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บทคัดยอ

 การศึกษาคร้ังนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแกนพทิยาลัย อาํเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน ใหเปนไปตามกระบวนการนิเทศภายใน โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 

ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และ

การสะทอนผล กลยุทธที่ใชในการพัฒนา มี 2 กิจกรรม คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ผูศึกษาและกลุมผูรวมศึกษา จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการประชุม และแบบประเมิน การตรวจสอบขอมูลยึดหลักการตรวจสอบแบบสามเสา

และวิเคราะหขอมูลโดยวธิีพรรณาวิเคราะห 

 ผลการศึกษา พบวา ในวงรอบท่ี 1 ผูรวมศึกษา มีความรูความเขาใจการพัฒนาระบบนิเทศภายในท้ัง 5 ขั้นตอน 
มคีวามกระตือรือรนทีจ่ะพฒันาตนเอง ในขัน้ตอนการศึกษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ ขัน้ตอนการวางแผน

และกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ สามารถดําเนินการไดอยางตอ

เนือ่ง มคีวามสมัพนัธสอดคลองกนั อยางมีประสทิธภิาพ แตมปีญหาในขัน้ตอนปฏบิตักิารนเิทศภายใน เนือ่งจากผูนเิทศ

ยงัขาดทักษะและความชํานาญในการปฏิบตักิารนิเทศภายในตามระบบใหมทีอ่อกแบบไว การปฏิบตักิารนิเทศยังไมตอ

เนื่อง และยังไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการนิเทศ จึงนําไปพัฒนาตอในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติ

การ และการนเิทศ กาํกบัตดิตาม ทาํใหผูนเิทศมคีวามเขาใจ และสามารถปฏบิตัไิดทกุขัน้ตอนจนเกดิผลสาํเรจ็ มทีกัษะ

และความชาํนาญในการปฏบิตักิารนเิทศภายใน มคีวามเขาใจในระบบทีต่รงกนัและสามารถนาํระบบมาใชในการปฏบิตัิ

งานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ : การพัฒนาระบบนิเทศภายใน

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2 อาจารยที่ปรึกษา, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
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Abstract

 The objective of this research was to develop on Internal Supervision System for 

Prathatkhamkaenpittayalai School, Numpong District, Khon Kaen Province, by using the action 

research of Kemmis and Mc taggart. The operational process consisted of 4 steps ; planning, action, 

observation and refl ection. The development strategies were 2 activities ; operational workshop, 

and inspective checking supervision. The participants were 5 persons and 9 key informants. 

The instruments used were observation forms, interview, meeting reports, and evaluation forms 

The triangulation was used for data validity and analyzed by descriptive analysis. 

 The results : 

 The development on Internal supervision System of Prathatkhamkaenpittayalai School, 

Numpong District , Khon Kaen Province: In The fi rst spiral, it was found that the participants had less 

knowledge and could not understand the supervision system. They were enthusiastic to improve 

themselves in 5 steps, they could do the steps continuously and related with each step effi ciency. 

They studied on the current ; the problems and the needs ; the planning and the alternative for 

internal supervision, the instrument setting and the ways for development. But there were the 

problems on the internal supervision operation because of the lack of supervision skills on the new 

supervision design system. They couldn’t bring all the steps for more successful implementation. 

The operation was not continuously and not related with the plan so it had to develop on the 

QUOTE spiral by using the operational workshop strategy and inspective checking supervision. The 

supervisors and were made aware on the duties and roles. They could act on the steps 

successfully. They had the more expert skills on the internal supervision. They could understand 

the system directly and could bring the system for effi ciency altogether. 

Keywords : The Development on Internal Supervision System.

