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อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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บทคัดยอ

 การเสรมิสรางวนิยัตอตนเองของนกัเรยีน โรงเรยีนเทศบาลวดักลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน เปนการเสรมิ

สรางวินัยในตนเองของนักเรียนซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เปนผูมีระเบียบวินัย 

การศึกษาคนควาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะพัฒนาการเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วัดกลาง ในดานการแตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน และดานการตรงตอเวลา โดยใชหลัก วิจัยปฏิบัติการตามแนวคิด

ของ เคมมิส และแม็กแท็กการท คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ

การสะทอนผล (Refl ection) ทําการพัฒนา 2 วงรอบ กลุมผูรวมศึกษาคนควา 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 เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมิน การตรวจสอบขอมูล

ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร เชิงปริมาณใชสถิติพื้นฐาน 

คารอยละ และคาเฉลี่ย นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนา

 ผลการศึกษา พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 โดยใชกลยุทธการประชุมระดมความคิด ในการ

พัฒนา จํานวน 4 กิจกรรม คือ 1)กิจกรรมโฮมรูม 2)กิจกรรมเย่ียมบาน 3)กิจกรรมใบเหลืองใบแดง 4)กิจกรรมเพ่ือน

ชวยเพ่ือน จากนักเรียนกลุมเปาหมาย ดานการแตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน จํานวน 15 คน มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และนักเรียนที่ตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 4 คน 

คดิเปนรอยละ 26.67 ปญหาท่ีพบ ไดแก นกัเรยีนชายปลอยเสือ้ลอยชาย แตงกายไมเหมาะสมกับโอกาสท่ีโรงเรียนกําหนด

เจาะหูใสตุมหู ใสหวง สวมใสเครื่องประดับ ใสถุงเทาผิดสี และดานการตรงตอเวลา นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 15 
คน ลาออก 1 คน คงเหลือกลุมเปาหมาย 14 คน มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86 

และนักเรียนท่ีตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 ปญหาท่ีพบไดแก มาโรงเรียนสาย

ไมทันเขาแถวหนาเสาธง หนีเรียน ไมสงงานตามที่ครูมอบหมาย หลังการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ผลปรากฏ

มนีกัเรียนกลุมเปาหมายท่ีตองแกไข ปรบัปรงุพฤตกิรรม ดานการแตงกาย จาํนวน 4 คน และดานการตรงตอเวลา จาํนวน 

8 คน ที่จะตองไดรับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกิจกรรมในการพัฒนา 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเพื่อนชวย 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอซีย
2 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 

ใสหวง และดานการตรงตอเวลานกัเรยีนกลุมเปาหมาย จาํนวน 8 คน มพีฤตกิรรมดานการตรงตอเวลาดขีึน้ จาํนวน 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 กิจกรรมเย่ียมบาน กิจกรรมใบเหลือง

ใบแดง กจิกรรมเพือ่นชวยเพือ่น กจิกรรมการตรวจแถวหนาเสาธงโดยครทูีป่รกึษา และการนเิทศ กาํกบั ตดิตามสามารถ

ทาํใหนกัเรียนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการแตงกายถกูตองตามระเบยีบของโรงเรยีน ตรงตอเวลาในการเขาแถว ตรงตอ

เวลาในการเขาเรียน และตรงตอเวลาในการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหมีลักษณะและพฤติกรรมตามท่ีตองการไดเปน

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 

refl ection 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 fi nding of students discipline enchancement of Mathayom 4-5 study found that 1) they 

had disciplinary problems on dressing and on being punctual. The fi rst 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 fi rst 

– 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 fl ame 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

 ในสงัคมปจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ 

สังคมประเทศไทยเปนยุคที่มีวามกาวหนาของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ที่มันสมัยเขามามีบทบาทพรอมกับ

วฒันธรรมของชาติตะวันตก ซึง่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางตอเน่ืองท้ังทางดานเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม
ซึง่การศกึษาถอืไดวาเปนรากฐานสาํคญัทีส่ดุในการสรางสรรค

ความเจริญกาวหนา และการขับเคลื่อนใหเกิดพัฒนาใน

ทุกๆ ดานรวมทั้งการแกปญหาตางๆ ในสังคม เนื่องจาก

การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง

ในดานตางๆ ตลอดเวลาโดยมเีปาหมายเพือ่พฒันาคนไทย
ใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานสติปญญา ความรู 

คณุธรรมความดงีามในจิตใจทีม่คีวามสามารถทีจ่ะทาํงาน 

และวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรู แสวงหา

ความรู ตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรคซึ่งสอดคลอง

กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542 

ทีแ่กไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 และทีแ่กไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 กลาวถึงความ

มุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา มาตรา 6 วา 
“การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกายและจติใจ สตปิญญา ความรูคู
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 

2553) 
 การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณสิ่งจําเปนและ

มคีวามสาํคญัอยางยิง่คอื การใหการศกึษาเพือ่ทีจ่ะพฒันา

คุณภาพของคนในชาติใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

มีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 

การจัดการศึกษาจะตองเนนใหความสําคัญทั้งความรู 

คุณธรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการผสมสานสาระ

ความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝง
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คุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

การศึกษาเปนการสรางคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

องคประกอบที่จะทําใหเปนมนุษยที่สมบูรณคือ ความรู 

และความดี วิชาการและศาสตรตางๆ วินัยสรางความดี 

คนจะมีวินัยก็ตองมีคุณธรรมประจําใจ คนที่จะมีความรู
อยางเดยีวแตขาดวนิยัจะทาํใหสงัคมเดอืดรอนมปีญหาตางๆ 

ตามมา (โอภาส ยติกร, 2547)

 ดงันัน้การเสริมสรางและพัฒนาใหนกัเรียนมวีนิยั

นับเปนสิ่งจําเปนเพราะวินัยเปนส่ิงสัมพันธกับชีวิตความ

เปนอยูทางสังคมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การมีวินัยในตนเองกลาวคือ ความสามารถของบุคคล 

