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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 2) ผู้บริหารการศึกษา 17 คน  3)  ผู้บริหารสถานศึกษา  
123 คน เครื่องมือที่ใช้ใน   การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    
ค่ามัธยฐาน  ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t – test   
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ขั้น คือขั้นที่  1  
การวางแผน การนิเทศ  ขั้นที่ 2 การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการ
นิเทศ  ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ส่วนประกอบทั้ง  4  ขั้น  มีความถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่
ในระดับมาก  มีความเหมาะสมกับสภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก  และมีความเป็นไปได้
ภายใต้ศักยภาพความพร้อมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study  was  to propose guidelines of supportive internal 
supervision in schools under Pranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 2.The example groups were divided into 3 groups ; 1) 5 acadermic experts, 2) 17 
educational  administrators, and 3)123 school administrators. The reserch instrument 
was a questionnaire.The data were statistically analyzed by median Inter guartile range 
means, standard  deviations  and t-test. 
         The results showed that the guidelines of supportive internal in schools 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 consisted of 
4 steps as follows :  1)Planning of supervision, 2)managing personnel and materials for 
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Supervision,  3)  implementation of supervision,  and 4)  evaluation of supervision.            
All four steps were correct and suitable for the state of Phranakhon Si Ayutthaya 
provinic and possible for the readiness of schools. 
 
ค าส าคัญ 

การนิเทศภายในสถานศึกษา แนวทางการนิเทศ การนิเทศเชิงสนับสนุน การวางแผนการ
นิเทศ การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศการประเมินผล
การนิเทศ   

ความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การปรับปรุง
การเรียนการสอนในห้องเรียนนับได้ว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปอย่างแท้จริง การนิเทศการศึกษา        
ก็เป็นกระบวนการส าคัญอีกกระบวนการหนึ่งในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประกัน
คุณภาพในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน    
การสอนได้ปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สุทธนู  ศรีไสย์, 2545)  
 งานนิเทศเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา 
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพต่างก็ต้องมีการนิเทศเป็นหลักในการจัดกิจกรรมบริหารสถานศึกษา  
การนิเทศจึงเป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งจะส่งเสริมให้การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของ
การศึกษา โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้ประสบการณ์  ทักษะต่าง ๆ ในการนิเทศการสนับสนุนสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ขวัญ ก าลังใจและการสนับสนุนจากผู้นิเทศและ
ผู้บริหารเช่นกัน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546)  
 การนิเทศถือเป็นศาสตร์และศิลป์ กระบวนการนิเทศที่ถือว่าเป็นศาสตร์ก็เพราะกระบวนการ
นิเทศนี้เป็นปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรู้และคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ว่า
เป็นศิลป์ก็เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธี และมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การติดต่อ
ประสานงานการจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายของการศึกษา การนิเทศยังเป็นรูปแบบของ
การจัดการศึกษาที่ต้องการการมีส่วนร่วมของบุคคลเป็นลักษณะรูปแบบประชาธิปไตย เพราะการ
นิเทศใช้หลักการของประชาธิปไตยมาด าเนินการ ได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกัน การประชุม
ปรึกษาหารือกัน การให้ความร่วมมือและการประสานงานการร่วมมือแก้ปัญหา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  2546) 
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการแล้ว การจัดให้มีการนิเทศการศึกษาก็
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศการศึกษาจะเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะน าไปสู่สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส  ไชยมี (2546) ; วิเชียร  ขระณีย์ (2547)  และกมล  โกมุทธพงษ์ 
(2547) ศึกษาพบว่า การพัฒนาการนิเทศท าให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู้ ที่สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ครูมีการเตรียมความ
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พร้อมเพ่ือสอนและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัด การเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นสมกับที่เป็นครูมือ
อาชีพ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการของ  ผู้นิเทศที่มุ่งจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนใน
สถานศึกษา โดยมุ่งพฤติกรรมครูที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2546) 
 จากการศึกษารูปแบบการนิเทศ พบว่า มีรูปแบบที่มีความหลากหลาย ซึ่งในส่วนการน าเสนอ
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการของการด าเนินงานนิเทศการศึกษา 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้น คือ การวางแผนการนิเทศ  การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 
การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ซึ่งแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนมี
ประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นรวมทั้งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  
 ซึ่งการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า มีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานนิเทศของ
สถานศึกษา การรายงานทางด้านการนิเทศของสถานศึกษาส่วนใหญ่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อยู่ในเกณฑ์พอใช้เท่านั้น สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่เห็น
ว่าควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงจ าเป็นต้องท าการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมและสอดรับกับการ
บริหารของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2, 2555) 
 จากสภาพปัญหาดังได้กล่าวแสดงให้เห็นว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
อย่างยิ่งในการเร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและเป็นจุดส าคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้ความส าคัญ และให้มีการด าเนินงานไปพร้อม
กับกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังว่าการน าเสนอ
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนเป็นมาตรการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดให้สูงขึ้น จึงได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือให้ได้
แนวทางมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ส าหรับการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และเป็นรูปแบบในการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุนในสถานศึกษาอ่ืนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
              การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญอย่างยิ่งในการเร่งรัดคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาและเป็นจุดส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุงให้ความส าคัญ และให้มีการด าเนินงานไปพร้อมกับกระบวนการบริหารและกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังว่า การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนเป็น
มาตรการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สูงขึ้น จึงได้ท าการวิจัยเรื่อง 
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การน าเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือให้ได้แนวทางมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร 
ส าหรับการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และ
เป็นรูปแบบในการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาอ่ืนต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
               1. เพ่ือสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
               2. เ พ่ือศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการนิ เทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
               3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
       1.1 การเตรียมการ 
  1.1.1 ศึกษาแนวคิดและหลักการของการนิเทศภายในและการนิเทศเชิงสนับสนุน โดย
การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา แนวคิด หลักการ องค์ประกอบที่ส าคัญของการ
นิเทศภายใน การนิเทศเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาและการน าการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนไปใช้ใน
สถานศึกษา 
  1.1.2 สังเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการและกิจกรรมของการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยมาเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 1 เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแนวทาง 
 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             1.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติคือผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 
  1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ธานินทร์                
ศิลป์จารุ, 2549) 
       1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็น แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง และแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
       1.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
       1.4.1 ผู้วิจัยน าร่างแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
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ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
              1.4.2 น ามาปรับปรุงเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ที่สมบูรณ ์
  1.4.3 น าแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแนวทางการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
  1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแสดงความคิดเห็นว่า  “เห็นด้วย”   “ไม่แน่ใจ”  หรือ  “ไม่เห็นด้วย”  
และข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม โดยการน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้ด าเนินการระหว่าง
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ด าเนินการด้วยตนเองทั้งขั้นตอนการแจกแบบสอบถามและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
       1.6 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
               1.6.1 การจัดกระท าข้อมูล 
                      1.6.1.1 น าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ที่รับคืนตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
เนื้อหา 
                      1.6.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาซึ่ง
สามารถสอบวัดค่าได้ด้วยวิธีการแจงนับจากแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ น  หาค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง  ( IOC)  วิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ล ได้ ค่ า ดั ชนี คว ามสอดคล้ อ งอยู่                      
ระหว่าง 0.60 – 1.00 
  
2. ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
       2.1 การเตรียมการ 
              2.1.1 ผู้วิจัยน าผลจากการตรวจสอบความสอดคล้องเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา 
โครงสร้าง และรูปแบบจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
   2.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ไปให้ผู้บริหารการศึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
       2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และเขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  รวมทั้งศึกษานิเทศก์   
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,   
2549) 
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  2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษากับบริบทในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ แสดงความ
คิดเห็นตามระดับความเหมาะสมในแบบสอบถามฉบับที่ 2  เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน พิจารณาว่าแนวทางระบุในข้อค าถามนั้นมีความ
เหมาะสมจะเป็นแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา โดยก าหนดระดับความคิดเห็น
เป็นน้ าหนักคะแนนตามวิธีของลิเคิร์ท (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ,  2536)   
  2.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
   2.4.1 ผู้วิจัยน าร่างแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มาก าหนดเป็นประเด็นค าถาม  
   2.4.2 น าร่างแบบสอบถามฉบับที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศ
ภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
         2.4.3 น าร่างแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่
สมบูรณ์ 
    2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน ตอบแบบสอบถามฉบับที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทาง 
การนิ เทศภายในเชิ งสนับสนุนในสถานศึกษา ว่ ามีความเหมาะสมกับบริบทของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งได้รับการตอบกลับมาทั้งสิ้น 
17 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   
  2.6 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
              2.6.1 การจัดกระท าข้อมูล 
                   2.6.1.1 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความเรียบร้อย
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ 
                       2.6.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล  
              2.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  น าข้อมูลแบบสอบถามฉบับที่  2 มาวิเคราะห์ เพ่ือการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง     
ควอไทล์ เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน  ใน
สถานศึกษา คือ มัธยฐาน มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 2.00 ถือว่าเป็น
รายการที่เหมาะสม   
  
3. ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  
        3.1 การเตรียมการ 
        3.1.1 ผู้วิจัยน าผลจากขั้น 2 ที่มีความเหมาะสม มาจัดท าเป็นร่างแบบสอบถาม
ฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาตาม
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ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา เกี่ยวกับขอบเขตของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ใน
สถานศึกษามาใช้ภายใต้บริบทศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ 
        3.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 3 ไปให้ผู้บริหารสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
        3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         3.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 166 คน 
        3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 123 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติของบุคคลที่ก าหนด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,  2549) 
       3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิด
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พิจารณาว่าแนวทางที่ระบุในข้อค าถามนั้นมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด โดยก าหนดระดับความคิดเห็นเป็นน้ าหนักคะแนนตามวิธีของลิเคิร์ท  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์,  2540)    
            3.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
        3.4.1 จัดท าร่างแบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการนิ เทศภายใน                
เชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 3 ให้ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามเนื้อหา 
       3.4.2 น าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30  คน ทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยค านวณค่า
ความเชื่อมั่น จากสูตร KR - 20 ของคู เดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson - 20) (อ้างถึงใน         
ประภาพรรณ  เส็งวงศ,์ 2550)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  .93 
        3.4.3 จัดท าแบบสอบถาม ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
        3.4.4 น าแบบสอบถามฉบับที่ 3 ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
พิจารณาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการ     
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับการตอบกลับมา
ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                 
       3.6 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
              3.6.1 การจัดกระท าข้อมูล 
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                            3.6.1.1 น าแบบสอบถามที่ได้ ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง และ
ความสมบูรณ์ 
                       3.6.1.2 น าแบบสอบถามฉบับที่ 3 ที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลมาด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถิติ  t-test  
                3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
                    น าข้อมูลแบบสอบถามฉบับที่ 3 มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ในการพิจารณาความ
เป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา  เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจาก  
กลุ่มตัวอย่าง เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงประชากรทั้งหมดจึงท าการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยด้วย t-test โดยก าหนดค่าที่เป็นเชิงสมมุติฐานไว้ว่า แนวทางใดที่มีค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.50 ขึ้น
ไป ถือว่ารายการนั้นเป็นไปได้และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง การทดสอบได้ตั้งระดับความมีนัยส าคัญ
ไว้ที่  .05 วางแนวทางและการก าหนดประเด็นในการศึกษาและสร้างเป็นกรอบความคิดแนวทางการ
นิเทศภายในเชิงสนับสนุน ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
  ขั้นที่ 2 การจัดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 
  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ 
  ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
  จากผลการสร้างแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการ  ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC.) โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าดัชนี   ความ
สอดคล้อง ซึ่งอยู่ในระหว่าง 0.60 - 1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา มีความตรงเชิงเนื้อหาตามโครงสร้างและหลักวิชา ทั้ง 4 ขั้น 
 
ตารางที ่1  ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของคะแนนความเหมาะสมในภาพรวมของ 
           แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของผู้บริหารการศึกษา    
 

แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน 
ในสถานศึกษา 

ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์

แปลผล 

1.  การวางแผนการนเิทศ 4.50 1.10 เหมาะสมมาก 
2.  การจัดหาบคุลากรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการนิเทศ 4.70 0.80 เหมาะสมมาก 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การประเมินผลการนิเทศ                                                                                                                       