บทนํา
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการสรางคน 

สรางชาติ โดยการศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาคนในชาติ

ใหเปนคนท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและมี

ความรูคูคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแกไข เพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 ใหความสาํคญั

ของการจัดการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารการ

จดัการ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ระบบนิเทศการ
ศึกษา จึงเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญ ตอการ

พัฒนาการศึกษา

 โดยสภาพการดาํเนนิงานระบบนเิทศภายในโดย

ทัว่ไป พบวาระบบนเิทศภายใน ยงัไมมกีระบวนการนิเทศ

ที่แนนอน การนิเทศภายในเปนการดําเนินงานของฝาย

บรหิารเพียงฝายเดยีว ครไูมมสีวนรวมในการพัฒนาระบบ

นเิทศ ครูเปนเพยีงผูรอรบัการนเิทศจากฝายบรหิารเทานัน้ 

ในขณะทีฝ่ายบรหิารซึง่เปน ผูปฏบิตักิารนเิทศ ไมมเีวลาใน
การนิ เทศภายใน และไมมีความชํานาญเทาที่ควร 

คณะกรรมการการนิเทศภายใน ยงัขาดความรูความเขาใจ

ในการวิเคราะหปญหา การวางแผนและการกําหนด
ทางเลือกการสรางสื่อ และเครื่องมือปฏิบัติการนิเทศ 

การประเมินผลการนิเทศ ทําใหเกิดความไมมั่นใจใน
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กระบวนการนิเทศของฝายบริหาร โรงเรียนพระธาตุขาม

แกนพิทยาลัยเปนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีบุคลากรสายบริหารและ

บุคลากรครู จํานวน 18 คน จัดโครงสรางการบริหารงาน

ออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายวชิาการ ฝายบริหารงานทัว่ไป 

ฝายบริการ และฝายปกครอง จากรายงานการประเมิน

คณุภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพืน้

ฐาน รอบสาม ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือวันท่ี 10,11 และ 14 

มกราคม พ.ศ.2556 พบวาดานการบริหารงานวิชาการ

ผูบริหารจะตองพัฒนาระบบ งานนิเทศภายใน เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะสงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการคิดวิเคราะห 

คดิสงัเคราะห คดิไตรตรอง มคีวามรูและมทีกัษะทีจ่าํเปน

ตามหลกัสตูรใหไดคณุภาพ มมีาตรฐานตามความตองการ

และบรรลุตามความตองการของหลักสูตรโรงเรียน
พระธาตุขามแกนพทิยาลยั จงึควรใชการนเิทศการสอนเพือ่

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม พ.ศ.2555) และสงผลในเกิดการพัฒนาดาน

ผูเรียนใหผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค

คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตร สอดคลองกับการประชุมปรึกษา
หารือของบุคลากรในโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน (เอกสารรายงาน การ

ประชุมวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ของโรงเรียนพระ

ธาตขุาม-แกนพทิยาลัย วนัที ่1-2 เมษายน 2557 ณ เขือ่น

จุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ) พบวาดาน การบริหารวิชาการ

โรงเรียนยังขาดการบรหิารทีเ่ปนรปูธรรม โดยเฉพาะดาน

กระบวนการนเิทศภายใน ยงัไมมคีูมอื/แผนการปฏบิตักิาร

นิเทศ ขาดการดําเนินการตามขั้นตอนในกระบวน การ
นิเทศภายในโรงเรียน ขาดเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่เหมาะสมและชัดเจน การปฏิบัติการ

นเิทศภายในโรงเรยีน ยงัขาดความตอเนือ่งการดาํเนนิการ

นิเทศภายในโรงเรียน แตละขั้นตอนยังไมมีวิธีการที่

ครอบคลุมและเหมาะสม อีกท้ังยังขาดการบันทึกผลการ

นเิทศจากการดาํเนนิงานนเิทศภายในทีไ่มมปีระสทิธภิาพ 

ยังไมเปนระบบจึงสงผลกระทบตอเน่ืองเปนเหตุใหครูไม

สามารถนําระบบ การนิเทศ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนและคุณภาพของผูเรียน ไดตามเปาหมายที่