ในการควบคุมตนเองทั้งดานอารมณและพฤติกรรม 

ใหปฏิบัติตนในทางที่ถูกตอง โดยไมไดเกิดจากฎเกณฑ 

ขอบังคับของสังคมแตเกิดจากการเห็นคุณคาในส่ิงที่ทํา 

และไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและสังคม 

(จําลอง พนมชัย, 2551) ทั้งนี้ครู อาจารย และผูมีสวน

เกี่ยวของตองตระหนักและเห็นความสําคัญในการอบรม

สัง่สอนโดยตองหารปูแบบและวิธกีารในการปลุกจติสํานกึ

ใหแกนักเรียนในดานความมีวินัยตอตนเองเพราะหาก

นกัเรยีนขาดระเบียบวินยัจะทําใหเกิดปญหาดานการเรียน 

การปฏิบัติตนในสังคม และการดํารงชีวิตในสังคมหากไม

ไดรับการแกไขจะเปนภาระอันหนักของสังคมตอไป

 ผูวจิยัและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เหน็

วาการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินยัตอตนเองของ

นักเรียน เปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะตองปลูกฝงใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรยีน สมควรไดรบัการพัฒนาใหมปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของการจัดการ

ศึกษา ที่อยากใหเกิดขึ้นกับเยาวชนคนไทย ตามที่บัญญัติ

ไวในกฎหมายดานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา
ผูศกึษาคนควาจงึกาํหนดเอา นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 5 

ของโรงเรยีนเทศบาลวดักลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน

ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน สําหรับการ

ศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปนชวงช้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนักเรียน

มีปญหาเก่ียวกับวินัยตอตนเองคอนขางมาก ดวยเหตุผล

ดังกลาว ผูศึกษาคนควาจึงสนใจวิจัยปฏิบัติการ โดยใช

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อเสริมสรางวินัยตอตนเองของ

นักเรียน ใหเกิดขึ้นสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายสามารถพัฒนาตนเองและสังคม มีจิตสํานึกในการ

ปฏบิตัหินาท่ีดวยความรับผดิชอบตอตนเอง และคงสภาพ

การพัฒนาใหเปนไปอยางตอเน่ืองในระยะยาวทั้งนี้

นักเรียนควรไดรับการปลูกฝงความมีวินัยตอตนเองของ

นักเรียนโดยมุงเนนใหเกิดการปฏิบัติจนเคยชินและกลาย

เปนนิสัยในตนเองไดอยางแทจริงใหไดตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกําหนดและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาและสนองตอจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เนนใหนักเรียน

เปนคนดี เกงและมีความสุข ผลการศึกษาน้ีจะสงผลให

นักเรียนไดรับการพัฒนาวินัยดานความรับผิดชอบตอ

ตนเอง เพือ่เปนทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพและเปนพลงั

ในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

  เพื่อเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ใหถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยปฏิบัติการวิจัย

ปฏิบัติการ (Action Research) ผูวิจัยไดนําขั้นตอนของ

การดาํเนนิการทีเ่ปนวงจร ตามแนวคดิของเคมมสิ และเท

กการด Kemmis และ McTaggart . 1991

การดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 1

 1. ขั้นการวางแผน (Planning) ผูศึกษาคนควา

และผูรวมศึกษาคนควาไดดําเนินการดังตอไปนี้

  1.1 ศกึษาสภาพปจจบุนัปญหาเกีย่วกบัการ

ดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน
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โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

โดยผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษาคนควาประชุมระดม

ความคิดเพ่ือรวมสะทอนความเห็นของผูที่เก่ียวของกับ

การปฏบิตักิจิกรรมประจาํวนัของนกัเรยีน เชน การแตงกาย

ถูกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ การตรงตอเวลาเขาแถว
เคารพธงชาติ การตรงตอเวลาในการเขาเรียน และตรงตอเวลา

ในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายพบวานักเรียนบางสวน

ไมมีคุณลักษณะพึงประสงคเกี่ยวกับวินัยตอตนเอง

ดานการแตงกาย และการตรงตอเวลา ไดแก นักเรียน

สวมถุงเทาผิดสี ปลอยเสื้อลอยชาย สวมเครื่องประดับ 

นกัเรยีนชายเจาะหใูสตางห ูนกัเรยีนหญงิแตงหนา ทาปาก 

เขียนคิ้ว ทาเล็บ และผมยาวไมรวบมัดใหถูกระเบียบ 

นักเรียนกลุมเปาหมายมาโรงเรียนสาย ไมตรงตอเวลา

เขาแถวหนาเสาธง ไมตรงเวลาเขาเรียน และไมตรงเวลา

ในการสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย

  1.2 สภาพปญหาดานวินัยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา

นักเรียนจํานวน 30 คน มีพฤติกรรมขาดความมีวินัย

ตอตนเอง 2 ดาน คือ

   1.2.1 ดานการแตงกาย พบวา นกัเรยีน

สวนใหญ แตงกายไมเรียบรอยไมถูกตองตามระเบียบ

ของโรงเรยีน ทรงผมไมถกูระเบยีบ นกัเรยีนชายปลอยเสือ้

ลอยชาย เจาะหูใสหวง นักเรียนหญิงสวมถุงเทาผิดสี 

แตงหนา ทาปาก เขียนคิ้ว ทาเล็บ และผมยาวไมรวบมัด

ใหถกูระเบยีบ แตงกายไมเหมาะสมตามโอกาสทีโ่รงเรยีน

กําหนด เชน แตงชุดพละมาเรียนในวันที่ไมมีการเรียน

การสอน
   1.2.2 ดานการตรงตอเวลา พบวา 

นักเรียนสวนใหญมาสาย เขาหองเรียนชา สงงานที่ใหรับ

ผิดชอบในชั่วโมงเรียนไมตรงเวลาและไมสงการบานตาม
เวลาที่กําหนด

    จากสภาพปญหาดังกลาว ชี้ให

เห็นวา นักเรียนยังไมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เก่ียว
กับวินัยในตนเอง ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนปญหาที่ตอง

