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บทคัดยSอ
บทความวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพปGจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความ
ตองการจําเปJนของการนิ เทศแบบสอนแนะ 2)เพื่อ พัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสําหรั บ
โรงเรี ยน ซึ่ง แบPงออกเปJน 2 ระยะ ไดแกP ระยะที่ 1 สภาพปGจจุ บัน สภาพที่พึ งประสงค และความ
ตองการจําเปJนของการนิเทศแบบสอนแนะ กลุPมตัวอยPาง ไดแกP ผูบริหาร ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใชในการการวิจัย ไดแกP แบบสอบถาม
เปJนแบบมาตราสPวนประมาณคPา สถิติที่ใช ไดแกP คPาเฉลี่ย สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนา
แนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ เครื่องมือการวิจัย ไดแกP แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เครื่องมือ
การวิ จัย ไดแกP แบบประเมิ นความเหมาะสมและความเปJนไปไดของแนวทาง สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแกP
คPาเฉลี่ยและสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยพบวPา 1. การศึกษาสภาพปG จจุบันของการนิเทศแบบสอนแนะโดยรวมอยูPใน
ระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค พบวPา โดยรวมอยูPในระดับมาก ความตองการจําเปJนเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแกP ดานการเตรียมการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศ ดานการปฏิบัติการสอนแนะ 2. การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ
สําหรั บ โรงเรี ยน สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษารอยเอ็ ด เขต 3 ประกอบดวย
หลักการและเหตุผล จุดมุPงหมาย ขั้นตอนดําเนินการของสถานศึกษา การดําเนินการนิเทศ การประเมินผล
เงื่ อ นไขความสํ า เร็ จ แนวทางการพั ฒ นาการนิ เ ทศแบบสอนแนะ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแกP
1)ดานการเตรียมการนิเทศ 2)ดานการวางแผนการนิเทศ 3)ดานการปฏิบัติการสอนแนะ 4)ดานการประเมิน
และติดตามผลการนิเทศ การประเมินความเหมาะสมของแนวทาง การนิเทศแบบสอนแนะโดยรวม
อยูPในระดับมากที่สุด และความเปJนไปไดของแนวทางโดยรวมอยูPในระดับมาก
คําสําคัญ : 1. การนิเทศ 2. การนิเทศแบบสอนแนะ 3. การพัฒนาแนวทาง
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the current conditions
needed and the needs of the instructional supervision, 2) to develop guidelines for
instructional supervision for schools. Which is divided into 2 phases. Phase 1 Current
conditions, desirable conditions And the needs of the instructional supervision. The
sample group consisted of 313 teacher administrators under the Office of Roi Et
Elementary Education Area 3.The questionnaire was a rating scale with 5 levels The
statistics used were mean, standard deviation, Phase 2 The development of
instructional supervision model. Research tools include structured interview forms.
Evaluation form for suitability and feasibility of guidelines. The statistics used were mean
and standard deviation.
The results of the research revealed that : 1. The study of the current state of
instructional supervision found that it was at a moderate level. The desirable
condition was found at a high level. The needs were arranged in descending order,
namely, preparation for supervision. Supervision planning In monitoring and evaluation of
supervision Regarding the teaching practice 2. Developing guidelines for instructional
supervision for schools Under the Office of Roi Et Elementary Education Area 3,
consisting of the principles and reasons, objectives, procedures, and conducting
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supervision and evaluating success conditions. The guidelines for the development of
the instructional supervision consisted of 4 aspects which were 1) supervision preparation
2) supervision planning 3) suggestion practice 4) evaluation and follow up. Assessing the
appropriateness of the guidelines. The instructional supervision found that the overall was
at the highest level. The feasibility of the guidelines was found at a high level.