ตองการ (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

พ.ศ.2555 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย, 2557) 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาในฐานะ

หัวหนาฝายวิชาการและหัวหนางานนิเทศภายใน ไดเล็ง

เห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน จึงมีความสนใจ

ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาระบบนเิทศ การจดัการเรยีนการ

สอนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย โดยนําหลัก

การวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and 

McTaggart (ประวติ เอราวรรณ, 2545) เพือ่พฒันาระบบ

การนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ

การ การสงัเกต และการสะทอนผล มาใชเปนเครือ่งมอืใน

การพัฒนาการปฏิบตังิานและเปนวธิกีาร ทีมุ่งเนนการแก

ปญหาโดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในการ

พัฒนากระบวนการนิเทศอยางเปนระบบ ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ

พฒันาการศึกษาและคุณภาพของผูเรยีนใหเปนบคุคลท่ีมี
คุณภาพของชาติตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา

  1.  เพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระ

ธาตุขามแกนพิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพ

 2.  เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทของ โรงเรียน

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

ขอบเขตของการศึกษา

 1. กลุมผูรวมศึกษา ประกอบดวย
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   - ผูอํานวยการโรงเรียน 

   - ผูรวมศึกษา จํานวน 3 คน 

ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป หัวหนาฝาย

บริการ หัวหนาฝายปกครอง

   - กลุมผูใหขอมูลเพ่ิมเติม จํานวน 9 คน 

ประกอบดวย ครูผูสอน จํานวน 8 คน วิทยากรผูให

ความรู จํานวน 1 คน 

 2.  ขอบเขตศึกษา

   การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิปฏบิตักิาร

โดยมีขั้นตอนกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

   ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจบุนั ปญหา

และความตองการพัฒนา

  ขัน้ตอนที ่2 การวางแผนและกาํหนดทางเลอืก

  ขัน้ตอนที ่3 การสรางเครือ่งมือและพฒันาวธิกีาร
  ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน

โรงเรียน

  ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลและการรายงาน

  3.  กรอบกระบวนการพัฒนาใชวฏัจกัรของการ

พัฒนาระบบ (System Deveiopment Life Cycle : 

SDLC) ตามแนวคิดของ Stair (1996) (โกวัฒน เทศบุตร,

2550) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้

  3.1 การศกึษาระบบ (System Investigation)

  3.2 การวิเคราะหระบบ (System Analysis)

  3.3 การออกแบบระบบ (System Design)

  3.4 การใชระบบ (System Implementation)
  3.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ 

(System Review)

 4. กรอบกลยุทธที่ใชในการพัฒนาระบบนิเทศ

ภายใน ประกอบไปดวย

   4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
   4.2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม

 5.  วิธีการศึกษา

  การศึกษาในคร้ังนีใ้ชหลกัการวิจยัปฏบิตักิาร 

ตามแนวคดิของ Kemmis and McTaggart (1991 : อางใน 

ประวิต เอราวรรณ, 2545) ประกอบดวย การวางแผน 

การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะทอนผล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  แบบสังเกต

 2.  แบบบันทึกการประชุม

  3.  แบบสัมภาษณ

  4.  แบบประเมิน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชสถิติในการ

วเิคราะหขอมูล คอื คาเฉลีย่เลขคณติ ( ) และคาเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

สรุปผล

 การดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายใน โรงเรียน

พระธาตุขามแกนพทิยาลัย อาํเภอน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน
ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหมคีณุภาพโดยใช กลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 

และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลปรากฏ ดังนี้

  1. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระ

ธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

ในวงรอบที ่1 ไดดาํเนินการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่

ใหผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจการพัฒนาระบบการ

นิเทศภายในท้ัง 5 ขั้นตอน โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู 
และปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวน การนิเทศภายใน 5 ขั้น

ตอน เพือ่พฒันาปรับปรุงระบบนิเทศภายใน และนาํระบบ
ที่ไดพัฒนาแลวไปใชในโรงเรียน ผลการดําเนินการในวง