ไดรบัการแกไขและพัฒนาใหนกัเรยีนมีระเบยีบวนิยัมากข้ึน

  1.3 กลยุทธและเปาหมายในการพัฒนา

   จากการประชุมกลุมผูรวมวจิยั ไดระดม

ความคิดเพื่อหาแนวทางรวมกันในการดําเนินงาน

เสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน โดยใช กลยุทธการ

ประชุมระดมความคิด เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ 

กลยุทธการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน โดยการจัด

กจิกรรมโฮมรูม กจิกรรมเย่ียมบานนักเรียน กจิกรรมเพ่ือน

ชวยเพื่อน กิจกรรมใบเหลือง ใบแดง กิจกรรมการตรวจ

แถวหนาเสาธงโดยครูที่ปรึกษา และการนิเทศ กํากับ 

ตดิตาม ซึง่เปนกลยุทธทีไ่ดจากการประชุมระดมความคิด

รวมกันระหวางผูวิจัย และกลุมผูรวมวิจัย

   1.4 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

   1.4.1 จากกลยุทธและกิจกรรมที่ไดใช

ดําเนินการพัฒนา สามารถเสริมสรางวินัยตอตนเองของ

นักเรียน ใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

   1.4.2 การพัฒนาการดําเนินงานเสริม

สรางวินยัตอตนเองของนักเรยีน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วงรอบที่ 1 

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาการดําเนินงานเสริมสราง วินัย
ตอตนเองของนักเรยีน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังนี้ 

 สภาพปญหาดานความมีวินัยของนักเรียน 

นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน กอนการพัฒนาพบวามีปญหา 2 ดาน คือ 

ดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา กลุมผูรวมวจิยั
จึงรวมประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแกไข

และพัฒนาวินัยนักเรียนทั้ง 2 ดาน ดวยการจัดกิจกรรม

เสริมสรางวินัยนักเรียน โดยไดดําเนินการ 2 วงรอบ 
ปรากฏผลการวิจัยไดดังตอไปนี้

สรุปผลการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 

 กอนการดําเนินการพัฒนา พบวา การแตงกาย

ของนักเรียนไมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียน
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ชายปลอยเสือ้ลอยชาย ทรงผม เจาะห ูใสตางห ูใสรองเทา 

และถุงเทาผิดสี นักเรียนหญิงสวมใสเครื่องประดับ 

แตงหนา ทาเลบ็ ไมแตงกายตามโอกาสทีโ่รงเรยีนกาํหนด 

และดานการตรงตอเวลา พบวานักเรียนมาโรงเรียนสาย

ไมทันเขาแถวหนาเสาธง หนีเรียน ไมเขาเรียนตามเวลาท่ี

กําหนดไมรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย และการ

พัฒนาดําเนินการใน 2 วงรอบ ดังนี้

 1.  การดําเนินการพัฒนา ในวงรอบท่ี 1 โดยใช

กลยุทธการประชุมระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

เพื่อหาแนวทางแกไขพฤติกรรมนักเรียนและรวมกําหนด

กิจกรรมในการดําเนินงานในท่ีประชุมไดตกลงรวมกัน
โดยใช 4 กจิกรรม ในการพฒันา คอื กจิกรรมโฮมรมู กจิกรรม

เย่ียมบาน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมใบเหลือง

ใบแดง และการนิเทศ กํากับ ติดตาม สงผลใหนักเรียน

มีการพัฒนาวินัยดังนี้

  1.1 ดานการแตงกาย นกัเรียนกลุมเปาหมาย 

จํานวน 15 คน ไดรับการพัฒนามี

    พฤติกรรมในทางท่ีดขีึน้ คอื แตงกายถูก

ตองตามระเบียบของทางโรงเรียน และเหมาะสม
ตามโอกาสทีโ่รงเรยีนกําหนด เชน ใสชดุพละในวนัท่ีมกีารเรยีน

การสอน ใสชุดสีเหลืองดอกคูณทุกวันศุกร ไมสวมใส

เคร่ืองประดับ ไมแตงหนา ทาเล็บ จาํนวน 11 คน คดิเปน 
รอยละ 73.33 แตยังเหลือนักเรียนกลุมเปาหมาย

อีกจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ที่ไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม คือสวมถุงเทาผิดสี ปลอยเสื้อลอยชาย เจาะหู

ใสตุมหู ทําใหการดําเนินการดังกลาวยังไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคของการดําเนินงาน และควรไดรับการแกไข

ปรับปรุง
  1.2 ดานการตรงตอเวลา นักเรียนกลุม

เปาหมาย จํานวน 15 คน (ลาออก 1 คน) 

   เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางดีขึ้น 
จาํนวน 6 คน เชน มาโรงเรยีนเชาขึน้ทนัเวลาเขาแถวหนา

เสาธง เขาเรียนตรงเวลา คิดเปนรอยละ 42.86 และ

มนีกัเรยีนกลุมเปาหมายไมเปลีย่นแปลงควรไดรบัการแกไข

ปรับปรุง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 เชน

หนีเรียน ขาดเรียนบอย และไมสงงานตามเวลาที่กําหนด 

สรุปผลการพัฒนาในวงรอบท่ี 2

 การดําเนินการพัฒนา ในวงรอบที่ 2 หลังการ

พัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยตอตนเองของ

นักเรียน ในวงรอบท่ี 1 ผลการพัฒนาการยังไมบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว จึงดําเนินการพัฒนางานเสริมสรางวินัย

ตอตนเองของนักเรียน ในวงรอบที่ 2 โดยใชกิจกรรม 

เดิมในวงรอบที่ 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือกิจกรรมเพ่ือน

ชวยเพือ่น พรอมเสรมิกิจกรรมใหม จาํนวน 1 คอื กจิกรรม

การตรวจแถวหนาเสาธงโดยครูที่ปรึกษา และการนิเทศ 

กาํกบั ตดิตาม เพ่ือแกไขพฤติกรรมดังกลาวใหสาํเร็จลลุวง

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว จากการพัฒนาการดําเนินงานเสริม

