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บทคัดยOอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค'เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' แบJงออกเปKน 4 ระยะ
คือ 1)ศึกษาขOอมูลพื้นฐาน กลุJมตัวอยJาง ไดOแกJ ผูOบริหารสถานศึกษาและครูจํานวน 183 คน โดยการสุJม
แบบแบJงชั้น 2)สรOางรูปแบบฯ กลุJมผูOใหOขOอมูล ไดOแกJ ผูOบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 10 คน และ
ผูOทรงคุ ณวุฒิ จํานวน 9 คนเลื อกแบบเจาะจง 3)นํ ารู ปแบบฯ ไปใชO กลุJ มเป[ าหมาย ไดO แกJ ผูO บริ หาร
สถานศึกษาและครู จํานวน 11 คน โดยความสมัครใจ และ 4)ประเมิ นประสิทธิภาพรูปแบบฯ กลุJ มผูOใหO
ขOอมูล ไดOแกJ ผูOบริหารสถานศึกษา และครู จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูล
ไดOแกJ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ'แบบบันทึกการสนทนากลุJม และแบบประเมินรูปแบบแบบทดสอบ
และแบบประเมินประสิทธิภาพ วิเคราะห'ขOอมูลโดยใชOสถิติบรรยาย ไดOแกJ การแจกแจงความถี่ รOอยละ
คJาเฉลี่ย สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห'ความตOองการจําเปKน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบวJา 1. สภาพป^จจุบัน อยูJในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค' อยูJในระดับ
มากที่สุด ลําดับความตOองการจําเปKน การเตรียมการนิเทศ การกําหนดเป[าหมายและแผนการดําเนินงาน
การดําเนินการใหOคําชี้แนะ การติดตามและประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ 2. ผลการสรOางรูปแบบ
ประกอบดOวย 5 สJวน คือ สJวนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค' สJวนที่ 2 เนื้อหาของรูปแบบ สJวนที่ 3
กระบวนการพัฒนา สJวนที่ 4 การประเมินผล และสJวนที่ 5 เงื่อนไขความสําเร็จ ผลการประเมินความ
เหมาะสมอยูJในระดับ มากและความเปKนไปไดOอ ยูJในระดั บ มากที่ สุด 3. ผลการนํ ารู ปแบบฯ ไปใชO
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คะแนนประเมินความรูOหลังการเขOารJวมสูงกวJาคะแนนประเมินความรูOกJอนการเขOารJวมพัฒนาแตกตJาง
อยJางมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 4. ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ ดOานอรรถประโยชน' ดOานความ
เปK นไปไดO ดO านความเหมาะสม และดOานความถูก ตO อง โดยรวมอยูJในระดั บ มากที่สุ ดทุ กดO าน และ
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยูJในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : 1. การพัฒนารูปแบบ 2. การนิเทศแบบชี้แนะ 3. สถานศึกษาเอกชน
ABSTRACT
The objectives of this research article were to Develop of Coaching Supervision
Model to Improving Educational Quality for Private Schools of Surin Provincial Education
Office, the research was divided into 4 phases: 1) Study the basic information. The
sample groups there were 183 school directors and teachers by stratified sampling.
2) Set the model, informant group school directors and teachers comprising 10 people
and 9 experts, purposive sampling. 3) Implement the coaching supervision model,
target group school director and teachers comprising 11 people, by willing, and
4) evaluate the efficiency the model, the group of informants school director and
teachers comprising 11 people, purposive sampling. The tools used for data collection
were a questionnaire, an interview form, focus group form and a model assessment
form, quiz and Efficiency evaluation form. Data were analyzed by using descriptive
statistics such as frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, analyze
the priorities of the necessary needs and t-test.
The results were as follows: 1. the current conditions were at medium level,
desirable condition at the highest level, the needs are arranged in the following
order: preparation for supervision, goal setting and action plan, guidance action and
monitoring and evaluation of supervision respectively. 2. Result of set the model,
consists of 5 parts: part 1, principles and objectives, part 2, contents, part 3
development process, part 4 evaluation and part 5 conditions of success, the results
of the suitability assessment were at the high level and the feasibility was at the
highest level. 3. Result of implement coaching supervision model, the knowledge
assessment score after join the development higher before join the development
different with statistical significance at .05 level. 4. Efficiency evaluation results, Utility,
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Feasibility, Propriety, and Accuracy as a whole was at highest level, and the
satisfaction analysis as a whole was at highest level.