รอบที่ 1 พบวา ผูรวมศึกษา ทุกคนมีความรูความเขาใจ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน มีความ

กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ในขั้นตอนการศึกษา

สภาพปจจบุนัปญหาและความและความตองการ ขัน้ตอน

การวางแผนและกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน ขัน้
ตอนการสรางเครือ่งมอืและพฒันาวธิกีาร สามารถดาํเนนิ

การไดอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธสอดคลองกัน อยาง

มีประสิทธิภาพ แตมีปญหาในขั้นตอนการใชระบบนิเทศ

ภายใน เนื่องจากผูนิเทศขาดทักษะและความชํานาญใน

การปฏิบัติการนิเทศภายในตามระบบใหมที่ออกแบบไว 
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คอื ไมสามารถนําขัน้ตอนท้ังหมดมาปฏิบตัใิหเกิดผลสําเร็จ

เทาที่ควร ปฏิบัติการนิเทศไมตอเนื่อง ไมเปนไปตามแผน

ปฏิบัติการนิเทศ จึงนําไปพัฒนาตอในวงรอบที่ 2

  2. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุ

ขามแกนพทิยาลัย อาํเภอ นํา้พอง จงัหวัดขอนแกน ในวง

รอบท่ี 2 จากการปฏิบัติในวงรอบที่ 1 ปญหาที่พบคือ 

ขั้นตอนการใชระบบ ผูรวมศึกษา ยังขาดทักษะในการ

ปฏิบัติการนิเทศภายใน ในบางข้ันตอน มีความไมคลอง

ตวัในการทาํงาน แผนการปฏบิตักิารนเิทศยงัไมเหมาะสม

กบัชวงเวลาของผูปฏบิตักิารนเิทศ ผูนเิทศขาดความมัน่ใจ

ในการนิเทศ ไมกลาสะทอนผลการนิเทศอยางแทจรงิ กลุม

ผูรวมศึกษาจึงนําปญหามาปรึกษาหารือกัน พรอมกับได

วางแผนดําเนินการแกไขปญหาโดย การประชุมเชิงปฏิบตัิ

การ อีกคร้ัง เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูทําใหเกิดความรู 

ความเขาใจ การพฒันาระบบการนเิทศภายในโรงเรยีนใน

แตละดานอยางชัดเจน สรางความเขาใจในระบบทีต่รงกนั 

และนําระบบมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในทุกข้ันตอน โดยตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

ใชกิจกรรมการนิเทศ กาํกับติดตาม และการประเมินผล

การปฏิบัติการนิเทศ ทําใหผูนิเทศมีความเขาใจ และ

ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของ

ผูนิเทศภายใน เมื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในใหมอีกรอบ 

โดยยดึกรอบแนวคดิกระบวนการนเิทศภายใน 5 ขัน้ตอน 

และกรอบการพัฒนาระบบของ Stair จึงไดระบบนิเทศ

ภายในท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยขั้นตอนใน

การปฏิบัติการนิเทศภายในรูปแบบใหมที่ไดมีดังนี้ คือ 

ขัน้ที ่1 การแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายใน 

ขั้นท่ี 2 การประชุมศึกษาปญหา และวิเคราะหปญหา 

ขั้นที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน 

ขั้นที่ 4 การกําหนดกรอบความคิด ขั้นที่ 5 การวางแผน
ปฏิบัติการนิเทศภายใน ซึ่งในขั้นนี้มีการกําหนดปฏิทิน