สรางวินัยตอตนเองของนักเรียนในวงรอบท่ี 2 นี้มีการ

พัฒนาดังนี้

  2.1 ดานการแตงกาย จากนักเรียนกลุมเปา

หมาย จํานวน 4 คน ทุกคนมีพฤติกรรม

   ในทางทีด่ขีึน้คดิเปนรอยละ100 นกัเรยีน

กลุมเปาหมายแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน

โดยที่ไมตองคอยยํ้าเตือน และใหความสําคัญและเอาใจ

ใสในการแตงกายมากข้ึนซึ่งเปนผลเปนที่นาพอใจ
เกณฑการประเมนิอยูในระดับด ีถอืวาบรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไว

  2.2 ดานการตรงตอเวลาจากนักเรียนกลุม

เปาหมาย จํานวน 8 คน ที่ยังมีปญหาดาน

    พฤติกรรม พบวา ลดลง 2 คน คิดเปน

รอยละ 25 เหลือจํานวนนักเรียนกลุมเปาหมาย 6 คน 

ที่ไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งเปน
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 จาํนวน 3 คน และ นกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 3 คน นักเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้นผลการพัฒนาทําใหเปน
ที่นาพอใจและเกณฑการประเมินอยูในระดับดี

    สรุปผลการดําเนินการเสริมสรางวินัย

ตอตนเองของนักเรียน โรงเรยีนเทศบาลวัดกลาง ดานการ
แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน และดานการ

ตรงตอเวลา ทั้ง 2 วงรอบ จากกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
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เย่ียมบาน กิจกรรม เพื่อนชวยเพ่ือน กิจกรรมใบเหลือง 

ใบแดง กจิกรรมการตรวจแถวหนาเสาธงโดยครูทีป่รกึษา 

และการนิเทศ กาํกบั ตดิตามพบวานกัเรยีนกลุมเปาหมาย

ดานการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกคนเปนที่นาพอในและ

บรรลุวัตถุประสงค คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวน

นักเรียน 15 คน การประเมินการประเมินมีคาเฉลี่ยการ

ประเมินอยูในระดับดี (= 3.85) และดานการตรงตอเวลา

นักเรียนกลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

ทางที่ดีขึ้น คิดเปนรอยละ 57.14 จากจํานวนนักเรียน

กลุมเปาหมาย 14 คน ลดลง 8 คน การประเมินมคีาเฉล่ีย

การประเมินอยูในระดับดี (= 4.18) และยังมีนักเรียน

กลุมเปาหมายที่ไมปรับปรุงพฤติกรรม จํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ42.86 ผลการพัฒนาในครั้งนี้ เปนที่

นาพอใจ สงผลใหการดําเนินการในคร้ังนี้บรรลุเปาหมาย

ของการพัฒนาตามกรอบการศึกษา คนควาทั้ง 2 ดาน 

คือ 1) ดานการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

2) ดานการตรงตอเวลา 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากสรุปผลการวิจัย การดําเนินการเสริมสราง

วินัยตอตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยพบประเด็นท่ีสําคัญ

เพื่อนํามาอภิปรายผลดังนี้
 1.  ผลการดําเนินงานพัฒนาวินัยนักเรียนในวง

รอบที่ 1 ดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา 

พบวา นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดานการแตงกาย

ดีขึ้น แตงกายไดถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ

ของทางโรงเรยีน เหมาะสมกบักจิกรรมในแตละวนั ไมสวม

ใสเครื่องประดับ แตงหนา ทาเล็บ นักเรียนที่เจาะหูแลว
ไมใสตุมหู ไวผมถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

มาโรงเรียนทนัเวลาเขาแถวหนาเสาธง เขาเรยีนตรงเวลา และ

สงงานทันเวลาท่ีไดมอบหมาย ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจาก

กิจกรรม โฮมรูม กิจกรรมเย่ียมบาน กิจกรรมเพ่ือนชวย

เพือ่น กจิกรรมเหลอืงใบแดง และการนเิทศ กาํกบั ตดิตาม 

จากกิจกรรมเย่ียมนักเรียนพัฒนาพฤติกรรมตนเอง

ดานการแตงกายในทางท่ีดขีึน้ดานการแตงกายถูกระเบียบ

จาํนวน 11 คน จากจาํนวนนกัเรียนกลุมเปาหมาย จาํนวน 

15 คน และดานการตรงตอเวลานักเรียนกลุมเปาหมาย

มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นจํานวน 6 คน จาก จํานวน 14 คน 
ลาออก 1 แตยงัมนีกัเรยีนบางสวนทีย่งัไมตระหนักถงึความ

สําคัญ จึงไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 สอดคลอง

กบัการศึกษาคนควาของ วชิญพนัธ ลาชานนท (2551) ทีไ่ด

ศกึษาการพฒันาการดาํเนนิงานเสรมิสรางวนิยัดานความ

รับผิดชอบตอตนเองของนักเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา 

อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ พบวานักเรียนกลุม
เปาหมายมกีารพฒันาพฤตกิรรมดานความรบัผดิชอบตอการ

เรียนมากข้ึน โดยเขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียนมีมารยาท

ในหองเรียน และมีความรับผิดชอบตองานท่ีมอบหมาย

มากข้ึน และนักเรียนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

 2. ผลการดําเนินงานพัฒนาวินัยนักเรียนใน

วงรอบท่ี 2 ดานการแตงกาย และดานการตรงตอเวลา 

พบวา นกัเรียนกลุมเปาหมายมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ดานการแตงกายท่ีถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนดีขึ้น

ทุกคน คิดเปนรอยละ 100 จากนักเรียนกลุมเปาหมาย 

จํานวน 15 คนคือ แตงกายถูกตองตามระเบียบของ

โรงเรียน แตงกายเหมาะสมกับโอกาสท่ีโรงเรียนกําหนด 

ไมปลอยเสื้อลอยชาย นักเรียนที่เจาะหูแลวไมใสตุมหู 

ไมสวมเครือ่งประดบั แตงหนา ทาเลบ็ นกัเรยีนหญงิทีผ่มยาว

รวดมัดติดโบวเรียบรอย และนักเรียนใหความสําคัญใน

การแตงกายถูกระเบียบมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการใช

กิจกรรมการตรวจแถวหนาเสาธง และดานการตรงตอ

เวลา และการนเิทศ กาํกับ ตดิตาม นกัเรยีนไดรบัการดแูล 
ชวยเหลืออยางใกลชิดจากเพื่อน และครู พบวานักเรียน

มีพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นจํานวน 2 คน จากนักเรียนกลุม
เปาหมาย 8 คนยังคงมีนกัเรยีนกลุมเปาหมายท่ีไมปรับปรุง

แกไขพฤตกิรรม จาํนวน 6 คน สอดคลองกบัผลการศึกษา

ของ สุภี เวียงชัยภูมิ (2551) ที่ไดศึกษาการพัฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียนดานการแตงกาย

วิทยาลัยการอาชีพแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการ 
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2 วงรอบ วงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธ การประชุมระดม

ความคิดเห็น และการนิเทศ พบวา มีจํานวนนักเรียนท่ี

ขาดระเบียบวินัยนักเรียน ดานการแตงกายลดลงเหลือ 

5 คน แตยังไมเปนที่พอใจของกลุมผูรวมศึกษาคนควาจึง

ไดดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบวา เหลือนักเรียนที่

ขาดวินัยดานการแตงกายเพียง 2 คน ผลของการดําเนิน

การ ทําใหนักเรียนมีความรู และความเขาใจ เล็งเห็น

ประโยชนของการแตงกายทีถ่กูระเบยีบ มคีวามตระหนกั

และประพฤติตนใหอยูในกฎระเบียบของสถานศึกษา

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช

  1.1 จากผลการศึกษาคนควา พบวา การพัฒนา

การดําเนินงานเสริมสรางวินัย

   นักเรียนตอตนเองของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวดักลาง ควรตองเปนไปอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหผล

การพัฒนาวินัยที่ยั่งยืน

  1.2 การแกไขพฤติกรรมนักเรียนขาดวินัย

ทั้งในดานการแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

และดานการตรงเวลา และวินัยดานอื่น ๆ จําเปนจะตอง

ดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครู ผูบริหาร 

ผูปกครองและชมุชน เพือ่ชวยกระตุนใหนกัเรยีนไดฝกฝน
อยางตอเนื่องทั้ งที่บานและท่ีโรงเรียนจนเกิดเปน

พฤติกรรมท่ีถาวร
  1.3 ควรมีการกํากับ ติดตาม และนิเทศ 

การดําเนินงานอยางตอเน่ืองเปนระยะๆ ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานการพัฒนาสงเสริมวินัยนักเรียนไดผลดียิ่งขึ้น

 2.  ขอเสนอแนะสําหรบัการศึกษาคนควาคร้ังตอไป

   ในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนานักเรียน 

ยังมีสิ่งท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาเพ่ิมขึ้น อีกเพ่ือใหเปน
ผูทีม่คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคตามทีส่งัคมตองการ ซึง่อาจ

จะตั้งประเด็นที่จะศึกษาคนควาดังนี้

  2.1 การศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
  2.2 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนา

วินัยนักเรียน

  2.3 การศึกษารูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียน
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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) จาํนวน 2 วงรอบแตละวงรอบประกอบไปดวยการวางแผน (Planning)

การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และ การสะทอนผล (Refl ection) กลุมผูรวมศึกษาคนควาจํานวน 

5 คน ประกอบดวย ผูศึกษาคนควา ผูรวมศึกษาคนควา จํานวน 4 คน และกลุมผูใหขอมูล 10 คน ประกอบดวย 

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 

และครูผูรับการนิเทศ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ 

แบบประเมินแผนการนิเทศ แบบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูรบัการนิเทศ 

การตรวจสอบขอมูลยึดหลักเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) วิเคราะหและนําเสนอผลการ
ศึกษาคนควาเชิงพรรณนาวิเคราะห

  ผลการศึกษาคนควา พบวา การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน ในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศกํากับติดตาม ทําใหบุคลากร
ในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สามารถปฏิบัติการนิเทศไดแตขั้นการปฏิบัติ

การนิเทศภายใน และการประเมินผล และการรายงานผล อยูในระดับปานกลางและนอย ตามลําดับ เพื่อสนองตอ

วตัถปุระสงคในการพฒันาบคุลากรดานการนเิทศภายในใหมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ และสามารถทีจ่ะปฏบิตักิารนเิทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนา ในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม ทําใหผูรวมศึกษาคนควา

มีความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศภายใน และสามารถนิเทศภายในได

คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากร, การนิเทศ

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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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 refl ection . This study, 1 educationer, 4 co-educationers and 10 informants include 

of 1 director, supervisioner the offi ce of elementary education fi eld 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 fi rst 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 effi cient 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 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 

2 พ.ศ.2545 บัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลัก

วาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและ
ถอืวาผูเรียนมคีวามสําคญัทีส่ดุ กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ” และไดกําหนดใหการศึกษาตองเปน
ไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญาและคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยาง

มีความสุข จากแนวคิดนี้ จึงมีกระบวนการปฏิรูปการ

ศกึษาเกดิขึน้ โรงเรียนเปนหนวยปฏิบตัจิงึจําเปนจะตองมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา (กรมวิชาการ, 

2546) 
 การปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ที่

มุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนและ

สถานศึกษาใหมคีณุภาพสงูขึน้ โดยยึดหลกัการปฏริปูการ

เรียนรูใหเกิดคุณภาพท้ังดานผลผลิต กระบวนการจัดการ

และปจจัยตางๆ ใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่งจุด

หมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ ผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ซึง่การเรียนรูทีถ่กูตองจะกอใหเกิดประโยชนสขุแกผูเรียน 

ทําใหผูเรียนเปนคนดี และมีปญญา (กรมวิชาการ, 2545) 