Keywords : 1. The Development of Model 2. Coaching Supervision 3. Private Schools
1. ความสําคัญและที่มาของปnญหาที่ทําการวิจัย
การพัฒนาการศึก ษาและตOองผนวกกับ การจัดการนิเทศการศึก ษา จึง เปKนเหตุ ผลหนึ่ง ที่
จําเปKนตOองมีการนิเทศสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาใหOเกิดคุณภาพ นั่นคือ ความพยายามทุกอยJาง
ของผูOป ฏิ บัติห นOาที่ ทางการศึก ษาในการใหO ความชJ วยเหลื อ แนะนําครูห รื อบุ คลากรที่ เ กี่ยวขOอ งกั บ
การศึกษาในดOานตJางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงวิธีสอน ที่จะชJวยพัฒนาครูใหOเกิดความงอกงามทาง
วิชาชีพทางการศึกษาใหO รูOจักเลือกและใชOวัสดุอุปกรณ'การสอน ปรั บปรุงหลักสูตรและเลือกเนื้อหาสาระ
ที่จะนํามาสอน ที่จะรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงวิธีสอนและการประเมินผลการสอน (Good, 1993)
กระบวนการนิเทศการศึกษาตOองดําเนินการอยูJบนหลักการของประชาธิปไตย เคารพซึ่งกันและกัน
การมีสJวนรJวมและรJ วมมือในการดําเนินงานเพื่อ ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูOใหOดียิ่งขึ้นดOวย
ทัก ษะและความสามารถของศึ กษานิ เ ทศก' ผูO ทํ างานรJ วมกั บ ครู ตลอดจนเทคนิ คและวิ ธีการตJ างๆ
ที่ศึกษานิเทศก'นํามาใชOในการนิเทศการศึกษา (ธิดา ขันดาวงศ', 2558)
การนิเทศแบบสอนแนะเปKนวิธีการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การทํ างานของครู โดยมีเ ป[าหมาย 3 ประการ คือ การแกOป^ ญหาในการทํางาน การพัฒ นาความรูO
ความสามารถในการทํางาน และการประยุกต'ใชOความรูOและทักษะในการทํางาน โดยการแนะนําวิธี
ปฏิบัติงานที่ดีเพื่อพัฒนาทั้งทางดOานความรูO ทักษะ และความสามารถในการทํางานจากผูOชํานาญการ
หรือการเรียนรูOรJวมกันไปพรOอมๆ กับการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2553) เปKนการถJายทอดความรูOหรือแนะนํา เสนอแนะวิธีการทํางานที่ถูกตOองใหOแกJผูOปฏิบัติงาน ทั้งที่
เปKนทางการและไมJเปKนทางการ เพื่อใหOเขOาใจขั้นตอนการทํางาน จนสามารถทํางานไดOอยJางถูกตOอง
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุม ดูแลเพื่อใหOการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครูใหOมีประสิทธิภาพ (อาภรณ' ภูJวิทยพันธุ', 2550;
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553; Blanchard & Thacker, 2004; MaManus,
2009; Carroll & Gilbert, 2011) ชJวยดูแลใหOคําแนะนําผูOที่มีหนOาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการของความรูO ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่ดีขึ้น เปKนการชJวยเหลือดOานการทํางาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหOมีความรูOความเขOาใจและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดOอยJางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย'และบุคลากรทางการศึกษา, 2550; อาภรณ'
ภูJวิทยพันธ', 2550; ไอบารJา เฮอร'มีเนีย, 2550; Gottesman, 2000; McManus, 2009)

664 |

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July – December 2022)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' มีวิสัยทัศน' บริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
อยJางมีประสิทธิภาพ ผูOเรียนไดOรับการเรียนรูOตลอดชีวิตอยJางมีคุณภาพและมีทักษะที่จําเปKนในศตวรรษ
ที่ 21 และมีพันธกิจ 1)สJงเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุก
พื้นที่อยJางมีประสิทธิภาพ สJงผลตJอการพัฒนาคุณภาพของผูOเรียน 2)สJงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหOสอดคลOองกับทักษะที่
จํ าเปK นในศตวรรษที่ 21 3)สJ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการสรO างโอกาสและความเสมอภาคในการเขO าถึ ง
การศึ ก ษาอยJางทั่วถึ ง ตามศั กยภาพของผูO เรี ยน เพื่อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ าทางการศึก ษา 4)สJ ง เสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของขOาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาที่สJ งผลตJอการพัฒนาทักษะที่จํ าเปKนของผูO เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีเ ป[าประสงค'
1)มีการบริ หารและการจัดการศึกษาแบบบู รณาการตามหลั กธรรมาภิบาลผูOเ รียนมีก ารศึ กษาและ
เรี ยนรูOตลอดชี วิตที่มี คุณภาพ และมี ทั กษะที่ จําเปK นในศตวรรษที่ 21 3)ผูO เรี ยนไดO รั บ โอกาสเขO าถึ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพอยJางทั่วถึงและเสมอภาค และ 4)ขOาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21จากการรายงานผลการนิเทศสถานศึกษาเอกชน สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' พบวJาแนวปฏิบัติขาดการเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพของผูOเรียน และ