Keywords : 1. Supervision 2. Coaching Supervision 3. Development of Guideline
1. ความสําคัญและที่มาของปbญหาที่ทําการวิจัย
จากสถานการณในปGจจุบันที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยPางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเรียนรู
ที่ไรพรมแดน ไดเขามามีอิทธิพลตPอการเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมทั้งการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลีย่ น
แปลงของเทคโนโลยีอยPางรวดเร็ว สPงผลตPอความทันสมัยในองคความรูและสนองความตองการของ
ผูเรียนและยังมีสPวนชPวยดึงดูดใหผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรูและนําองคความรูไปใชเพื่อเกิดประโยชน
อยPางรวดเร็วโดยการทํ าใหผูศึ กษาสามารถเขาถึง ระบบการศึกษาไดงP ายขึ้ น เชPน ระบบการศึ กษา
ออนไลน การศึกษาที่สPงเสริมการเรียนรูผPานสื่อเทคโนโลยีทางไกลและระบบอินเทอรเน็ตและอีกหลาย
วิธีที่จะเขาถึงระบบการศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจึงมีความจําเปJนตอง
มีการปรับเปลี่ยนบทบาทเปJนอยPางมากมีการนําเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกสําหรับผูศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูPเสมอ(สํานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2560 : 21)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ใหความสําคัญตPอการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวใน มาตรา 6 การจัดการศึกษา
ตองเปJนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปJนมนุษยที่สมบูรณทั้งรPางกาย จิตใจ สติปGญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูPรPวมกั บผูอื่นไดอยPางมี ความสุ ข มาตรา 22
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวPาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวPา
ผูเรียนสําคัญที่สุด มาตรา 24 กระบวนการจัดการเรียนรู ใหดําเนินการดังนี้ (1)จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับ ความสนใจและความถนั ดของผูเรียน โดยคํานึง ถึงความแตกตPางระหวPาง
บุคคล (2)ฝzกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพื่อ ป{องกันและแกปGญ หา (3)ใหสถานศึกษาพัฒ นากระบวนการเรียนการจัดกิจกรรมใหผู เรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงฝzกการปฏิบั ติใหทําไดคิดเปJนทํ าเปJนรักการอPานและเกิดการใฝ|รูอยPาง
ตPอเนื่อง (4)จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตPางๆ อยPางไดสัดสPวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝGงคุณธรรมคPานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (5)สPงเสริมสนับสนุนให
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ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนรูและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปJนสPวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหPงชาติ, 2545 : 17-19)
การนิเทศการศึกษานับวPามีความสําคัญตPอการพัฒนาคุณภาพครูใหสามารถจัดการเรียนรูให
บรรลุ ตามจุ ดหมายของหลั ก สู ตรได การนิ เ ทศการศึ ก ษาดํ าเนิ นการได 2 ลั ก ษณะ คื อ การนิ เ ทศ
ภายนอกและการนิเทศภายใน แตPเดิมนั้นการนิเทศการศึกษาเปJนหนาที่ของศึกษานิเทศกและผูบริหาร
การศึกษาครูเปJนเพียงผูรับการนิเทศ แตPในปGจจุบันงานนิเทศการศึกษามีความสําคัญมากขึ้นบุคลากร
ในโรงเรี ยนตองชP วยเหลื อ ซึ่ ง กั นและกั นไดเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิภาพการเรี ยนการสอนใหสู ง ขึ้ น
(สงัด อุทรานันท, 2530 : 40) การนิเทศแบบสอนแนะหรือการเปJนการนิเทศที่เนนการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครู การนิเทศแบบนี้จัดเปJนการสื่อสารอยPางหนึ่งซึ่งจะทําอยPางเปJน
ทางการหรื อไมP เปJ นทางการก็ได โดยมีก ารปฏิ สัม พันธระหวPางผูบริห ารสถานศึ กษาและครู ผูสอน
เปJนการสื่อสารแบบสองทางทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูทําการสอนไดรPวมกันแกปGญหาตPางๆ
ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการนิเทศแบบนี้จะกPอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวPางผูสอน
งานและผูถูกสอนงาน ซึ่งการสอนงานที่ดีจะเกิดไดก็ตPอเมื่อมีความพรอมโดยเปJนความพรอมของทั้ง
ผูสอนงานและผูถูกสอนงานรPวมกัน (อาภรณ ภูPวิทยพันธุ, 2550 : 13-16)
สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษารอยเอ็ด เขต 3 จัดการศึกษาตั้งแตPร ะดับชั้ น
อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาป€ที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ป€การศึกษา 2562 ทุกกลุPมสาระ
การเรียนรูอยูPในเกณฑที่ต่ํากวPาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้อาจเกี่ยวของกับผลการดําเนินงานนิเทศ
ภายในสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 ที่ผPานมายังไมPประสบผลสําเร็จเทPาที่ควรกลPาวคือปGญหาดานการนิเทศ 3 อันดับแรก
เรียงตามลําดับ คือ 1) ไมPสามารถนิเทศไดตามกําหนดเพราะมีขอจํากัดดานเวลา 2) ทําไดไมPสม่ําเสมอ
ไมPเปJนไปตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และ 3) ผูมีหนาที่นิเทศในโรงเรียนขาดความรู
ความเขาใจดานการนิ เ ทศและขาดความชํ า นาญในการนิ เ ทศ (สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3, 2562 : 13)
จากความสํ า คั ญ และสภาพปG ญ หาดั ง ที่ ก ลP า วมา ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
การพั ฒนาแนวทางการนิ เ ทศแบบสอนแนะสํ าหรับ โรงเรี ยน สั ง กั ดสํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 เพื่ อพัฒนาแนวทางการนิ เทศโดยนํ าเทคนิคการนิเทศแบบสอนแนะ
มาใชเพื่อใหมีความเหมาะสม ที่จะทําใหการดําเนินงานนิเทศภายในสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษา
และบริบทของสถานศึกษาตPอไป

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) | 377

2. วัตถุประสงคdของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปGจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความตองการจําเปJนของการนิเทศ
แบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3
3. ประโยชนdที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดขอมูลที่เปJนประโยชนตPอผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผูที่เกี่ยวของกับการ
แนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให
สูงขึ้น
3.2 ไดแนวทางการพั ฒ นาการนิ เ ทศแบบสอนแนะ เพื่ อใชในการนิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจั ดการศึก ษาใหมีความเหมาะสมกับ สภาพปGจ จุบันของสถานศึก ษา และการแกไข
ปGญหาและพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตPอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 เปJนการวิจัยและพัฒนา โดยผูวิจัยแบPงออกเปJน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 สภาพปG จ จุบั น สภาพที่ พึง ประสงค และความตองการจํ าเปJ นของการพัฒ นา
แนวทางการนิ เทศแบบสอนแนะ สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ ด เขต 3
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกPแบบสอบถามสภาพปGจจุบัน สภาพที่พึงประสงคของการนิเทศแบบ
สอนแนะเปJนแบบมาตราสP วน 5 ระดับ สถิติที่ใชในวิเ คราะหขอมูล ไดแกP คPาเฉลี่ย สPวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหลําดับความสําคัญของความตองการจําเปJนของการนิเทศแบบสอนแนะ ประชากร
ที่ใชในการวิ จั ยไดแกP ผู บริ ห ารและครูโ รงเรียน สัง กั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
รอยเอ็ด เขต 3 ป€การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 1,713 คนกลุPมตัวอยPางที่ใชในการวิจัย ไดแกP ผูบริหาร
และครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ป€การศึกษา 2562
รวมทั้งสิ้น 313 คน
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 การศึกษาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่
เปJนเลิศเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกP แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศ
แบบสอนแนะวิ เ คราะหขอมู ล โดยการนําขอมู ล จากการจดบั นทึ ก มาดํ าเนิ นการวิ เ คราะหเนื้ อ หา
เพื่อสรุปใจความสําคัญและนําเสนอเปJนความเรียง เพื่อใชเปJนขอมูลในการรPางแนวทางการพัฒนาการ
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นิเทศแบบสอนแนะและการประเมินแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกP
แบบประเมินความเหมาะสมและความเปJนไปไดของแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะเปJนแบบมาตราสPวน
5 ระดับ ผูทรงคุณวุฒิประเมินแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ จํานวน 7 คน สถิติที่ใชในวิเคราะห
ขอมูล ไดแกP คPาเฉลี่ย สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 สภาพปGจจุบันของการนิเทศแบบสอนแนะ โดยรวมอยูPในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปJนรายขอ พบวPา อยูPในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงคPาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ
ดานการปฏิบัติการสอนแนะดานการเตรียมการนิเทศดานการติดตามและประเมินผลการนิเทศและ
ดานการวางแผนการนิเทศสภาพที่พึงประสงคองคประกอบการนิเทศแบบสอนแนะ โดยรวมอยูPใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปJนรายขอ พบวPา อยูPในระดับระดับมากทุกดาน โดยเรียงคPาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับ แรกคือ ดานการเตรียมการนิเทศดานการปฏิบัติการสอนแนะดานการวาง
แผนการนิเทศและดานการติดตามและประเมินผลการนิเทศความตองการจําเปJนของการนิเทศแบบ
สอนแนะสําหรับ โรงเรียน สั งกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษารอยเอ็ด เขต 3 พบวP า
มีความตองการโดยเรียงจากมากไปหานอยคือ 1) ดานการเตรียมการนิเทศ 2) ดานการวางแผนการ
นิเทศ 3) ดานการติดตามและประเมินผลการนิเทศและ 4) ดานการปฏิบัติการสอนแนะ
5.2 การพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีสPวนประกอบของแนวทาง ไดแกP 1)หลักการและเหตุผล 2)จุดมุPงหมาย
3)ขั้นตอนดําเนินการของสถานศึกษา 4)การดําเนินการนิเทศ 5)การประเมินผล 6)เงื่อนไขความสําเร็จ
การดํ าเนิ นการของแนวทางการพั ฒ นาการนิเ ทศแบบสอนแนะจาก เอกสารตํารา แนวคิ ดทฤษฎี
ประกอบดวย 4 องคประกอบ 33 ตั วบP ง ชี้ ไดแกP องคประกอบที่ 1)ดานการเตรี ย มการนิ เ ทศ
ประกอบดวย 8 ตั วบP ง ชี้ องคประกอบที่ 2)ดานการวางแผนการนิ เ ทศ ประกอบดวย 8 ตั วบP ง ชี้
องคประกอบที่ 3)ดานการปฏิบัติการสอนแนะ ประกอบดวย 8 ตัวบPงชี้ และ องคประกอบที่ 4)ดาน
การประเมินและติดตามผลการนิเทศ ประกอบดวย 9 ตัวบPงชี้ ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเปJนไปไดของแนวทางการพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึ กษารอยเอ็ด เขต 3 พบวPา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูPในระดับมากที่สุ ด
และมีความเปJนไปไดอยูPในระดับมาก
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการพั ฒ นาแนวทางการนิ เ ทศแบบสอนแนะ สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
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6.1 การศึกษาสภาพปGจจุบัน สภาพที่พึงประสงคและความตองการจําเปJนของการพัฒนา
แนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 โดยสภาพปGจจุบันของการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวPา โดยรวมอยูPในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค
การนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3
พบวPา โดยรวมอยูPในระดั บมากความตองการจําเปJ นของการนิ เทศแบบสอนแนะสําหรั บโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 พบวPา มีความตองการโดยเรียงจาก
มากไปหานอย คื อ 1)ดานการเตรี ยมการนิเ ทศ 2)ดานการวางแผนการนิเ ทศ 3)การติ ดตามและ
ประเมิ นผลการนิเ ทศ 4)การปฏิบั ติก ารสอนแนะ ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิ จัยของแจP มนภา ล้ํ าจุ มจั ง
(2560 : 110) ไดศึกษาแนวทางการดําเนินงานนิ เทศภายในแบบชี้แนะสําหรับ สถานศึก ษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผลการวิจัยพบวPา 1) องคประกอบการนิเทศภายใน
