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การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
The Development on Internal Supervision System
of Prathatkhamkaenpittayalai School, Numpong District,
Khon Kaen Province
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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํา้ พอง
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
และวิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณาวิเคราะห
ผลการศึกษา พบวา ในวงรอบที่ 1 ผูรวมศึกษา มีความรูความเขาใจการพัฒนาระบบนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน
มีความกระตือรือรนทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ในขัน้ ตอนการศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ ขัน้ ตอนการวางแผน
และกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ สามารถดําเนินการไดอยางตอ
เนือ่ ง มีความสัมพันธสอดคลองกัน อยางมีประสิทธิภาพ แตมปี ญ
 หาในขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารนิเทศภายใน เนือ่ งจากผูน เิ ทศ
ยังขาดทักษะและความชํานาญในการปฏิบตั กิ ารนิเทศภายในตามระบบใหมทอี่ อกแบบไว การปฏิบตั กิ ารนิเทศยังไมตอ
เนื่อง และยังไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการนิเทศ จึงนําไปพัฒนาตอในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ และการนิเทศ กํากับติดตาม ทําใหผนู เิ ทศมีความเขาใจ และสามารถปฏิบตั ไิ ดทกุ ขัน้ ตอนจนเกิดผลสําเร็จ มีทกั ษะ
และความชํานาญในการปฏิบตั กิ ารนิเทศภายใน มีความเขาใจในระบบทีต่ รงกันและสามารถนําระบบมาใชในการปฏิบตั ิ
งานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การพัฒนาระบบนิเทศภายใน
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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 reflection. 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 first 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 efficiency.
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 efficiency altogether.
Keywords : The Development on Internal Supervision System.
บทนํา
การศึ ก ษาเป น รากฐานสํ า คั ญ ในการสร า งคน
สรางชาติ โดยการศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาคนในชาติ
ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาและมี
ความรูคูคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และทีแ่ กไข เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใหความสําคัญ
ของการจัดการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารการ
จัดการ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ ระบบนิเทศการ
ศึ ก ษา จึ ง เป น กระบวนการที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การ
พัฒนาการศึกษา
8

โดยสภาพการดําเนินงานระบบนิเทศภายในโดย
ทัว่ ไป พบวาระบบนิเทศภายใน ยังไมมกี ระบวนการนิเทศ
ที่แนนอน การนิเทศภายในเปนการดําเนินงานของฝาย
บริหารเพียงฝายเดียว ครูไมมสี ว นรวมในการพัฒนาระบบ
นิเทศ ครูเปนเพียงผูร อรับการนิเทศจากฝายบริหารเทานัน้
ในขณะทีฝ่ า ยบริหารซึง่ เปน ผูป ฏิบตั กิ ารนิเทศ ไมมเี วลาใน
การนิ เ ทศภายใน และไม มี ค วามชํ า นาญเท า ที่ ค วร
คณะกรรมการการนิเทศภายใน ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ในการวิ เ คราะห ป ญ หา การวางแผนและการกํ า หนด
ทางเลื อ กการสร า งสื่ อ และเครื่ อ งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ
การประเมิ นผลการนิ เ ทศ ทํ า ให เ กิ ด ความไม มั่ น ใจใน
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กระบวนการนิเทศของฝายบริหาร โรงเรียนพระธาตุขาม
แก น พิ ท ยาลั ย เป น โรงเรี ย นสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัดขอนแกน เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีบุคลากรสายบริหารและ
บุคลากรครู จํานวน 18 คน จัดโครงสรางการบริหารงาน
ออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ ฝายบริหารงานทัว่ ไป
ฝายบริการ และฝายปกครอง จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน รอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 10,11 และ 14
มกราคม พ.ศ.2556 พบวาดานการบริหารงานวิชาการ
ผู บ ริ ห ารจะต อ งพั ฒ นาระบบ งานนิ เ ทศภายใน เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห คิดไตรตรอง มีความรูแ ละมีทกั ษะทีจ่ าํ เปน
ตามหลักสูตรใหไดคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานตามความตองการ
และบรรลุ ต ามความต อ งการของหลั ก สู ต รโรงเรี ย น
พระธาตุขามแกนพิทยาลัย จึงควรใชการนิเทศการสอนเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม พ.ศ.2555) และสงผลในเกิดการพัฒนาดาน
ผู เ รี ย นให ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห
คิ ด สั ง เคราะห มี วิ จ ารณญาณ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร สอดคลองกับการประชุมปรึกษา
หารือของบุคลากรในโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย
เพือ่ หาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน (เอกสารรายงาน การ
ประชุมวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ของโรงเรียนพระ
ธาตุขาม-แกนพิทยาลัย วันที่ 1-2 เมษายน 2557 ณ เขือ่ น
จุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ) พบวาดาน การบริหารวิชาการ
โรงเรียนยังขาดการบริหารทีเ่ ปนรูปธรรม โดยเฉพาะดาน
กระบวนการนิเทศภายใน ยังไมมคี มู อื /แผนการปฏิบตั กิ าร
นิเทศ ขาดการดําเนินการตามขั้นตอนในกระบวน การ
นิ เ ทศภายในโรงเรี ย น ขาดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ
รวบรวมขอมูลที่เหมาะสมและชัดเจน การปฏิบัติการ

นิเทศภายในโรงเรียน ยังขาดความตอเนือ่ งการดําเนินการ
นิ เ ทศภายในโรงเรี ย น แต ล ะขั้ น ตอนยั ง ไม มี วิ ธี ก ารที่
ครอบคลุมและเหมาะสม อีกทั้งยังขาดการบันทึกผลการ
นิเทศจากการดําเนินงานนิเทศภายในทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ
ยังไมเปนระบบจึงสงผลกระทบตอเนื่องเปนเหตุใหครูไม
สามารถนําระบบ การนิเทศ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและคุ ณ ภาพของผู เ รี ย น ได ต ามเป า หมายที่
ตองการ (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พ.ศ.2555 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย, 2557)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ผู ศึ ก ษาในฐานะ
หัวหนาฝายวิชาการและหัวหนางานนิเทศภายใน ไดเล็ง
เห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน จึงมีความสนใจ
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาระบบนิเทศ การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย โดยนําหลัก
การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารตามแนวคิ ด ของ Kemmis and
McTaggart (ประวิต เอราวรรณ, 2545) เพือ่ พัฒนาระบบ
การนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก น พิ ท ยาลั ย
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติ
การ การสังเกต และการสะทอนผล มาใชเปนเครือ่ งมือใน
การพัฒนาการปฏิบตั งิ านและเปนวิธกี าร ทีม่ งุ เนนการแก
ปญหาโดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในการ
พัฒนากระบวนการนิเทศอยางเปนระบบ ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถนํ า มาใช เ ป น แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพของผูเ รียนใหเปนบุคคลทีม่ ี
คุณภาพของชาติตอไป
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระ
ธาตุขามแกนพิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการพั ฒ นาระบบนิ เ ทศ
ภายในโรงเรี ย น ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ โรงเรี ย น
พระธาตุขามแกนพิทยาลัย
ขอบเขตของการศึกษา
1. กลุมผูรวมศึกษา ประกอบดวย
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- ผูอํานวยการโรงเรียน
- ผูรวมศึกษา จํานวน 3 คน
ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป หัวหนาฝาย
บริการ หัวหนาฝายปกครอง
- กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 9 คน
ประกอบดวย ครูผูสอน จํานวน 8 คน วิทยากรผูให
ความรู จํานวน 1 คน
2. ขอบเขตศึกษา
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงปฏิบตั กิ าร
โดยมีขั้นตอนกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา
และความตองการพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก
ขัน้ ตอนที่ 3 การสรางเครือ่ งมือและพัฒนาวิธกี าร
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผลและการรายงาน
3. กรอบกระบวนการพัฒนาใชวฏั จักรของการ
พัฒนาระบบ (System Deveiopment Life Cycle :
SDLC) ตามแนวคิดของ Stair (1996) (โกวัฒน เทศบุตร,
2550) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การศึกษาระบบ (System Investigation)
3.2 การวิเคราะหระบบ (System Analysis)
3.3 การออกแบบระบบ (System Design)
3.4 การใชระบบ (System Implementation)
3.5 การดู แ ลรั ก ษาและตรวจสอบระบบ
(System Review)
4. กรอบกลยุทธที่ใชในการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน ประกอบไปดวย
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม
5. วิธีการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นีใ้ ชหลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1991 : อางใน
ประวิต เอราวรรณ, 2545) ประกอบดวย การวางแผน
การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะทอนผล
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบสังเกต
2. แบบบันทึกการประชุม
3. แบบสัมภาษณ
4. แบบประเมิน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชสถิติในการ
วิเคราะหขอ มูล คือ คาเฉลีย่ เลขคณิต ( ) และคาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
สรุปผล
การดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายใน โรงเรียน
พระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน
ใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมคี ณ
ุ ภาพโดยใช กลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลปรากฏ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระ
ธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
ในวงรอบที่ 1 ไดดาํ เนินการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่
ใหผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน โดยเชิญวิทยากรมาใหความรู
และปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวน การนิเทศภายใน 5 ขั้น
ตอน เพือ่ พัฒนาปรับปรุงระบบนิเทศภายใน และนําระบบ
ที่ไดพัฒนาแลวไปใชในโรงเรียน ผลการดําเนินการในวง
รอบที่ 1 พบวา ผูรวมศึกษา ทุกคนมีความรูความเขาใจ
การพัฒนาระบบนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน มีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ในขั้นตอนการศึกษา
สภาพปจจุบนั ปญหาและความและความตองการ ขัน้ ตอน
การวางแผนและกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน ขัน้
ตอนการสรางเครือ่ งมือและพัฒนาวิธกี าร สามารถดําเนิน
การไดอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธสอดคลองกัน อยาง
มีประสิทธิภาพ แตมีปญหาในขั้นตอนการใชระบบนิเทศ
ภายใน เนื่องจากผูนิเทศขาดทักษะและความชํานาญใน
การปฏิบัติการนิเทศภายในตามระบบใหมที่ออกแบบไว
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คือ ไมสามารถนําขัน้ ตอนทัง้ หมดมาปฏิบตั ใิ หเกิดผลสําเร็จ
เทาที่ควร ปฏิบัติการนิเทศไมตอเนื่อง ไมเปนไปตามแผน
ปฏิบัติการนิเทศ จึงนําไปพัฒนาตอในวงรอบที่ 2
2. การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุ
ขามแกนพิทยาลัย อําเภอ นํา้ พอง จังหวัดขอนแกน ในวง
รอบที่ 2 จากการปฏิบัติในวงรอบที่ 1 ปญหาที่พบคือ
ขั้นตอนการใชระบบ ผูรวมศึกษา ยังขาดทักษะในการ
ปฏิบัติการนิเทศภายใน ในบางขั้นตอน มีความไมคลอง
ตัวในการทํางาน แผนการปฏิบตั กิ ารนิเทศยังไมเหมาะสม
กับชวงเวลาของผูป ฏิบตั กิ ารนิเทศ ผูน เิ ทศขาดความมัน่ ใจ
ในการนิเทศ ไมกลาสะทอนผลการนิเทศอยางแทจริง กลุม
ผูรวมศึกษาจึงนําปญหามาปรึกษาหารือกัน พรอมกับได
วางแผนดําเนินการแกไขปญหาโดย การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ อีกครั้ง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหเกิดความรู
ความเขาใจ การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนใน
แตละดานอยางชัดเจน สรางความเขาใจในระบบทีต่ รงกัน
และนําระบบมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในทุกขั้นตอน โดยตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
ใชกิจกรรมการนิเทศ กํากับติดตาม และการประเมินผล
การปฏิบัติการนิเทศ ทําใหผูนิเทศมีความเขาใจ และ
ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของ
ผูนิเทศภายใน เมื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในใหมอีกรอบ
โดยยึดกรอบแนวคิดกระบวนการนิเทศภายใน 5 ขัน้ ตอน
และกรอบการพัฒนาระบบของ Stair จึงไดระบบนิเทศ
ภายในที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยขั้นตอนใน
การปฏิบัติการนิเทศภายในรูปแบบใหมที่ไดมีดังนี้ คือ
ขัน้ ที่ 1 การแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายใน
ขั้นที่ 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
ใชอยางตอเนือ่ ง ผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน พบวา บุคลากรมีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับการ
ใชระบบนิเทศภายในและขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ
ภายใน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดทุกขั้นตอนจนเกิด
ผลสําเร็จ มีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติการ
นิเทศภายในมากขึน้ บุคลากรสามารถจัดระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไดดยี งิ่ ขึน้ มีความเขาใจในการพัฒนาระบบ