การติดตามอยJางตJอเนื่อง ขาดนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษาที่ชJวยเสริมสรOางการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร', 2561) จึงตOองการพัฒนาการนิเทศ
โดยใชO เพื่อชJ วยเหลือครูยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะรูปแบบการพัฒนาจะชJวยการถJายทอด
ความคิด ความเขOาใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีตJอปรากฏการณ'หรือเรื่องราวใดๆ ใหOปรากฏโดยเปKน
การแสดงโครงสรOางที่เกี่ยวขOองเชื่อมโยงกันของหนJวยตJางๆ หรือตัวแปรตJางๆ ในเชิงความสัมพันธ'เชิง
เหตุและผลอยJางกระชับภายใตOหลักการอยJางมีระบบ (อุทุมพร จามรมาน, 2544; เยาวดี วิบูลย'ศรี,
2552; Bardo & Hartman, 1982)
จากป^ญหาและความสําคัญของป^ญหาการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกั ด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' ดังกลJาวขOางตOน ผูOวิจัยในฐานะศึกษานิเทศก'ผูOที่มีบทบาทหนOาที่
โดยตรงในการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' มองเห็นป^ญหาและตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพผูOเรียน สมควรที่จะ
ไดOรับการปรับปรุงแกOไขและพัฒนาใหOดีขึ้น จึงตOองการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนรูOของผูOมีสJวน
เกี่ยวขOองในการดําเนินการนิเทศสถานศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' ใหOมีระบบ
มีรูปแบบที่นJาเชื่อถือ และเปKนที่ยอมรับ เพื่อชJวยเหลือครูยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางและ
เจตนารมณ'ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหOมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตJอไป
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2. วัตถุประสงค9ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาขO อ มู ล พื้ นฐานของการพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศแบบชี้ แนะเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
2.2 เพื่ อ สรO า งรู ป แบบการนิ เ ทศแบบชี้ แ นะเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
2.3 เพื่อนํารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'ไปใชO
2.4 เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
3. ประโยชน9ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดOทราบสภาพป^จจุบัน สภาพที่พึงประสงค'และความตOองการจําเปKนของการนิเทศแบบ
ชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร' สําหรับนําไปใชOในศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเปKนเลิศและยกรJางรูปแบบ
3.2 ไดO รู ป แบบการนิ เ ทศแบบชี้ แนะเพื่ อยกระดั บ คุ ณภาพการศึก ษาสําหรั บสถานศึ ก ษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' สําหรับนําไปใชOในการบริหารและปฏิบัติตามวิ ธี
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูOเรียนใหOมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตJอไป
3.3 ไดOทราบผลการนํารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'สําหรับปรับปรุงพัฒนาใหOสอดคลOองตาม
บริบทสถานศึกษา
3.4 ไดOทราบผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' สําหรับนําไป
ปรับปรุงแกOไขใหOสมบูรณ'สอดคลOองกับสภาพบริบทยิ่งขึ้น
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปKนการวิจัยและพัฒนา ผูOวิจัยแบJงวิธีการดําเนินการออกเปKน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาขOอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
ประชากร ไดOแกJ ผูOบริหารสถานศึกษา และครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุริ นทร' จํ านวน 350 คน จํ าแนกเปKน ผูOบ ริ หารสถานศึ ก ษา จํานวน 11 คน ครู จํ านวน 339 คน
(สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร', 2562) กลุJมตัวอยJาง ไดOแกJ ผูOบริหารสถานศึกษา และครูสถานศึกษา
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เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' จํานวน 183 คน จําแนกเปKน ผูOบริหารสถานศึกษา
จํานวน 6 คน ครู จํานวน 177 คน โดยผูOวิจัยไดOดําเนินการกําหนดขนาดกลุJมตัวอยJางโดยเทียบจํานวน
ประชากรทั้งหมดกับตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร'แกนและคํานวณหาคJาจํานวนกลุJมตัวอยJาง
ตามสัดสJวนของประชากรที่ไดOมาจากวิธีการสุJมแบบแบJงชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) เครื่องมือที่ใชO
ในการเก็บรวบรวมขOอมูลเปKนแบบสอบถาม นําขOอมูลจากแบบสอบถามมาหาคJาดัชนีความตOองการ
จําเปKนสถิติที่ใชOในการวิจัย ไดOแกJ รOอยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คJาดัชนีความสอดคลOอง