แบบชี้ แนะ ไดแกP การวางแผนการนิ เทศภายในแบบชี้ แนะ การสรางความรู ความเขาใจการนิเทศ
ภายในแบบชี้แนะ การปฏิบัติการนิทศภายในแบบชี้แนะ และการประเมิ นผลการนิทศภายในแบบ
ชี้แนะ 2)การศึกษาสภาพปG จจุบันการดําเนินงานนิ เทศภายในแบบชี้แนะสํ าหรับสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูPในระดับปานกลาง สําหรับ
สภาพที่พึงประสงคการดําเนินงานนิเทศภายในแบบชี้แนะสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายดานอยูPระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ
กิตติ บุญปรุง(2560 : 96) ไดศึกษาการพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับครูคณิตศาสตร
ของสถานศึก ษาสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต 21 ผลการวิจัยพบวPา สภาพ
ปGจจุบันของการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับครูคณิ ตศาสตรโดยรวมอยูPในระดับปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณาเปJนรายดาน พบวPา ทุกดานอยูPในระดับปานกลาง สPวนสภาพที่พึงประสงคของการนิเทศแบบ
สอนแนะสําหรับครูคณิตศาสตร โดยรวมอยูPในระดับมากที่สุด
6.2 การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 มีสPวนประกอบของแนวทาง ไดแกP 1)หลักการและเหตุผ ล
2)จุ ดมุP ง หมาย 3)ขั้ น ตอนดํ าเนิ นการของสถานศึ ก ษา 4)การดํ า เนิ นการนิ เ ทศ 5)การประเมิ นผล
6)เงื่อนไขความสําเร็จ การดําเนินการของแนวทางการพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะ ประกอบดวย
4 องคประกอบ 33 ตัวบPงชี้ ไดแกP องคประกอบที่ 1)ดานการเตรียมการนิเทศ ประกอบดวย 8 ตัวบPงชี้
องคประกอบที่ 2)ดานการวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย 8 ตั วบPงชี้ องคประกอบที่ 3)ดานการ
ปฏิบัติการสอนแนะ ประกอบดวย 8 ตัวบPงชี้ และ องคประกอบที่ 4)ดานการประเมินและติดตามผล
การนิเทศ ประกอบดวย 9 ตัวบPงชี้ ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปJนไปไดของแนวทางการ
พัฒ นาการนิ เทศแบบสอนแนะสําหรั บโรงเรียน สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
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รอยเอ็ด เขต 3 พบวPา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูPในระดับมากที่สุด และมีความเปJนไปไดอยูPในระดับ
มาก เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาไดเกิดองความรูและเกิดการเรียนรูรPวมกันมากที่สุด เพื่อใหผูเขารับการ
พัฒนาไดเกิดองความรูและเกิดการเรียนรูรPวมกันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการพัฒนาเปJนชุด
กิจ กรรมที่ เปJ นแนวทางในการพั ฒนาการนิ เ ทศแบบสอนแนะที่ มีก ารวางแผนไวอยPางเปJ นระบบมี
ขั้นตอนในการพัฒนาที่ออกแบบมาจากการนําเอาองคประกอบที่เชื่อมโยงสัมพันธกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เปJนพื้นฐาน เพื่อนําไปสูPการปฏิบัติใหไดตามวัตถุประสงคหรือเป{าหมาย ภายใตบริบทของการ
พัฒนาในแตPละองคกรหรือรูปแบบในการพัฒนาการนิเทศแบบสอนแนะ สอดคลองกับงานวิจัยของ
แจPมนภา ล้ําจุมจัง (2560 : 110) ไดทําการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการนิเทศภายในแบบชี้แนะ
สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สรุปไดดังนี้ 1)ดานการ
วางแผนการนิเทศภายในแบบชี้แนะควรศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อกําหนดนโยบาย แผนงานโครงการ
ประชุ มชี้แจง แตPงตั้ งคณะกรรมการและจัดทํ าปฏิ ทินการปฏิ บัติง าน 2)ดานการสรางความรู ความ
เขาใจการนิเทศภายในแบบชี้แนะ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู ปฏิบัติการนิเทศเปJนทีม มีสราง
บรรยากาศที่ ดี สัง เกตการ รั บรู และทดสอบความเขาใจ และมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู 3)ดานการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในแบบชี้แนะ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีทักษะความรูและปฏิบัติการนิเทศอยPาง
ตPอ เนื่ อ ง ตรวจสอบความพรอมและขอบกพรP อ งของผู รั บ การนิ เ ทศ เลื อ กเครื่ อ งมื อใหเหมาะสม
การสรางขวัญและกําลังใจ สาธิตพรอมยกตัวอยPางประกอบขณะที่ชี้แนะ และ 4)ดานการประเมินผล