4.80 
4.60 

0.80 
0.80 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
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  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในเชิง
สนับสนุนในสถานศึกษา  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย  1)  การวางแผน
การนิเทศ   2)  การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ  3)  การปฏิบัติการนิเทศ และ          
4)  การประเมินผลการนิเทศ   
  ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความเหมาะสม ที่
สามารถน าไปทดลองใช้ในขั้นต่อไปได้ โดยคะแนนความเหมาะสมไม่น้อยกว่า 3.50 (ค่ามัธยฐานมากกว่า 
3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน 2.00) ในแต่ละข้ัน และในภาพรวม 

ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเป็นไปได้ในภาพรวมแต่ละส่วนของ
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test 

 
แนวทางการนิเทศภายในเชิง

สนับสนุนในสถานศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t sig แปลผล 

1.   การวางแผนการนิเทศ 
2.  การจัดหาบุคลากรและวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 
3.  การปฏิบัติการนิเทศ 
4.  การประเมินผลการนิเทศ 

4.42 
4.54 
4.51 
4.61 

 

0.60 
0.54 
0.50 
0.51 

 

9.38 
10.87 
10.81 
12.51 

 

.00 

.00 

.00 

.00 
 

เป็นไปได้มาก 
เป็นไปได้มาก 
เป็นไปได้มาก 
เป็นไปได้มาก 

 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในเชิง
สนับสนุนในสถานศึกษา  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย  1)  การวางแผน
การนิเทศ 2)  การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศ 3) การปฏิบัติการนิเทศ และ 4) การ
ประเมินผลการนิเทศ   
  ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
แสดงให้เห็นว่า แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความเป็นไปได้ ที่ระดับความมี
นัยส าคัญ .05 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญ (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) 