และคJาดัชนีความตOองการจําเปKน
ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) รูปแบบการนิเทศ
แบบชี้แนะเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพการศึก ษาสํ าหรั บสถานศึกษาเอกชน สัง กัดสํานั กงานศึก ษาธิ การ
จังหวัดสุรินทร'กลุJมผูOใหOขOอมูล ไดOแกJ ผูOบริหารสถานศึกษา และครูหัวหนOาฝ€ายวิชาการ จากสถานศึกษา
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในภาพรวมสูงกวJาคJาเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ป•
ตJอเนื่อง ป•การศึกษา 2561-2563 จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมกลุJมผูOใหOขOอมูลจํานวน
10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อนําไปสูJการศึกษากําหนดรูปแบบกลุJมผูOใหOขOอมูลในการสนทนา
กลุJม ตรวจสอบยื นยั นและประเมินรูป แบบ ไดO แกJ ผูO ทรงคุ ณวุฒิ จํ านวน 9 คน เลื อกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชOในการวิจัย ไดOแกJ แบบสัมภาษณ' แบบบันทึกการสนทนากลุJม และแบบประเมินรูปแบบ
สถิติที่ใชOในการวิจัย ไดOแกJ รOอยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 นําไปใชO (Implement : I) เปKนการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่ อ
ยกระดั บคุ ณภาพการศึก ษาสําหรับ สถานศึกษาเอกชน สัง กัดสํานัก งานศึก ษาธิก ารจั งหวัดสุริ นทร'
กลุJมเป[าหมาย ไดO แกJ ผูO บริห ารสถานศึกษา หรื อครู หัวหนOาฝ€ายวิชาการ สถานศึ กษาเอกชน สังกั ด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' จํานวน 11 คน โดยความสมัครใจโดยการทดสอบความรูOความ
เขOาใจกJอน-หลังการพัฒนา เครื่องมือที่ใชOในการวิจัย ไดOแกJ แบบทดสอบ สถิติที่ใชOในการวิจัย ไดOแกJ
รOอยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที (t-test)
ระยะที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation : E) และปรับปรุงแกOไข รูปแบบการนิเทศ
แบบชี้แนะเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพการศึก ษาสํ าหรั บสถานศึกษาเอกชน สัง กัดสํานั กงานศึก ษาธิ การ
จังหวัดสุรินทร'กลุJมเป[าหมาย ไดO แกJ ผูOบริหารสถานศึกษา หรือครู หัวหนOาฝ€ายวิชาการ สถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' จํานวน 11คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (ที่ไดOรับ
การพัฒนาตามรูปแบบฯ)ประเมนประสิทธิภาพของรูปแบบหลังการไดOรับการพัฒนาตามระยะเวลาที่
กําหนด เครื่องมือที่ใชOในการวิจัย ไดOแกJ แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯ สถิติที่ใชOในการวิจัย
ไดOแกJ รOอยละ คJาเฉลี่ย สJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาขOอมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
พบวJา สภาพป^จจุบันโดยรวมอยูJในระดับปานกลาง(x=3.13) พิจารณาเปKนรายดOานมีการปฏิบัติอยูJใน
ระดับปานกลางทุกดOาน เรียงลําดับคJาเฉลี่ยจากมากไปหานOอย ไดOดังนี้ ดOานการติดตามและประเมินผล
การนิเทศ(x=3.30) ดOานการดําเนินการใหOคําชี้แนะ(x=3.29) ดOานการกําหนดเป[าหมายและแผนการ
ดําเนินงาน(x=3.00)และดOานการเตรียมการนิเทศ(x=2.92) สภาพที่พึงประสงค' โดยรวมอยูJในระดับ
มากที่สุ ด(x=4.65) พิจารณาเปKนรายดO าน มีสภาพที่ พึงประสงค'อยูJในระดับมากที่สุดทุกดOาน เรียงลําดั บ
คJาเฉลี่ยจากมากไปหานOอย ไดOดังนี้ ดOานการเตรียมการนิเทศ(x=4.67) ดOานการดําเนินการใหOคําชี้แนะ
(x=4.65) ดO านการติดตามและประเมินผลการนิเ ทศ(x=4.64)และดO านการกํ าหนดเป[าหมายและ
แผนการดําเนินงาน(x=4.63) ลําดับความตOองการจําเปKน เรียงลําดับความตOองการจําเปKนจากมากไปหา
นOอย ไดOดังนี้ ลําดับที่ 1 ดOานการเตรียมการนิเทศ(PNImodified=0.600) ลําดับที่ 2 ดOานการกําหนด
เป[าหมายและแผนการดําเนินงาน(PNImodified=0.544) ลําดั บที่ 3 ดO านการดํ าเนิ นการใหO คําชี้ แนะ
(PNImodified=0.413) และลําดับที่ 4 ดOานการติดตามและประเมินผลการนิเทศ(PNImodified =0.408)
5.2 ผลการสรOางรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' รูปแบบประกอบดOวย 5 สJวน คือ สJวนที่ 1 หลักการ
และวัตถุประสงค' สJวนที่ 2 เนื้อหาของรูปแบบ ประกอบดOวย หนJวยการพัฒนาที่ 1 การเตรียมการ
นิเทศแบบชี้แนะ หนJวยการพัฒนาที่ 2 การกําหนดเป[าหมายและแผนการดําเนินงานการนิเทศแบบ
ชี้แนะหนJวยการพั ฒนาที่ 3 การดําเนินการนิเ ทศแบบชี้แนะหนJ วยการพัฒนาที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะ สJวนที่ 3 กระบวนการพัฒนา สJวนที่ 4 การประเมินผล และสJวนที่ 5
เงื่อนไขความสําเร็จ ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปKนไปไดOของรูปแบบ โดยผูOทรงคุณวุฒิ
9 คน ดOานความเหมาะสมโดยรวมอยูJในระดับมาก(x=4.50) และดOานความเปKนไปไดO โดยรวมอยูJใน
