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การศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู
ต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งระเบียบวิธี
การศึกษาเป็น 2 ระเบียบวิธีการ คือ
1. ระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้า เชิงปฏิบัติการ (Action Research)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัด
ศรีสะเกษ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ผู้ศึกษา ผู้ร่วมศึกษา ซึ่งได้มาจากความสมัครใจ ประกอบด้วย ผู้ศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานวิชาการหรือครูวิชาการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นิเทศ ครูผู้สอนเป็นผู้รับการนิเทศ
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานหรือรองผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและงานพัฒนา
คุณภาพวิชาการของโรงเรียน
การศึกษาครั้งนี้กาหนดกรอบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและกาหนดแนวทางเลือกในการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 การสร้าง
เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนและขั้นตอนที่
5 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศงานวิชาการ กรอบพัฒนาใช้วั ฏจักรการพัฒนาระบบ
(Systems Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ (Systems
Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design)
การนาระบบไปใช้ (Systems Implementation) และการตรวจสอบระบบ (Systems Review)
กลยุทธ์ในการพัฒนาประกอบด้วย กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การนิเทศ กลยุทธ์
การกลุ่มสร้างคุณภาพ และกลยุทธ์การพัฒนาทีมงาน วิธีดาเนินการศึกษาใช้หลักศึกษาปฏิบัติการ
(Action Research) ตามแนวความคิดของ Kemmis and Mc Taggart ซึ่งมีการดาเนินการ 4 ขั้นตอน
คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล

(Reflection) ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม
2561 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้ว ยเครื่องมือวั ดกลยุทธ์และเครื่องมือวัดจุดประสงค์
ประกอบด้ว ย แบบสั ง เกต แบบสั มภาษณ์ และแบบประเมิน การจั ดกระท าข้อ มูล ใช้ เทคนิคการ
ตรวจสอบข้อมูลสามมิติ (Triangulation) คือ Data Triangulation , Investigator Triangulation
และ Methodological Triangulation การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการพัฒนาการนิเทศงาน
วิชาการใช้การวิเคราะห์แบบพรรณาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า
วงรอบที่ 1
1. กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
1.1 ผลการพัฒนา (Action Research )
การศึกษาระบบ (Systems Investigation) ผู้ร่วม
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาระบบการนิเทศงานวิช าการของโรงเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน
บรรลุผลตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) กลุ่มผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความ
เข้าในการวิเคราะห์ระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนได้ทราบข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบ
การออกแบบระบบ(Systems Design) กลุ่มผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจการออกแบบระบบ
สามารถออกแบบระบบการนิเทศงานวิชาการได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่มีการพัฒนาได้อย่าง
สมบู ร ณ์ ง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศและผู้ รั บ
การนิเทศได้ การนาระบบใช้ (Systems Implementation) มีการนาระบบไปใช้มีการวางแผน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานนิเทศงานวิชาการอย่างชัดเจนมีแนวปฏิบัติในการนาระบบไปใช้ที่เป็นระบบ
ชัดเจน เครื่องมือได้มาตรฐานสามารถวัดได้ตามจุดประสงค์การวัดผล และการดูแลรักษาและการ
ตรวจสอบระบบ (Systems Review) กลุ่มผู้ ร่วมศึกษามีการตรวจสอบระบบการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหา ระบบการวางแผนและกาหนดทางเลือก ระบบการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
ระบบการปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศงานวิ ช าการ และระบบการประเมิ น ผลและรายงานผลได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามขั้นตอนอย่างสม่าเสมอมีความต่อเนื่องจริงใจจริงจังในการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สะท้อนผลการพัฒนา (Reflection on Action Research)
กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มผู้
ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการโดยสามารถศึกษา
ระบบ (Systems Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ
(Systems Design)การนาระบบไปใช้(Systems Implementation)และการดูแลรักษาและการ
ตรวจสอบระบบ (Systems Review) มีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศงานวิชาการ สามารถปฏิบัติการนิเทศ
งานวิชาการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง สม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์การนิเทศ
2.1 ผลการพัฒนา (Action Research )
กลยุ ท ธ์ ก ารนิ เ ทศในกรอบเนื้ อ หา 5 ด้ า น คื อ ด้ า น
การศึกษาสภาพการปฏิบัติการนิเทศ ครูผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจนิเทศงานวิชาการ มั่นใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก ผู้ร่วมศึกษาที่เข้ารับการ