การนิเทศ ใหสอดคลองกับปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาย

วิชาการ ขั้นที่ 6 การสรางเครื่องมือในการนิเทศภายใน 

ขั้นที่ 7 คือขั้นนําไปใช ขั้นที่ 8 ประเมินผล เมื่อประเมิน

ผลแลวตํ่ากวาระดับมากใหปรับปรุงใหม ถาไดระดับมาก

ขึ้นไปดําเนินการตอในขั้นที่ 9 คือ รายงานผลและนําไป

ใชอยางตอเน่ือง ผลการดําเนินกจิกรรมพัฒนาระบบนิเทศ

ภายใน พบวา บคุลากรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ

ใชระบบนิเทศภายในและขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดทุกขั้นตอนจนเกิด

ผลสําเร็จ มีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติการ

นเิทศภายในมากขึน้ บคุลากรสามารถจดัระบบการนเิทศ

ภายในโรงเรยีนไดดยีิง่ข้ึนมคีวามเขาใจในการพฒันาระบบ

นิเทศภายในโรงเรียนในแตละดานอยางชัดเจน มีความ

เขาใจในระบบท่ีตรงกันและนําระบบมาใชในการปฏิบัติ

งานรวมกัน การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธภิาพและมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง การศึกษา

คนควาครั้งนี้จึงบรรลุตามความมุงหมาย ทุกประการ

อภิปรายผล

 การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุ

ขามแกนพิทยาลยั อาํเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแกน โดยใช

กลยุทธการประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ กํากับ เม่ือ

ครบ 2 วงรอบแลว ทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงการทํางาน

ของบคุลากร ครผููทาํหนาทีน่เิทศภายใน สามารถนาํระบบ

นิเทศภายในไปใชไดตามกระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียนที่ถูกตอง สงผลใหเกิด การพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนไดตามเปาหมายท่ี

ตองการในท่ีสดุ ซึง่สอดคลองกบัผลการศึกษาของ อกนฏิฐ 

นิติวิสิฏฐากร (2553) พบวา การพัฒนาระบบการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน โดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการ
อยางมีสวนรวมและสรางสรรค และการกํากับติดตาม 

ดูแลทําใหผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรูความเขาใจ

การพัฒนาระบบนิเทศภายในท้ัง 5 ขั้นตอน ผูปฏิบัติการ
นิเทศสามารถใชระบบนิเทศปฏิบัติการนิเทศภายในได

อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคูมือการนิเทศภายในที่มี

ประสทิธภิาพ และมกีารใชกระบวนการนิเทศภายในตาม
ข้ันตอนที่เหมาะสม ทําใหครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดานการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ ธาตรี มุงคูกลาง (2554) ไดศึกษาการ

พฒันาระบบนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 4 อาํเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติ

การ และการกํากบัตดิตาม ทาํใหครทูกุคนมีความรู ความ

เขาใจ การพัฒนาระบบนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน โรงเรียน

มีการนิเทศการเรียนการสอนตามกระบวนการนิเทศ

ภายในท่ีไดพฒันาอยางสมบูรณการนิเทศภายในแตละข้ัน

ตอนมีความตอเนื่องมีความสัมพันธสอดคลองกันผูรวม

ศึกษามีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นมี

ความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลง

ผูรวมศึกษาสามารถดําเนินการดวยดี ทําใหระบบนิเทศ

ภายในมปีระสทิธภิาพ สงผลใหผูเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนสูงขึ้น จึงควรสนับสนุนและสงเสริมใหนําทั้งสอง

กลยุทธไปใชในการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนอื่น

ตอไป

  จากการใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตักิาร และ

การนเิทศ กาํกบั ตดิตาม ในการพฒันาระบบนเิทศภายใน

โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย สามารถอภิปรายผล 

ดังนี้

  1.  จากการใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

มีเปาหมายเพื่อใหผูรวมศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยว

กับการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ตามกรอบการพัฒนา

กระบวนการนเิทศภายใน 5 ขัน้ตอน โดยพัฒนาตามกรอบ

วัฎจักรของการพัฒนาระบบ มีวิทยากรผูชํานาญการ มา

ใหความรู มีการฝกปฏิบัติ เพ่ือเปนการใหความรูความ

เขาใจ กบักลุมผูรวมศึกษา มกีารประเมินโดยใชเคร่ืองมือ 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณและแบบบันทึกการประชุม 

ในการพฒันาระบบนเิทศภายใน แลวสรปุองคความรูทีไ่ด 
หลกัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ผูรวมศกึษามคีวามรู ความ

เขาใจในระบบนเิทศภายในและมทีกัษะในการปฏบิตักิาร

นเิทศภายในตามกรอบการนเิทศ สามารถปฏบิตังิานนเิทศ

ภายในไดอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอมีความกระตือรือรนมี

การวางแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน งายตอการปฏิบัติ 

ซึ่งสอดคลองกับ นิรมล ศิริหลา (2553) กลาววา กลยุทธ

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร ทาํใหผูนเิทศและผูรบัการนิเทศ

มีความรู ความเขาใจกระบวนการ พัฒนาระบบนิเทศ

ภายใน มีทัศนคติที่ดีตอการนิเทศภายในทําใหการปฏิบัติ

การนิเทศภายในเปนระบบ มีขั้นตอนท่ีชัดเจน งายและ
สะดวกตอการปฏบิตังิาน และสอดคลองกบั ธาตร ีมุงคูกลาง

(2554) กลาววากลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทําให

ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ การพัฒนาระบบนิเทศ

ภายใน 5 ขั้นตอน โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอน

ตามกระบวนการนิเทศภายในที่ไดพัฒนาอยางสมบูรณ

การนิเทศภายในแตละขั้นตอนมีความตอเนื่องมีความ

สัมพันธสอดคลองกัน ผูรวมศึกษามีความกระตือ

รือรนที่จะพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นมีความตองการที่จะ

พัฒนาตนเองใหทันการเปล่ียนแปลง 

 2.  จากการใชกลยุทธการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

เพื่อใหกลุมผูรวมศึกษามีใหความรู ความเขาใจ มีทักษะ

และเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายใน เปนการกระตุน ยั่วยุ 

สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือใหกําลังใจกลุมผูรวมศึกษา 

ใหสามารถดําเนินการนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแหงชาติ (2539) ไดกลาวไววา การกํากับติดตาม 

กาํกบัดูแล เปนการปฏิบตังิานเพ่ือใหงานเปนไปตามแผน

และแนวทางปฏิบัติที่ไดกําหนดไวบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสํานักงานสภาสถาบัน

ราชภัฏ (2545) ไดกลาวไววา การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
เปนกระบวน การวัด หรือการตรวจสอบ หรือการศึกษา

การเปล่ียนแปลงปจจัยเบ้ืองตน (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นในชวงการ

ดําเนินงานตามโครงการ

ขอเสนอแนะ

 การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช
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   1.1 โรงเรยีนควรนาํหลกัการวจิยัปฏบิตักิาร 

กลยทุธการประชุมเชงิปฏบิตักิาร และนิเทศกาํกบั ตดิตาม 

ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ตอไป

   1.2 ครูสามารถนําหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การไปใชในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเตอไปเรียนการสอน

   1.3 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ซึ่งเปนตนสังกัด ควรพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหมีระบบ

นิเทศที่มีประสิทธิภาพ

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป

   2.1 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสราง

เครือขายการนิเทศใหเกิดขึ้นในกลุมสาระการเรียนรู

วชิาท่ีมคีวามคลายคลงึกนั และพัฒนากระบวนการนเิทศ

แบบมีสวนรวมระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศโดยใช
การวจิยัปฏิบตักิารรวมกับโรงเรียนอืน่ๆเพ่ือขยายผลตอไป

   2.2 ควรศึกษารูปแบบ วิธีการ กลวิธีการ

นิเทศภายในใหมีความสอดคลองและเกิดประโยชนตอ

ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆดาน

   2.3 ควรสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาองคกรในดานอื่นๆ 
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