ระดับมากที่สุด (x=4.54)
5.3 ผลการนํารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' ไปใชOพบวJา คะแนนประเมินความรูOหลังการเขOารJวม
สูงกวJาคะแนนประเมินความรูOกJอนการเขOารJวมพัฒนาแตกตJางอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดOานอรรถประโยชน' ดOานความเปKนไปไดO ดOานความเหมาะสม
และดOานความถูกตOอง โดยรวมอยูJในระดับมากที่สุดทุกดOาน และผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูJในระดับมากที่สุด
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาขOอมูล พื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
6.1.1 สภาพป^ จจุบันของการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุ ณภาพการศึกษาสําหรั บ
สถานศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ริ น ทร' โ ดยรวมรายดO า นอยูJ ใ นระดั บ
ปานกลาง ทั้งนี้เปKนเพราะวJา ในแตJละสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' มี
การดําเนินการนิเทศการศึกษา แตJยังไมJมีแนวปฏิบัติในการดําเนินการนิเทศแบบชี้แนะซึ่งกระบวนการ
นิ เ ทศการศึ ก ษาแบบชี้ แนะ เปK นการชJ วยเหลื อ ครู ผูO ส อนใหO มี ก ารตื่ นตั วในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา ดังที่ ไอบารJา เฮอร'มีเนีย (2550) ไดOเสนอความสําคัญของการนิเทศแบบชี้แนะ ไวOวJา เปKน
กระบวนการปฏิสัมพันธ'ที่ผูOจัดการและหัวหนOางานตJางก็มุJงหวังที่จะแกOไขป^ญหาผลการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร กระบวนการดังกลJาวขึ้นกับความรJวมมือรJวมใจภายใตOสJวนประกอบ
3 ประการ ซึ่งไดOแกJ ความชJวยเหลือดOานเทคนิคการทํางาน แรงสนับสนุนสJวนตัว และความทOายทาย
สJวนบุคคลสอดคลOองกับงานวิจัยของ สายฟ[า หาสีสุข (2564) ไดOทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย' เขต 4
ผลการวิจัยพบวJา สภาพป^จจุบันของการนิเทศการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย' เขต 4 โดยรวมอยูJในระดับปานกลาง
6.1.2 สภาพที่ พึ ง ประสงค' ของการนิ เ ทศแบบชี้ แนะเพื่ อ ยกระดั บ คุณภาพการศึ ก ษา
สําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' โดยรวมรายดOานอยูJในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เปKนเพราะวJา แตJละสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' มี
ความตOองการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหOเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจากการนิเทศแบบชี้แนะ ดังที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) ไดOเสนอวJา การจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จ
จะตOองอาศัยกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ ไดOแกJ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน
และกระบวนนิเ ทศการศึ ก ษา โดยเฉพาะกระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาเปKนกระบวนการที่ คอยใหO
คําแนะนํา สJงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหOมีคุณภาพที่จะสJงผลถึงคุณภาพ
ของผูOเรียนใหOเปKนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไวOสอดคลOองกับงานวิจัยของ สมหวัง พันธะลี
(2562) ไดOวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนรูOตามแนวคิดการสอนแนะและการเปKน
พี่เลี้ยงครูสําหรับศึกษานิเทศก' ผลการวิจัยพบวJา สภาพที่พึงประสงค'ของกการนิเทศการจัดการเรียนรูO
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเปKนพี่เลี้ยงครูสําหรับศึกษานิเทศก'อยูJในระดับมากที่สุด
6.1.3 ลําดับความตOองการจําเปKนในการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สํ าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ดสํ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ดสุ ริ นทร' ดO านการเตรี ยมการนิ เ ทศ
ดOานการกํ าหนดเป[ าหมายและแผนการดําเนินงาน ดOานการดํ าเนิ นการใหO คําชี้ แนะ และดO านการ
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ติดตามและประเมินผลการนิเทศ ตามลําดับ ทั้งนี้เปKนเพราะวJาการนิเทศการศึกษาแบบชี้แนะตOอง
เริ่มตOนจากการเตรียมการนิเทศ กําหนดวัตถุประสงค' ดําเนินการนิเทศตามกระบวนการ และติดตาม
ประเมินผล ตามกระบวนการจะสJงผลตJอคุณภาพการศึกษาของผูOเรียนที่มีการพัฒนาขึ้น ดังที่ ปรียาพร
วงศ'อนุตรโรจน' (2553) นําเสนอไวOวJา การนิเทศการศึกษาเปKนกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน
และกระตุOนความเจริญกOาวหนOาของครู เพื่อใหOสJงผลตJอคุณภาพทางการศึกษา เป[าหมายอยูJที่คุณภาพ
ของผูOเรียนโดยผJานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมุJงใหOครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ซึ่งพฤติกรรมของครูยJอมสJงผลตJอพฤติกรรมของผูOเรียน หากครูไดOแสดงถึงความรูOความสามารถและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมแลOวคุณภาพของนักเรียนก็จะดีควบคูJกันไปดOวย สอดคลOองกับงานวิจัยของ อรอุมา
บวรศักดิ์ (2561) ไดOวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่สJงเสริมทักษะการคิดอยJางมีวิจารณญาณ
สําหรับครูวิทยาศาสตร'ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวJา ความตOองการจําเปKน
เรียงลําดับไดOดังนี้ หลักการนิเทศ การประเมินผลและปรับปรุงงาน และการใหOความรูOและวิธีการเรียนรูO
6.2 ผลการสรO างรู ป แบบการนิ เ ทศแบบชี้ แ นะเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ ก ษาสํ าหรั บ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'
6.2.1 ผลการสรOางรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาเอกชน สั งกัดสํานัก งานศึกษาธิ การจังหวั ดสุรินทร' ประกอบดO วย 5 สJวน คื อ สJวนที่ 1
หลักการและวัตถุประสงค' สJวนที่ 2 เนื้อหาของรูปแบบ ประกอบดOวย หนJวยการพัฒนาที่ 1 การเตรียมการ
นิเทศแบบชี้แนะ หนJวยการพัฒนาที่ 2 การกําหนดเป[าหมายและแผนการดําเนินงานการนิเทศแบบชี้แนะ
หนJ ว ยการพั ฒ นาที่ 3 การดํ า เนิ น การนิ เ ทศแบบชี้ แ นะ หนJ ว ยการพั ฒ นาที่ 4 การติ ด ตามและ
ประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะ สJวนที่ 3 กระบวนการพัฒนา สJวนที่ 4 การประเมินผล และสJวนที่ 5
เงื่อนไขความสําเร็จ ทั้งนี้เปKนเพราะวJาผูOวิจัยไดOศึกษาขOอมูลเชิงปริมาณและขOอมูลเชิงคุณภาพที่ถูกตOอง
สรOางรูปแบบการพัฒนาตามหลักทฤษฎีของการสรOางรูปแบบ ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (2546) ทิศนา แขมมณี
(2546) และ Keeves (1988) ไดOนําเสนอไวOวJา องค'ประกอบของรูปแบบ ประกอบดOวย 5 สJวน ไดOแกJ
สJวนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค' สJวนที่ 2 เนื้อหาของรูปแบบ สJวนที่ 3 กระบวนการพัฒนา สJวนที่ 4
การประเมินผล และสJวนที่ 5 เงื่อนไขความสําเร็จ และผูO วิจัยไดOศึกษาดําเนินการตามกระบวนการ
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ปริทรรศน' พันธุบรรยงก' (2545) สมาน อัศวภูมิ (2551), สุธรรม ธรรมทัศนา
นนท' (2554), Deming (1995) ประกอบดOวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) P คือ Plan หมายถึง การวางแผน
2) D คือ Do หมายถึง การนําแผนไปสูJการปฏิบัติ 3) C คือ Check หมายถึง การตรวจสอบหรือการ
เปรียบเทียบ 4) A คือ Act หมายถึง ปรับปรุงการดําเนินการใหOเหมาะสมสอดคลOองกับงานวิจัยของ
อรอุม า บวรศักดิ์ (2561) ไดOวิจัยเรื่ อง การพัฒ นารูป แบบการนิ เทศที่ สJงเสริมทัก ษะการคิดอยJางมี
วิจารณญาณ สําหรับครูวิทยาศาสตร'ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวJา รูปแบบ
การนิเทศที่สJงเสริมทักษะการคิดอยJางมีวิจารณญาณ สําหรับครูวิทยาศาสตร'ในโรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา คือ ARPED Model มีองค'ประกอบ 5 องค'ประกอบหลัก คือ การประเมินสภาวการณ'
ป^จจุบัน(Assessment : A) การสรOางความสัมพันธ'(Relationship Building : R) การสรOางแนวปฏิบัติการ
นิเทศการสอน(Practice : P) ประกอบดOวย (1)หลักการ (2)วัตถุประสงค' (3) กระบวนการนิเทศ
ประกอบดOวย (3.1)ประชุ มกJ อนสั งเกตการสอน (3.2)สัง เกตเหตุการณ' สําคั ญในการจัดการเรี ยนรูO
(3.3) การไตรJตรองสะทOอนคิด (3.4) การเปKนพี่เลี้ยงและการสอนงาน และ (3.5) การประเมินผลและ
ปรับปรุงงาน การประเมินผล(Evaluation) และ การพัฒนาและปรับปรุงงาน(Development)
6.2.2 ผลการประเมิ นความเหมาะสมและความเปKนไปไดOของรูป แบบการนิเทศแบบ
ชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร' พบวJา มีความเหมาะสมอยูJในระดับมาก และความเปKนไปไดOอยูJในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปKน
เพราะวJา ผูOวิจัยไดOศึกษาการนิเทศการศึกษาแบบชี้แนะทั้งจากเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวขOองทั้งใน
ประเทศและตJางประเทศ จากการสัมภาษณ'ผูOบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนOาฝ€ายวิชาการ ไดOขOอมูลเชิง
คุณภาพนํามายกรJางรูปแบบและขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาดOวยกระบวนการของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(PDCA) เพื่อใหOเกิดเปKนรูปแบบการพัฒนาการนิเทศแบบชี้แนะที่ชJวยพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ใหOมีป ระสิ ทธิภาพ ดังที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย'และบุคลากรทางการศึก ษา (2550) ไดO เสนอ
ความสําคัญของการนิเทศแบบชี้แนะ ไวOวJา เปKนวิธีการพัฒนาบุคลากรใหOสามารถปฏิบัติงานไดOอยJางมี
ประสิทธิภาพโดยการแนะนําหรือเรียนรูOจากผูOชํานาญการในลักษณะไดOรับคําแนะนําหรือเรียนรูOจาก