การนิเทศภายในแบบชี้แนะควรชี้แจง ขั้นตอนการประเมินใหคําปรึกษาหรือจัดใหมีพี่เลี้ยง รับฟGงความ
คิดเห็นของผูเกี่ยวของ ประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย นําผลมาปรับปรุงพัฒนางานติดตามผล
อยPางตPอเนื่องพรอมสรุปและรายงานผลผลการประเมินคูPมือการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานการ
นิเทศภายในแบบชี้แนะสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวPา
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูPในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพากร กิ่งมิ่งแฮ (2560 : 121)
ไดศึ กษาการพัฒนาแนวทางการนิ เทศแบบสอนแนะสําหรับ สถานศึก ษาสั งกั ด สํ านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีความเหมาะสมและความเปJนไปไดโดยรวมอยูPในระดับมาก
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูบริหารควรนํานโยบายของโรงเรียน สพท. สพฐ. มาเปJนแนวทางในการวางแผน
การนิเทศแบบสอนแนะ การผลิตสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเอกสารในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
ใหเหมาะสม
7.1.2 ผูบริหารควรสPงเสริมใหมีการนําแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ไปใชในสถานศึกษา
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7.1.3 การดําเนินการนิเทศภายในแบบสอนแนะ ควรมีการจัดทําคูPมือการนิเทศแบบ
สอนแนะ โดยสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่จะทําการนิเทศเพื่อเปJนเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการศึกษาเอกสารคูPมือแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะกPอนการปฏิบัติงาน
7.2.2 ควรมี ก ารสรุ ป ผลการดํ าเนิ น การใชขอมู ล ยอนกลั บ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและ
เผยแพรP ชื่นชมผลงานในโรงเรียนใหสาธารณชนไดรับทราบ
7.2.3 ควรมีการสาธิตใหครูดูกPอนการลงมือปฏิบัติจริงกระตุนใหครูทํางานดวยตนเอง
ทันทีที่ไดรับการสอนแนะ การดูแลใหคําปรึกษาแนะนําบอกวิ ธีแกปGญ หาเมื่อ พบปGญ หาในระหวPาง
การสอนแนะ
7.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตPอไป
7.3.1 ควรศึกษาปGจจัยที่มีผลกระทบเมื่อนําการพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ไปใชในการปฏิบัติ
7.3.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาตPอการนํา
การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 3 ไปใชในการปฏิบัติ
7.3.3 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางการนิเทศภายในโรงเรียน
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9. คําขอบคุณ
งานวิ จั ยเลP ม นี้ สํ า เร็ จ สมบู ร ณไดดวยความกรุ ณาและความชP วยเหลื อ อยP า งสู ง ยิ่ ง จาก
มหาวิ ท ยาลั ยมหาสารคาม และคณาจารยทุก ทP าน ที่ไดประสิ ท ธิ์ป ระสาทวิ ชาความรู ขอขอบคุ ณ
รองศาสตราจารย ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร อาจารย ดร.สุรเชต นอยฤทธิ์ ผูชPวยศาสตราจารย ดร.
กาญจน เรืองมนตรี และ ผูชPวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร พลหาญ ที่ทPานกรุณาใหความรู คําแนะนํา
คําปรึกษา ขอคิดเห็น ตรวจสอบแกไขรูปแบบ รูปเลPม อันเปJนประโยชนแกPผูวิจัย เพื่อใหเกิดความ
สมบู ร ณมากยิ่ ง ขึ้ น ขอขอบคุ ณผู เชี่ ย วชาญตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การวิ จั ยทุ ก ทP าน ที่ใ หความ
อนุเคราะหเปJนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการประเมิน
องคประกอบและตัวบPงชี้ ประเมินแนวทาง ขอขอบคุณ ผูบริหาร ครูและบุคลากร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 และทุกทPานที่ใหความชPวยเหลือดานการใหขอมูลและการ
เก็ บ รวบรวมขอมู ล จนทํ าใหงานวิ จั ยฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลงไดอยP างสมบู ร ณ คุ ณประโยชนอั น พึ ง มี แ กP
การศึกษาการวิจัยในเลPมนี้ ผูวิจัยขอมอบความดีในสPวนของการศึกษานี้ใหแกPบุพการีชน ผูมีพระคุณ
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