นิเทศภายในโรงเรียนในแตละดานอยางชัดเจน มีความ
เขาใจในระบบที่ตรงกันและนําระบบมาใชในการปฏิบัติ
งานรวมกัน การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง การศึกษา
คนควาครั้งนี้จึงบรรลุตามความมุงหมาย ทุกประการ
อภิปรายผล
การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุ
ขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน โดยใช
กลยุทธการประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ กํากับ เมื่อ
ครบ 2 วงรอบแลว ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงการทํางาน
ของบุคลากร ครูผทู าํ หนาทีน่ เิ ทศภายใน สามารถนําระบบ
นิ เ ทศภายในไปใช ไ ด ต ามกระบวนการนิ เ ทศภายใน
โรงเรียนที่ถูกตอง สงผลใหเกิด การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนไดตามเปาหมายที่
ตองการในทีส่ ดุ ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ อกนิฏฐ
นิติวิสิฏฐากร (2553) พบวา การพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแกน
จังหวัดขอนแกน โดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการ
อยางมีสวนรวมและสรางสรรค และการกํากับติดตาม
ดูแลทําใหผูรวมศึกษาคนควาทุกคนมีความรูความเขาใจ
การพัฒนาระบบนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน ผูปฏิบัติการ
นิเทศสามารถใชระบบนิเทศปฏิบัติการนิเทศภายในได
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคูมือการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการใชกระบวนการนิเทศภายในตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสม ทําใหครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ ธาตรี มุงคูกลาง (2554) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 4 อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ และการกํากับติดตาม ทําใหครูทกุ คนมีความรู ความ
เขาใจ การพัฒนาระบบนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน โรงเรียน
มี ก ารนิ เ ทศการเรี ย นการสอนตามกระบวนการนิ เ ทศ
ภายในทีไ่ ดพฒ
ั นาอยางสมบูรณการนิเทศภายในแตละขัน้
ตอนมีความตอเนื่องมีความสัมพันธสอดคลองกันผูรวม
ศึกษามีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นมี
ความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลง
ผูรวมศึกษาสามารถดําเนินการดวยดี ทําใหระบบนิเทศ
ภายในมีประสิทธิภาพ สงผลใหผเู รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงขึ้น จึงควรสนับสนุนและสงเสริมใหนําทั้งสอง
กลยุทธไปใชในการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนอื่น
ตอไป
จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ในการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย สามารถอภิปรายผล
ดังนี้
1. จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
มีเปาหมายเพื่อใหผูรวมศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยว
กับการพัฒนาระบบนิเทศภายใน ตามกรอบการพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายใน 5 ขัน้ ตอน โดยพัฒนาตามกรอบ
วัฎจักรของการพัฒนาระบบ มีวิทยากรผูชํานาญการ มา
ใหความรู มีการฝกปฏิบัติ เพื่อเปนการใหความรูความ
เขาใจ กับกลุม ผูร ว มศึกษา มีการประเมินโดยใชเครือ่ งมือ
แบบสังเกต แบบสัมภาษณและแบบบันทึกการประชุม
ในการพัฒนาระบบนิเทศภายใน แลวสรุปองคความรูท ไี่ ด
หลักการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ผูร ว มศึกษามีความรู ความ
เขาใจในระบบนิเทศภายในและมีทกั ษะในการปฏิบตั กิ าร
นิเทศภายในตามกรอบการนิเทศ สามารถปฏิบตั งิ านนิเทศ
ภายในไดอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอมีความกระตือรือรนมี
การวางแผนการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ง า ยต อ การปฏิ บั ติ
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ซึ่งสอดคลองกับ นิรมล ศิริหลา (2553) กลาววา กลยุทธ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ทําใหผนู เิ ทศและผูร บั การนิเทศ
มีความรู ความเขาใจกระบวนการ พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน มีทัศนคติที่ดีตอการนิเทศภายในทําใหการปฏิบัติ
การนิเทศภายในเปนระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน งายและ
สะดวกตอการปฏิบตั งิ าน และสอดคลองกับ ธาตรี มุง คูก ลาง
(2554) กลาววากลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทําให
ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ การพัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 5 ขั้นตอน โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอน
ตามกระบวนการนิเทศภายในที่ไดพัฒนาอยางสมบูรณ
การนิเทศภายในแตละขั้นตอนมีความตอเนื่องมีความ
สั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั น ผู ร ว มศึ ก ษามี ค วามกระตื อ
รือรนที่จะพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นมีความตองการที่จะ
พัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลง
2. จากการใชกลยุทธการนิเทศ กํากับ ติดตาม
เพื่อใหกลุมผูรวมศึกษามีใหความรู ความเขาใจ มีทักษะ
และเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายใน เปนการกระตุน ยั่วยุ
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือใหกําลังใจกลุมผูรวมศึกษา
ใหสามารถดําเนินการนิเทศภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ (2539) ไดกลาวไววา การกํากับติดตาม
กํากับดูแล เปนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหงานเปนไปตามแผน
และแนวทางปฏิบัติที่ไดกําหนดไวบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ (2545) ไดกลาวไววา การนิเทศ กํากับ ติดตาม
เปนกระบวน การวัด หรือการตรวจสอบ หรือการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงปจจัยเบื้องตน (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นในชวงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ขอเสนอแนะ
การพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น
พระธาตุ ข ามแก น พิ ท ยาลั ย อํ า เภอนํ้ า พอง จั ง หวั ด
ขอนแกน ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

1.1 โรงเรียนควรนําหลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
กลยุทธการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และนิเทศกํากับ ติดตาม
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ตอไป
1.2 ครูสามารถนําหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การไปใชในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเตอไปเรียนการสอน
1.3 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ซึ่งเปนตนสังกัด ควรพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหมีระบบ
นิเทศที่มีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสราง
เครื อ ข า ยการนิ เ ทศให เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิชาทีม่ คี วามคลายคลึงกัน และพัฒนากระบวนการนิเทศ
แบบมีสวนรวมระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศโดยใช
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารรวมกับโรงเรียนอืน่ ๆเพือ่ ขยายผลตอไป
2.2 ควรศึกษารูปแบบ วิธีการ กลวิธีการ
นิเทศภายในใหมีความสอดคลองและเกิดประโยชนตอ
ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกๆดาน
2.3 ควรสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาองคกรในดานอื่นๆ
เอกสารอางอิง
1. โกวัฒน เทศบุตร.(2550).การวิเคราะหและพัฒนา
ระบบงานในสถานศึกษา. เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 501703 : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2. ธาตรี มุ ง คู ก ลาง.(2554).การพั ฒ นาระบบนิ เ ทศ
ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะ เพียงชัยอุทิศ)
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม.ิ การศึกษาคนควา
อิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม.
3. นิรมล ศิริหลา. (2553). การพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ
กองการศึกษาเทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแกน.
การศึกษาคนควาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

4.
5.
6.

7.
8.

9.

สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม.
บุญชม ศรีสะอาด. (2552). การวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา, กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
ประวิต เอราวรรณ. (2545). การวิจัยปฏิบัติการ.
กรุงเทพฯ : ยูแพคอินเตอร.
รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.2555 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง
จังหวัดขอนแกน
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา แหงชาติ.
(2543). การนิเทศ 100%. กรุงเทพฯ :โรงพิมพการ
ศาสนา.
อกนิฏฐ นิตวิ สิ ฏิ ฐากร.(2553).การพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนคร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน. ปริญญาการศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เอกสารรายงาน. (2557). การประชุมวิเคราะหสภาพ
ป จ จุ บั น ป ญ หาของโรงเรี ย นพระธาตุ ข ามแก น
พิทยาลัย วันที่ 1–2 เมษายน 2557 ณ เขื่อนจุฬาภรณ
จังหวัดชัยภูมิ.

13