ผูOชํานาญการ ในลั ก ษณะไดO รั บ คําแนะนํ าหรื อ เรี ยนรูOไปพรO อ มๆ กั บ การปฏิ บั ติง านสอดคลO อ งกั บ
งานวิจัยของอนงค'นาถ เคนโพธิ์ (2562) ไดOทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสรOาง
สมรรถนะการจั ด การเรี ย นรูOในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา ผลการวิ จั ยพบวJ า รู ป แบบการนิ เ ทศเพื่ อ
เสริม สรO างสมรรถนะการจัดการเรียนรูOในโรงเรียนประถมศึก ษาที่พั ฒนาขึ้ นแบบ ROAD มี ความ
เหมาะสม ความเปKนไปไดOและเปKนประโยชน'อยูJในระดับมาก
6.3 ผลการนํ า รู ป แบบการนิ เ ทศแบบชี้ แ นะเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' ไปใชO ผลการประเมินความรูOความเขOาใจ
กJอนและหลัง การพั ฒนา พบวJา กลุJม เป[ าหมายที่ เขOารJวมประชุม เชิ งปฏิบั ติก าร มี คะแนนประเมิ น
ความรูOหลังการเขOารJวมพัฒนาสูงกวJากJอนการเขOารJวมพัฒนา อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เปKนเพราะวJา ผูOวิจัยไดOนําขOอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาสรOางรูปแบบและกําหนดกิจกรรม
การพัฒนา มีการเชิญวิทยากรที่มีความรูOความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ'ดOานการนิเทศการศึกษามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูOในการประชุมเชิงปฏิบัติการจึงทําใหOมีความรูOความเขOาใจในกระบวนการตามรูปแบบ
ดังที่ Werner and Desimone (2009) ไดOเสนอความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร ไวOวJา เปKนการพัฒนา
ทักษะ ความรูO และทัศนคติ การฝŠกอบรมมุJงผลระยะสั้น เนOนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน(Performance)
การพัฒนาเนOนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพและสรOางการเรียนรูO(Learning)ในระยะยาว สอดคลOอง
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กับงานวิจัยของ จิระภา ธรรมนําศีล (2562) ไดOทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ'
การเรียนรูOเพื่อเตรียมความพรOอมดOานภาษาของเด็กปฐมวัยแลการวิจัยพบวJา ผลการเรียนรูจO ากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ พบวJา ผูOรJวมพัฒนามีความรูOความเขOาใจเกี่ยวกับการนิเทศการจัดประสบการณ'การ
เรียนรูOที่พัฒนาขึ้น ผJานเกณฑ'การประเมินทุกคน ซึ่งมีคะแนนหลังการพัฒนาสูงกวJากJอนการพัฒนา
6.4 ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' พบวJาดOานอรรถประโยชน' ดOานความ
เปKนไปไดO ดOานความเหมาะสม และดOานความถูกตOอง โดยรวมอยูJในระดับมากที่สุดทุกดOาน ทั้งนี้เปKน
เพราะวJา ผูOวิจัยไดOศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขOอง นําขOอมูลที่ไดOจากการศึกษาไปใหOผูOทรงคุณวุฒิ
ประเมิ นองค' ประกอบและตั วชี้ วัด นําองค'ป ระกอบและตัวชี้วัดไปสรO างเครื่อ งมื อเก็บ ขOอ มูล ทั้ง เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ นําขOอมูลที่ไดOยกรJางรูปแบบและนําเขOาสูJกระบวนการตรวจสอบยืนยันดOวย
การสนทนากลุJมีการประเมินความเหมาะสมและความเปKนไปไดOโดยผูOทรงคุณวุฒิ นํารูปแบบที่ไดOมาใชO
ในสถานการณ' จ ริ ง จนเกิ ดผลลั พ ธ' เ ชิ ง ประจั ก ษ' ที่ ชัด ที่ สุ ด คื อ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป•การศึกษา 2562-2563 สูงกวJาคJาเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาและ
มีการประเมินประสิทธิภาพทําใหOไดOทราบวJาการใชOรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะทําใหOการยกระดับ
การศึกษาสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'มีประสิทธิภาพ ดังที่ อาภรณ' ภูJ
วิทยพันธุ' (2550) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) Blanchard & Thacker
(2004) MaManus (2009) และ Carroll & Gilbert (2011) ไดOนําเสนอวJา การนิเทศการศึกษาแบบ
ชี้แนะเปKนการถJายทอดความรูOหรือแนะนํา เสนอแนะวิธีการทํางานที่ถูกตOองใหOแกJผูOปฏิบัติงาน ทั้งที่
เปKนทางการและไมJเปKนทางการ เพื่อใหOเขOาใจขั้นตอนการทํางาน จนสามารถทํางานไดOอยJางถูกตOอง
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุม ดูแลเพื่อใหOการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของครูใหOมีประสิทธิภาพ และสอดคลOองกับงานวิจัยของ
อนงค'นาถ เคนโพธิ์ (2562) ไดOทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสรOางสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูOในโรงเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบวJา รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสรOางสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูOในโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นแบบ ROAD มีความเหมาะสม ความเปKนไปไดO