ในการดําเนนิงานของโรงเรียนจะตองพฒันากระบวนการ

สาํคญัของโรงเรียนไปพรอมกัน ไดแก กระบวนการบริหาร 

กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการ
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ศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษา นับวามี

ความสําคัญเพราะเปนกระบวนการที่สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน

โรงเรียนใหเปนระบบและตอเน่ือง ผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศตองมีความรู ความเขาใจการนิเทศภายใน รวมทั้ง

ใชเคร่ืองมือประกอบการนิเทศใหบรรลุเปาหมายและ

มีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542)

 การจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั 

ครูผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูใหกบัผูเรยีนไดเรยีนรูโดยการลงมือปฏิบตั ิโดย

ครูผูสอนพยายามจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได

คนหาคําตอบและสรางความรูดวยตนเองเปนกระบวน

การท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดคนควา และสรางองค

ความรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน 

มกีารแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณซึง่กันและกัน 

มสีวนรวมในการเรียนรูอยางเปนกระบวนการสามารถนํา

ความรูไปไปใชในชีวิตประจําวันได (สํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547)

 การนิเทศภายในเปนกระบวนการท่ีมคีวามสําคัญ 

และจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

มจีดุมุงหมายเพ่ือสนับสนุนระบบการบริหารงานดานการ

เรยีนการสอนใหมคีณุภาพและสงผลใหครอูาจารยไดปรบั

เปล่ียนพฤติกรรมในการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ทาํให
ผูเรียนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการศึกษา

แหงชาติ (ชารี มณีศรี, 2542) 

  การนิเทศภายในเปนกระบวนการติดตามการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนโดยผูนิเทศตองศึกษา

สภาพปจจุบันปญหาและความตองการ มาวางแผนและ
กําหนดทางเลือก สรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศภายใน 

ดําเนินการนิเทศภายใน การประเมินและรายงานผล

การนิเทศ โดยมีการยั่วยุใหเกิดความอยากที่จะรวมคิด

รวมทํา และการสนับสนุนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหครู

สามารถท่ีจะพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ใหสงูข้ึนตรงตาม

ความตองการและเตม็ศกัยภาพของการเรยีนรู ดงันัน้การ

นิเทศภายในจึงตองดําเนินไปอยางมีระบบและจะตอง

ปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง เพือ่ใหเกดิผลดตีอการบรหิารจดัการ

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 ไมมเีคร่ืองมือทีเ่หมาะสมในการนิเทศ 

สงผลใหการนิเทศภายในไมประสบความสําเรจ็เทาทีค่วร 

(โรงเรยีนเทศบาลวัดกลาง,2556) จากการวเิคราะหปญหา

ดงักลาว ผูศกึษาคนควาในฐานะผูนเิทศจงึตระหนกัและมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาคนควาเพ่ือพฒันาบุคลากรดานการ

นเิทศภายในโรงเรยีนเทศบาลวดักลาง อาํเภอเมอืง จงัหวัด

ขอนแกน ใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความรูความ

เขาใจ และสามารถปฏิบัติการนิเทศตามกระบวนการ

นเิทศภายใน 5 ขัน้ตอน ไดอยางถกูตองโดยใชรปูแบบ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบดวย 

 การวางแผน (Planning) การปฏิบตักิาร (Action) 

การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Refl ection) 
ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาคนควา สามารถนํามาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ

ผูเรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ

สนองตอบแนวนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา 

และพฒันาคณุภาพผูเรยีนใหเปนคนเกง คนด ีและมคีวามสขุ

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา

  เพือ่พฒันาบคุลากรดานการนเิทศภายในโรงเรียน

เทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง



33

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

ขอบเขตของการศึกษาคนควา

  การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ

นเิทศภายในโรงเรยีนเทศบาลวดักลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดั

ขอนแกน มีกลุมผูรวมศึกษาคนควาและผูใหขอมูล ดังนี้

  1.  กลุมผูรวมศึกษาคนควาและผูใหขอมูล

   1.1 กลุมผูรวมศึกษาคนควา จํานวน 5 คน 

ประกอบไปดวย

    1.1.1 ผูศึกษาคนควา

    1.1.2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

โรงเรียน จาํนวน 1 คน

    1.1.3 คณะกรรมการนิเทศภายใน 

จํานวน 3 คน

  1.2 กลุมผูใหขอมูล จํานวน 10 คน

    1.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล

วัดกลาง

    1.2.2 วิทยากร จํานวน 1 คน
    1.2.3  ครผููสอนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

จํานวน 8 คน 

  2.  กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา

   2.1 กรอบเน้ือหา

     กรอบเนื้อหาของการพัฒนาบุคลากร

ดานการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน ตามกระบวนการนิเทศ

ภายในของสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง

ชาติ (2541) ซึ่งประกอบดวย

   2.1.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการพัฒนา

   2.1.2 การวางแผนและกาํหนดทางเลอืก

   2.1.3 การสรางเครือ่งมอืและพฒันาวิธกีาร

   2.1.4  การปฏิบัติการนิเทศภายใน

   2.1.5  การประเมินผลและรายงานผล
   2.2 กรอบกลยุทธทีใ่ชในการพัฒนาบคุลากร

ดานการนิเทศภายใน

   2.2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
   2.2.2 การนิเทศกํากับติดตาม 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา

  การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาคนควาใชหลัก

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช

กระบวนการทํางานที่เปนวงจร PAOR ตามแนวคิดของ 

Kemmis และ McTaggart (1991) ซึ่งประกอบดวย การ

วางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต 

(Observing) และการสะทอนผล (Refl ecting)

(ประวิต เอราวรรณ, 2545)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ

นเิทศภายในโรงเรยีนเทศบาลวดักลาง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 

ใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

  1. แบบทดสอบกอน–หลงัการประชุมเชิงปฏิบตัิ

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.  แบบสอบถามความพงึพอใจของครผููรบัการ

นิเทศ จํานวน 1 ฉบับ

สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษา

คนควา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

สรุปผล

  การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ

นิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการตามกระบวนการ

นิเทศภายใน 5 ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาต ิคอื การศกึษาสภาพปจจบุนัปญหา