อภิปรายผล 
 แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมีความ
เหมาะสมระหว่างแนวทางกับบริบท และมีความเป็นไปได้ภายใต้ขอบเขตของการน าแนวทางการนิเทศ
ภายในเชิงสนับสนุน ไปใช้ภายใต้บริบท ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ของสถานศึกษาทั้ง 4 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาได้มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เพ่ือให้มีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และแนวทางการเพ่ิมคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม
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จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการท างานในเชิงรุก เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่เป็น
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เมโดส์ (อ้างถึงในสุริยะ  
เลิศวัฒนะพงษ์ชัย, 2546) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุนในองค์การ เรียงล าดับจากความส าคัญมากไปน้อย ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 1) ภาวะ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญต่อความส าเร็จของการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนใน
สถานศึกษา แทบทุกองค์การที่ประสบความส าเร็จเกิดจากการทุ่มเทผลักดันของผู้บริหารระดับสูง  
2) การมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ความส าเร็จของการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา คือ 
ความต้องการของลูกค้า การประเมินมุมมองของลูกค้าต่อระดับคุณภาพขององค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุด 3) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ หลังจากทราบความต้องการของลูกค้าแล้วน าข้อมูลที่ได้มาก าหนด
เป้าหมายเชิงกลุยทธ์ขององค์การและใช้คุณภาพในกระบวนการโดยการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House 
of Quality) ขึ้นมา 4) ทรัพยากรบุคคล ส าคัญต่อการประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการนิเทศ
ภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา คือ บุคคลที่คัดสรรมาร่วมทีมงาน เป็นวิธีการที่จะท าให้ทีมงานนี้
ประสบความส าเร็จ เริ่มต้นจากการร่วมกันก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจก่อน แล้วจึงด าเนินการสนับสนุนโครงการด้วยทรัพยากรที่ต้องการ รวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 5) มาตรวัดความส าเร็จของแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน มาจาก
กระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มาตรวัดต่าง ๆ จึงมีความส าคัญทั้งในด้านความแปรปรวนและ
ประสิทธิผลอันเกิดจากกระบวนการนั้น ๆ 6) วัฒนธรรมในองค์การ ในการน าแนวทางการนิเทศภายใน
เชิงสนับสนุน  มาใช้ในองค์การ ท าให้มีโอกาสประเมิน และทบทวนวัฒนธรรมองค์การ 7) การสื่อสารใน
องค์การ ในการน าซิกซ์ ซิกม่า มาใช้ในองค์การอาจมีปัญหาด้านความเข้าใจ ผู้น าในองค์การจึง
จ าเป็นต้องท าให้ทั่วทั้งองค์การ พูดจาแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนเดียวกัน มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ผู้น าที่แท้จริงจะต้องป้อนวิสัยทัศน์ให้กับผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้เขาเชื่อมั่น 
มุ่งมั่นและร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการ จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการ   
 ส่วนที่ 2 การจัดหาบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการนิเทศซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีหน้าที่ สร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ วางแผน ก าหนดนโยบาย 
พัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบและติดตามผลงานโครงการต่างๆ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
จัดหางบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการ
บริหาร ลงมือท าโครงการและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของโครงการต่าง ๆ 3) หัวหน้างานมีหน้าที่ สื่อสาร 
เผยแพร่ความรู้แก่ทีมงาน จัดเตรียมเรื่องขออนุมัติส าหรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ และ
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 4) ทีมงานการนิเทศภายในเชิง
สนับสนุน  มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินงาน เผยแพร่ความรู้และ
กระตุ้นให้บุคลากรท างานและมีความรับผิดชอบต่อการท างาน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ลุล่วงเป็น  อย่างด ีมีความเป็นไปได้  
 ส่วนที ่3 การปฏิบัติการนิเทศ 
 ระยะที่ 1 การตัดสินใจ มีความเป็นไปได้ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) การ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ควรอบรมให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 
รวมทั้งบุคลากรที่เป็นทีมหลักก่อน 2) ต่อจากนั้นสถานศึกษาจึงจะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา
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ตัดสินใจน าการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน ไปปฏิบัติงาน 3) สถานศึกษาก าหนดนโยบาย และความ
รับผิดชอบ 4) จัดตั้งงบประมาณ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน  
 ระยะที่ 2  การเตรียมความพร้อม มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือสถานศึกษาได้ท าการ
ตัดสินใจแล้ว จะมีการเตรียมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในทุกระดับ โดยการ
ฝึกอบรม 
 ระยะที่ 3 การคัดเลือกโอกาสพัฒนา มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เพราะว่าการคัดเลือกโอกาส
พัฒนา ต้องมีการก าหนดขอบเขตของปัญหา (D : Define) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
และรวบรวมปัญหาของสถานศึกษาในการที่จะด าเนินการ 
 ระยะที่ 4  การทบทวนผลการด าเนินการและปรับปรุงระบบ มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของการนิเทศภายใน 
เชิงสนับสนุน ในสถานศึกษา คือ มุ่งเน้นการจัดการและการปรับปรุงกระบวนการที่สามารถสร้างผลงาน
ที่เป็นเลิศ เกิดข้อบกพร่องหรือความสูญเสียน้อยที่สุด จะเป็นการค้นหาปัญหาหลักหรือปัญหาเรื้อรัง
ขององค์การ โดยหาสาเหตุที่แท้จริงและก าจัดต้นตอของปัญหาเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างถาวร
และเป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันเสมอ สอดคล้องกับการก าหนดเป็นมาตรฐานของการท างาน นอกจากนี้ยัง
ได้เพ่ิมเติมการขยายผลงานการนิเทศภายในเชิงสนับสนุน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
 ส่วนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ 
 ผู้รับการนิเทศน าผลจากการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงที่ส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพของงาน ผลสัมฤทธิ์เผยแพร่แก่
สาธารณชนตามความเหมาะสม รับฟังข้อคิดเห็นหรือปัญหาต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยอมรับ
ความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข 
     
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรน าผลการวิจัยนี้ไปสู่นโยบาย เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัด น าแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 ควรมีการชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนวทางประยุกต์ใช้แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา             
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่า ความส าคัญของแนวทางการประยุกต์ใช้           
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา โดยมอบเป็นนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินการ 
และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
      3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้        
แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาโดย
ด าเนินการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยด าเนินการตามคู่มือ      
แนวทางการด าเนินงาน และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรได้มีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้แนวทางการนิ เทศภายในเชิงสนับสนุนใน

สถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในด้านต่าง ๆ   ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ 

    2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง/ปฏิบัติการ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการน าแนวทาง       
การประยุกต์ใช้แนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา 
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