2.1.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการพัฒนา
2.1.2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
2.1.3 การสรางเครือ่ งมือและพัฒนาวิธกี าร
2.1.4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน
2.1.5 การประเมินผลและรายงานผล
2.2 กรอบกลยุทธทใี่ ชในการพัฒนาบุคลากร
ดานการนิเทศภายใน
2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.2.2 การนิเทศกํากับติดตาม

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาคนควาใชหลัก
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) โดยใช
กระบวนการทํางานที่เปนวงจร PAOR ตามแนวคิดของ
Kemmis และ McTaggart (1991) ซึ่งประกอบดวย การ
วางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต
(Observing) และการสะท อ นผล (Refl ecting)
(ประวิต เอราวรรณ, 2545)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อ.เมือง จ.ขอนแกน
ใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. แบบทดสอบกอน–หลังการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบสังเกต จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบประเมินแผนการนิเทศ จํานวน 1 ฉบับ
5. แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศภายใน จํานวน 1 ฉบับ
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผรู บั การ
นิเทศ จํานวน 1 ฉบับ
สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
สถิ ติ ที่ ใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษา
ค น คว า ได แ ก ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
สรุปผล
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการตามกระบวนการ
นิเทศภายใน 5 ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ คือ การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา
และความตองการ การวางแผนและกําหนดทางเลือก
33
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การสรางเครือ่ งมือและพัฒนาวิธกี าร การปฏิบตั กิ ารนิเทศ
ภายในโรงเรี ย น และการประเมิ น ผลและรายงานผล
โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการนิเทศกํากับติดตาม โดยดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ
ผลจากการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 จากขอมูล
ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศกํากับ
ติดตาม ทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู ความเขาใจ
ในการนิเทศภายในดี สามารถปฏิบตั กิ ารนิเทศได สามารถ
วิ เ คราะห ส ภาพป จ จุ บั น ป ญ หาของการนิ เ ทศภายใน
โรงเรียน ทุกคนรวมมือกันวางแผนและกําหนดทางเลือก
ได สามารถสรางเครื่องมือในการนิเทศ ปฏิบัติการตาม
ขัน้ ตอนการนิเทศและสามารถทีจ่ ะประเมินผลและรายงาน
การนิเทศได แตกระบวนการนิเทศภายในยังไมถูกตอง
และสมบูรณ เพราะขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายใน และ
ขั้นการประเมินผลและรายงานผล อยูในระดับปานกลาง
และน อ ย ตามลํ า ดั บ เพื่ อ สนองต อ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศใหมคี วาม
ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนําไปพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดย
ใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม ผลจากการดําเนินการ
พัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม
ทําใหทุกคนมีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในดีขึ้น
สามารถวิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ
พัฒนา สามารถวางแผนและกําหนดทางเลือกในการนิเทศ
ได สามารถสรางเครื่องมือและพัฒนาวิธีการในการนิเทศ
ได สามารถปฏิบัติการนิเทศตามขั้นตอนการนิเทศ และ
สามารถที่จะประเมินผลและรายงานผลการนิเทศได
อภิปรายผล
การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายใน โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยใชหลัก
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารตามแนวคิดของเคมมิส และแม็กแท็กการท
โดยดําเนินการ 2 วงรอบ แตละวงรอบ ประกอบดวย
การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนผล
โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ
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กํากับติดตาม เมือ่ ดําเนินการครบทัง้ 2 วงรอบแลว ทําให
บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติการนิเทศภายใน5 ขั้นตอน ไดอยางถูกตอง และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ณัฐพร ธรรมโส (2555) พบวา การพัฒนาบุคลากรดาน
การนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการดู แ ลกํ า กั บ ติ ด ตาม ทํ า ให บุ ค ลากรมี ค วามรู
ความเขาใจในการนิเทศภายในมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศ
ภายใน สามารถที่จะปฏิบัติการนิเทศตามกระบวนการ
นิเทศภายใน 5 ขั้นตอนได สอดคลองกับผลการศึกษา
ของธนั ช พร ทองนอก (2554) พบว า การพั ฒ นา
บุคลากรดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธการศึกษา
เอกสารหรือตําราทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดูงานนอกสถานที่และการนิเทศกํากับติดตาม ทําให
ครูมคี วามรูค วามเขาใจระบบการนิเทศโรงเรียน 5 ขัน้ ตอน
ทุกคนโรงเรียนมีระบบและกระบวนการนิเทศ การนิเทศ
มีความตอเนื่องสัมพันธสอดคลองกันผูรวมศึกษาคนควา
มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของตรีประดับ บุญสาร (2555) พบวา การพัฒนา
บุคลากรดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการดูแล
กํากับติดตาม สงผลใหเกิดการพัฒนา ครูผูรวมศึกษา
คนควาที่เขารวมรับการประชุมปฏิบัติการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน และมีเจตคติที่ดีตอการ
นิเทศภายใน ทําใหครูผนู เิ ทศปฏิบตั งิ านนิเทศภายในดวย
ความเอาใจใสตอภาระงาน สอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุดาวรรณ อุทัย (2554) พบวา การพัฒนาบุคลากร
ดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธการศึกษาจากเอกสาร
หรือตําราทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
นิเทศกํากับติดตาม ทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู
ความเขาใจในระบบการนิเทศภายใน มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางตอเนื่อง
มีความรูความเขาใจในการสรางเครื่องมือ มีทักษะในการ
ปฏิบตั กิ ารนิเทศผลการดําเนิน ทําใหโรงเรียนมีระบบการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได
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อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีความจริงจังและจริงใจในการ
ปฏิบัติ สงผลใหเกิดระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ เ ป า หมายในการศึ ก ษาค น คว า
สอดคลองกับผลการศึกษาพัชนี ถนอมสิทธิ์ (2554) พบวา
การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธ
การศึกษาจากเอกสารหรือตําราทางวิชาการการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการสังเกตการณสอน ทําใหครูผูรวม
ศึกษาคนควาทีเ่ ขารวมรับการประชุมปฏิบตั กิ าร มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน และมีเจตคติที่ดีตอ
การนิเทศภายใน ทําใหครูผูนิเทศปฏิบัติงานภายในดวย
ความเอาใจใสตอ ภาระงาน จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการนิเทศกํากับติดตาม ในการพัฒนาบุคลากรดาน
การนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน ทําใหมีผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตนนั้น สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
โดยดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุมเล็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมีวทิ ยากรบรรยายใหความ
รูในกระบวนการนิเทศภายใน ทําใหผูศึกษาคนควาและ
ผูรวมศึกษาคนควาทั้ง 5 คน พรอมทั้งกลุมผูใหขอมูล
จํานวน 8 คน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนทั้ง5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพ
ปจจุบนั ปญหาและความตองการ การวางแผนและกําหนด
ทางเลือก การสรางสื่อและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการ
นิเทศ และการประเมินผลและรายงานผลไดเปนอยางดี
2. จากการใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม
เพือ่ วางแผนงานการนิเทศติดตาม และสรางความสัมพันธ
ทีด่ รี ะหวางผูน เิ ทศกับผูร บั การนิเทศซึง่ จากการดําเนินงาน
ตามกระบวนการการนิเทศภายใน พบวา ผูรวมศึกษา
คนความีความคิดทีเ่ หมือนกัน คือ จะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องมีกรอบระยะเวลาในการนิเทศที่ชัดเจน กําหนด
จุดมุงหมายในการนิเทศ และสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้น
ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศผลการดําเนินงานดาน
การนิเทศภายใน ทําใหผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษา

คนความีการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในดีขนึ้
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน
ไดอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะ
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 ผูบริหารตองเปนผูโนมนาวชักจูงใหครู
เห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม การนิเทศภายใน
ตองเปนไปตามความตองการของครูอยางแทจริงเปนการ
นิเทศโดยครูและเพื่อครู
1.2 การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยโรงเรี ย นเป น
ผูด าํ เนินการเอง ทําใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของโรงเรียน ควรดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง มีการติดตามประเมิน
ผล และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาบุคลากรจึงจะ
ประสบผลสําเร็จ ควรสรางความสัมพันธและเจตคติที่ดี
ใหเกิดขึน้ ในระหวางการนิเทศภายในเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
เปนไปดวยความเรียบรอย
1.3 การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายใน
ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารและครูทุกคนอยาง
เต็มที่ จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองคกร
2. ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การศึ ก ษาค น คว า
ครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการดําเนินการนิเทศ
ภายใน ใหมีความสอดกับความตองการ คุมคา และเกิด
ประโยชน ต อ การนํ า การนิ เ ทศภายในเข า มาใช ใ นการ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี ข นาด
แตกตางกัน
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อ
การดําเนินการนิเทศภายในกับโรงเรียนอื่น เพื่อใหการ
นิเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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