ประชุ ม มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและทั กษะการปฏิ บั ติง านตามกระบวนการนิ เ ทศมี ความสามารถ
ในการวางแผนและกาหนดทางเลือกอยู่ในระดับดี ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ ครูผู้ร่วมศึกษา
มีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะในการสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการในการนาระบบไปใช้อยู่ในระดับ
ดี ด้านการปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการ ครูผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการปฏิบัติการ
นิเทศงานวิชาการอยู่ในระดับดี และด้านการประเมินผลและรายงาน ครูผู้ร่วมศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจสามารถดาเนินการประเมินผลและรายงานผลการใช้ระบบอยู่ในระดับดี
2.2 สะท้อนผลการพัฒนา (Reflection on Action Research)
กลยุทธ์การนิเทศ พบว่า ระบบการนิเทศงานวิชาการของ
โรงเรียนเป็นระบบ ครูผู้ปฏิบัติการนิเทศงานวิชาการมีความรู้ความเข้าใจนิเทศงานวิชาการ มั่นใจ การ
พัฒนางานนิเทศเป็นระบบมีรูปแบบที่แน่นอน มีการวางแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
คณะครูมีเครื่องมือการนิเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ มีการกาหนดเครื่องมือวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผล เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
วงรอบที่ 2
3. กลยุทธ์การกลุ่มสร้างคุณภาพ (QCC)
3.1 ผลการพัฒนา (Action Research )
กลยุทธ์กลุ่มสร้างคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของโรงเรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาระบบการนิเทศงานวิชาการและ
เพื่อหาแนวทางในกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน ผลจากการดาเนินการ
กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหา ผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญในการประชุมเกี่ยวกับระบบนิ
ทศ รวมทั้งร่ ว มกัน วิเคราะห์ ปั ญหาเกี่ยวกับจุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียนและระบบการนิเทศงาน
วิชาการอย่างตั้งใจ เสนอแนะความคิดเห็นของตนในกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการ
และมีความจริงจังในการพัฒนาระบบนิเทศให้ดีขึ้น กิจกรรมการวางแผนแก้ปัญหา ผู้ร่วมศึกษาและ
ผู้ให้ข้อมูลดาเนินการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมีการระดมความคิดเพื่อให้การ
นิเทศมีการจัดระบบที่ดีขึ้นและเมื่อมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาแล้วมีการคัดเลือกกิจกรรมและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและร่วมกันกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา กิจกรรม
กาหนดคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการดาเนินงาน ผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูลได้ร่วมกัน
กาหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการนิเทศงานวิชาการ
พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งละเอี ย ดมี ก ารมอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 สะท้อนผลการพัฒนา (Reflection on Action Research)
กลยุทธ์กลุ่มสร้างคุณภาพ (QCC) กิจกรรมการวิเคราะห์
สภาพปั จจุ บั น ปั ญหาความต้องการของโรงเรียน ผู้ร่ว มศึกษาได้ ร่ว มกันวางแผนแก้ปัญหาระบบ
การนิเทศงานวิชาการและเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
ผลจากการด าเนิ น การ กิ จ กรรมการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ท าให้ ท ราบจุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส
และอุ ป สรรค์ ข องการด าเนิ น งานนิ เ ทศของโรงเรี ย นซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการวางแผน

และการแก้ปัญหา กิจกรรมการวางแผนแก้ปัญหา ผู้ร่วมศึกษาได้กาหนดแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ดีที่สุด คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการนิเทศซึ่งอาจจะต้องสร้างความรู้โดย
การศึ ก ษาจากเอกสารหรื อ การเชิ ญ วิ ท ยากรมาให้ ค วามรู้ ส่ ว นกิ จ กรรมก าหนดคุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิภาพ ผู้ร่ วมศึกษา มีการกาหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับระบบการนิเทศงานวิชาการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และกาหนดเป็นแผนปฏิบัติอย่างละเอียด
รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. กลยุทธ์การพัฒนาทีมงาน
4.1 ผลการพัฒนา (Action Research)
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาที ม งาน กิ จ กรรมประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการนิ เ ทศงานวิ ช าการของโรงเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น กิ จ กรรมฝึ ก การนิ เ ทศงานวิ ช าการ
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เกิดจากผู้ให้การนิเทศ เพื่อให้การนิเทศและให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้รับการนิเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ อีกทั้งตัวผู้ให้ข้อมูลทาหน้าที่ ผู้รับการนิเทศเองก็
ไม่มีความรู้สึกเกิดความวิตกกังวลในการนิเทศเพราะไม่คิดกลัวผู้ร่วมศึกษาทาหน้าที่ผู้ให้การนิเทศจะ
มาจับผิดทาให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามธรรมชาติส่วนกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศ บรรลุตามเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งผู้ให้การนิเทศและผู้รับการ
นิเทศซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ ส่งผลให้การจัดการนิเทศ งานวิชาการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมาก
4.2 สะท้อนผลการพัฒนา (Reflection on Action Research)
กลยุทธ์การพัฒนาทีมงาน ผู้ร่วมศึกษาร่วมกันการดาเนิน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมการ วิธีดาเนินการ เครื่องมือ
และการประเมินผลกิจกรรม มีความถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการ
ของโรงเรียนตามการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ระเบียบวิธีการศึกษา เชิงสารวจ (Survey Research)
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหาร
โรงเรียนและข้าราชการครูต่อ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัด
ศรี ส ะเกษ ประชากร ที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้ บริห ารโรงเรียนและข้าราชการครู ในจังหวัด ศรีส ะเกษ
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู จานวนทั้งสิ้น 140 คน
จาแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน 16 คน และข้าราชการครู จานวน 124 คน ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู
ต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ตามกรอบแนวคิด
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน ด้าน
การปฏิบัติตามแผนการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ
งานวิชาการของโรงเรียนและด้านการปรับปรุงการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของผู้ บ ริ หารโรงเรี ยนและข้าราชการครู ต่อกลยุทธ์การพัฒ นาระบบการนิเทศงาน
วิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย
และระดับน้อยที่สุด ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของการตอบเป็น 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามลาดับ ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.8699
ผลการศึกษา พบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูต่อ กลยุทธ์การพัฒนา
ระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และข้าราชการครูเป็นรายด้านและโดยรวม ทั้ง 4 ด้าน ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูโดยรวม
มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูโดยรวมมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์
การพัฒนาระบบการนิ เทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัด ศรีส ะเกษ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
เมื่อพิจารณาแยกตามสถานภาพ พบว่า ทั้งผู้ บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู มีความพึ งพอใจต่ อ
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู ต่อ
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู เป็นรายด้านและโดยรวม ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและ
ข้าราชการครูโดยรวม มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งผู้บริหารโรงเรียน
และข้าราชการครูมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนใน
จังหวัดศรีสะเกษ ทุกด้านไม่แตกต่างกัน