และเปKนประโยชน'อยูJในระดับมาก
7. องค9ความรูใหมO
องค'ความรูOใหมJที่ไดOจากรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร'ดังภาพที่ 1

672 |

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July – December 2022)

จากภาพที่ 1 องค'ความรูOที่ไดOจากการวิจัยครั้งนี้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร' มีโครงสรOาง
ตามองค'ประกอบของรูปแบบ ไดOแกJ หลักการและวัตถุประสงค' เนื้อหาของรูปแบบ กระบวนการพัฒนา
การประเมินผล และเงื่อนไขความสําเร็จ เปKนโครงสรOางของการพัฒนานําไปพัฒนาบุคลากรใหOมีความรูO
ความเขOาใจตามกระบวนการและนําเนื้อหาที่ไดOรับการพัฒนาไปพัฒนาตJอในสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนตามสภาพบริบทในพื้นที่ตJอไป
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8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขOอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการศึกษาสภาพป^จจุบันของการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สําหรับ สถานศึกษาเอกชน สัง กัดสํานั กงานศึกษาธิการจังหวั ดสุรินทร' พบวJา ดO านการติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศ มีคJาเฉลี่ยนOอยที่สุดและเมื่อนํามาจัดลําดับความตOองการจําเปKนปรากฏวJามีความ
ตOองการจําเปKนอยูJอันดับ 1 แสดงใหOเห็นวJา การนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับ
สถานศึ ก ษาเอกชนขั้ นตอนการเตรี ยมการนิ เ ทศเปK นกระบวนการสํ าคัญ ที่ จ ะชJ วยพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหOบรรลุผลสําเร็จไดO ตลอดจนสJงผลใหOผูOมีสJวนเกี่ยวขOองในสถานศึกษามีสJวน
รJวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูOบริหารในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ควรมีการกํ าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึ กษาสําหรั บ
สถานศึกษาเอกชนอยJางเปKนรูปธรรม
8.2 ขOอเสนอแนะสําหรับผูOปฏิบัติ
8.2.1 ผูOบริหารสถานศึกษาควรนํานโยบายการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชนมาปฏิบัติไดOอยJางตJอเนื่องใหOเห็นเปKนรูปธรรมมีการมอบหมายงาน
ตามโครงสรOางการบริหารสถานศึกษา และสJงเสริม สนับสนุน นิเทศและติดตามอยJางตJอเนื่องโดยทุก
ฝ€ายเขOามามีสJวนรJวมในการนิเทศการศึกษา
8.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปฏิบัติตามรูปแบบการนิเทศแบบ
ชี้แนะเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณภาพการศึก ษาสํ าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนบู ร ณาการกั บ การปฏิ บั ติง านใน
สถานศึ ก ษา และรับ ฟ^ งขO อ คิดเห็นขO อเสนอแนะจากทุ กฝ€ าย เพื่อ การพั ฒนาและยกระดั บ คุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใหOเปKนที่ยอมรับ
8.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูOปกครองนักเรียน ใหOความรJวมมือในการปฏิบัติ
ตามรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน มีสJวนรJวม
ในการติดตาม ตรวจสอบ ใหOคําแนะนํา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตJางๆ อยJางตJอเนื่อง
8.3 ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตJอไป
8.3.1 ผลจากการศึกษาสภาพป^จจุบันของการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน พบวJา ดOานการติดตามและประเมินผลการนิเทศมีคJาเฉลี่ยนOอยที่สุด
และเมื่อนํามาจัดลําดับความตOองการจําเปKนปรากฏวJามีความตOองการจําเปKนอยูJอันดับ 1 ควรมีการวิจัยใน
ครั้งตJอไปในเชิงลึกเพื่อการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชน
ดOานดังกลJาวใหOมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา เชJน โปรแกรมการพัฒนา
การพัฒนาระบบการบริหาร หรือการพัฒนากลยุทธ'การนิเทศการศึกษาแบบชี้แนะในขั้นตอนดังกลJาว
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10. คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุ ณ ดร.กิ ตติ ภั ท ท' ไกรเพชร ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ดสุ ริ น ทร' ที่ ใ หO คํา ปรึ ก ษา
ขOอเสนอแนะและตรวจสอบแกOไขขOอบกพรJองเพื่อความสมบูรณ'ของวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณผูOบริหาร
และครู โรงเรียนเอกชนในสังกัดศึ กษาธิก ารจังหวัดสุรินทร' ที่ใหOความอนุเคราะห'ในการเก็ บขOอมู ล
ขอขอบคุณผูOบริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเปKนเลิศที่ใหOการสัมภาษณ'แนวทางการพัฒนาการนิเทศแบบ
ชี้แนะคุณคJาและประโยชน'ของวิ จัยนี้ ผูOวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิ ดา มารดา ครูอาจารย'ทุกทJานที่
ประสาทวิทยาใหOมีสติป^ญญาและคุณธรรมอันเปKนเครื่องชี้นําความสําเร็จในชีวิต