และความตองการ การวางแผนและกําหนดทางเลือก 
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การสรางเคร่ืองมอืและพฒันาวธิกีาร การปฏบิตักิารนิเทศ

ภายในโรงเรียน และการประเมินผลและรายงานผล 

โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คอื การประชุมเชิงปฏบิตักิาร 

และการนเิทศกํากบัตดิตาม โดยดาํเนนิการพฒันา 2 วงรอบ

ผลจากการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 จากขอมูล

ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศกํากับ

ติดตาม ทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู ความเขาใจ

ในการนิเทศภายในด ีสามารถปฏบิตักิารนเิทศได สามารถ

วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของการนิเทศภายใน

โรงเรียน ทุกคนรวมมือกันวางแผนและกําหนดทางเลือก

ได สามารถสรางเครื่องมือในการนิเทศ ปฏิบัติการตาม
ขัน้ตอนการนิเทศและสามารถท่ีจะประเมินผลและรายงาน

การนิเทศได แตกระบวนการนิเทศภายในยังไมถูกตอง

และสมบูรณ เพราะขั้นการปฏิบัติการนิเทศภายใน และ

ขั้นการประเมินผลและรายงานผล อยูในระดับปานกลาง

และนอย ตามลําดับ เพื่อสนองตอวัตถุประสงคของ
การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศใหมคีวาม

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะปฏิบัติการนิเทศ

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ จงึนาํไปพฒันาในวงรอบที ่2 โดย

ใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม ผลจากการดําเนินการ

พฒันาในวงรอบที ่2 โดยใชกลยทุธการนิเทศกาํกับตดิตาม 

ทําใหทุกคนมีความรูความเขาใจในการนิเทศภายในดีขึ้น 

สามารถวเิคราะหสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ

พฒันา สามารถวางแผนและกําหนดทางเลือกในการนิเทศ

ได สามารถสรางเครื่องมือและพัฒนาวิธีการในการนิเทศ

ได สามารถปฏิบัติการนิเทศตามข้ันตอนการนิเทศ และ

สามารถท่ีจะประเมินผลและรายงานผลการนิเทศได

อภิปรายผล

  การพฒันาบุคลากรดานการนเิทศภายใน โรงเรยีน
เทศบาลวัดกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน โดยใชหลกั

การวิจยัเชิงปฏบิตักิารตามแนวคดิของเคมมสิ และแมก็แทก็การท 

โดยดําเนินการ 2 วงรอบ แตละวงรอบ ประกอบดวย 

การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะทอนผล 

โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ

กาํกับตดิตาม เมือ่ดําเนนิการครบท้ัง 2 วงรอบแลว ทาํให

บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถ

ปฏิบัติการนิเทศภายใน5 ข้ันตอน ไดอยางถูกตอง และ

มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ

ณัฐพร ธรรมโส (2555) พบวา การพัฒนาบุคลากรดาน

การนเิทศภายใน โดยใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

และการดูแลกํากับติดตาม ทําใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในการนิเทศภายในมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศ
ภายใน สามารถที่จะปฏิบัติการนิเทศตามกระบวนการ

นิเทศภายใน 5 ขั้นตอนได สอดคลองกับผลการศึกษา

ของธนัชพร ทองนอก (2554) พบวา การพัฒนา

บุคลากรดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธการศึกษา

เอกสารหรือตําราทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การดูงานนอกสถานที่และการนิเทศกํากับติดตาม ทําให

ครมูคีวามรูความเขาใจระบบการนิเทศโรงเรียน 5 ขัน้ตอน

ทุกคนโรงเรียนมีระบบและกระบวนการนิเทศ การนิเทศ

มีความตอเนื่องสัมพันธสอดคลองกันผูรวมศึกษาคนควา

มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา สอดคลองกับผลการ

ศึกษาของตรีประดับ บุญสาร (2555) พบวา การพัฒนา

บุคลากรดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธการประชุม

เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการดูแล

กํากับติดตาม สงผลใหเกิดการพัฒนา ครูผูรวมศึกษา
คนควาท่ีเขารวมรับการประชุมปฏิบัติการมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน และมีเจตคติที่ดีตอการ
นเิทศภายใน ทาํใหครผููนเิทศปฏบิตังิานนเิทศภายในดวย

ความเอาใจใสตอภาระงาน สอดคลองกับผลการศึกษา

ของสุดาวรรณ อุทัย (2554) พบวา การพัฒนาบุคลากร

ดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยทุธการศกึษาจากเอกสาร
หรือตําราทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ

นิเทศกํากับติดตาม ทําใหผูรวมศึกษาคนความีความรู

ความเขาใจในระบบการนเิทศภายใน มขีัน้ตอนการปฏบิตัิ
ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนไดอยางตอเน่ือง 

มีความรูความเขาใจในการสรางเครื่องมือ มีทักษะในการ

ปฏิบตักิารนิเทศผลการดําเนิน ทาํใหโรงเรียนมีระบบการ

ปฏิบัติการนิเทศภายในสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได
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อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีความจริงจังและจริงใจในการ

ปฏิบัติ สงผลใหเกิดระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายในการศึกษาคนควา 

สอดคลองกับผลการศึกษาพัชนี ถนอมสิทธิ์ (2554) พบวา 

การพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศภายใน โดยใชกลยุทธ

การศึกษาจากเอกสารหรือตําราทางวิชาการการประชุม

เชิงปฏิบัติการ และการสังเกตการณสอน ทําใหครูผูรวม

ศกึษาคนควาทีเ่ขารวมรบัการประชมุปฏบิตักิาร มคีวามรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน และมีเจตคติที่ดีตอ

การนิเทศภายใน ทําใหครูผูนิเทศปฏิบัติงานภายในดวย

ความเอาใจใสตอภาระงาน จากการประชุมเชิงปฏบิตักิาร

และการนิเทศกํากับติดตาม ในการพัฒนาบุคลากรดาน

การนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน ทําใหมีผลการเปล่ียนแปลงดังกลาว

ขางตนนั้น สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

 1.  จากการใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

โดยดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ หองประชุมเล็ก 

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยมีวทิยากรบรรยายใหความ

รูในกระบวนการนิเทศภายใน ทําใหผูศึกษาคนควาและ

ผูรวมศึกษาคนควาทั้ง 5 คน พรอมท้ังกลุมผูใหขอมูล

จํานวน 8 คน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ

นิเทศภายในโรงเรียนทั้ง5 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพ
ปจจุบนัปญหาและความตองการ การวางแผนและกําหนด

ทางเลือก การสรางสื่อและพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการ
นิเทศ และการประเมินผลและรายงานผลไดเปนอยางดี 

 2.  จากการใชกลยุทธการนิเทศกํากับติดตาม 
เพือ่วางแผนงานการนเิทศตดิตาม และสรางความสมัพนัธ

ทีด่รีะหวางผูนเิทศกบัผูรบัการนเิทศซึง่จากการดาํเนนิงาน

ตามกระบวนการการนิเทศภายใน พบวา ผูรวมศึกษา

คนความคีวามคดิทีเ่หมอืนกนั คอื จะตองดาํเนนิการอยาง
ตอเน่ืองมีกรอบระยะเวลาในการนิเทศท่ีชัดเจน กําหนด

จุดมุงหมายในการนิเทศ และสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้น

ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศผลการดําเนินงานดาน

การนิเทศภายใน ทําใหผูศึกษาคนควาและผูรวมศึกษา

คนความีการดาํเนนิการตามกระบวนการนิเทศภายในดขีึน้

และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน

ไดอยางถูกตอง

ขอเสนอแนะ
  การศึกษาคนควาการพัฒนาบุคลากรดานการ

นเิทศภายในโรงเรยีนเทศบาลวดักลาง อาํเภอเมอืง จงัหวัด

ขอนแกน ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะ ดังนี้

 1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช

   1.1 ผูบริหารตองเปนผูโนมนาวชักจูงใหครู

เห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม การนิเทศภายใน

ตองเปนไปตามความตองการของครอูยางแทจรงิเปนการ

นิเทศโดยครูและเพื่อครู 

   1.2 การพัฒนาบุคลากรโดยโรงเรียนเปน
ผูดาํเนนิการเอง ทาํใหสอดคลองกบัสภาพปญหาและความ

ตองการของโรงเรียน ควรดําเนินการตามแผนการพัฒนา

บุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง มีการติดตามประเมิน

ผล และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาบุคลากรจึงจะ

ประสบผลสําเร็จ ควรสรางความสัมพันธและเจตคติที่ดี
ใหเกดิข้ึนในระหวางการนเิทศภายในเพือ่ใหการปฏบิตังิาน

เปนไปดวยความเรียบรอย 

  1.3 การพฒันาบคุลากรดานการนเิทศภายใน 
ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหารและครูทุกคนอยาง

เต็มที่ จะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนทั้งองคกร 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควา

ครั้งตอไป
   2.1 ควรศึกษารูปแบบการดําเนินการนิเทศ

ภายใน ใหมีความสอดกับความตองการ คุมคา และเกิด

ประโยชนตอการนําการนิเทศภายในเขามาใชในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกตางกัน

   2.2 ควรศึกษาการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อ

การดําเนินการนิเทศภายในกับโรงเรียนอื่น เพื่อใหการ
นิเทศมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น



36

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

เอกสารอางอิง

1.  กรมวิชาการ. (2545). การปฏิรูประบบบริหารการ

ศกึษาในกระทรวงศึกษาธิการ. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ

การศาสนา. 

2.  กรมวิชาการ. (2546). พระราชบัญญตักิารศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.

2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : อักษรไทย. 

3.  ชารี มณีศรี. (2542) การนิเทศการศึกษา. พิมพครั้ง

ที่ 3. กรุงเทพฯ : บูรพาสาสน.

4.  ชัดเจน ไทยแท. (2543). เทคนิคการนิเทศเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู. กรุงเทพฯ 

: สาํนกังาน คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ.

5.  ณัฐพร ธรรมโส. (2555). การพัฒนาบุคลากรดาน

การนเิทศภายในของโรงเรยีนอนบุาลชมุพวงวทิยา 

อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษา

คนควา อิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

6.  ตรปีระดบั บญุสาร. (2555). การพัฒนาบุคลากรดาน

การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนคํายางพิทยา 

อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี. การศึกษา

คนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

7.  ธนัชพร ทองนอก. (2554). การพัฒนา บคุลากรดาน

การนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา. 

การศึกษา คนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิตสาขา

วชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

8.  ประวิต เอราวรรณ. (2545). การวิจัย ปฏิบัติการ : 

การเรยีนรูของครแูละการสรางพลงัรวมในโรงเรยีน. 
กรุงเทพฯ : ดอกหญาวิชาการ. 

9.  พัชนี ถนอมสิทธิ์. (2554). การพัฒนา บคุลากรดาน

การดาํเนนิงานนเิทศภายในโรงเรยีนดอนยงูราษฎร

ประดษิฐวทิยาคาร อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ. 

การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขา

วชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

10.  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง. (2556). “รายงานผลการ

จัดการศึกษา ปการศึกษา 2556” ขอนแกน. 

11.  สุดาวรรณ อุทัย. (2554). การพัฒนาบุคลากรดาน
การนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. การศึกษาคนควา

อิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

12.  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 

(2541). การพัฒนาระบบการ นิเทศการศึกษาการ

นิเทศ 100% โครงการพัฒนาระบบการนิเทศการ

ศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการ 

ประถมศึกษาแหงชาติ. 

13.  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 

(2542). การนิเทศ ติดตาม ควบคุมกํากับประเมิน

และรายงานผล. เอกสารประกอบการอบรมโครงการ

พัฒนา คุณภาพการประถมศึกษา คพศ 7. 

14.  Kemmis S. and R. McTaggart. (1991). The

action research planner. 3rd ed. Victoria : 

Deakin University Press.


