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บทคัดย่อ
การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการ
นิเทศภายในสถานศึกษาและการดาเนินงานตามระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา
2) เพื่อ สร้ างและพั ฒ นาคู่ มือ การนิ เทศภายในสถานศึก ษาตามระบบการประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกั ลยาณมิตร
ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดาเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน
การนิเทศภายในสถานศึกษาและการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ขั้ น ตอนนี้ ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จานวน 48 คน หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน จานวน 48 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการ
เลือกแบบเจาะจง และครูผู้สอน (ไม่นับรวมหัวหน้างานวิชาการ) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
สาเร็จรูปของ Krejcie, R.V. และ Morgan, D.W. (1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน
โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสถานภาพอยู่ในปีการศึกษา 2561 รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทุกกลุ่มทั้งสิ้น 356 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
และพั ฒ นาคู่ มื อ การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาตามระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาคู่มือ ตลอดจนศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประกันคุณภาพและการ
นิเทศภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยกาหนดประเด็นพิจารณา 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง

ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญในการ
บริ ห ารการศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษา การนิ เ ทศภายใน และระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ จานวน 5 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้คู่ มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
ใช้ คู่ มื อ การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาตามระบบการ ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาด้ ว ย
กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ปีการศึกษา 2562 โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างปี
การศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 และการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 48 คน หัวหน้างาน
วิชาการของโรงเรียน จานวน 48 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง และครูผู้สอน (ไม่นับ
รวมหัวหน้างานวิชาการ) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ Krejcie, R.V. และ
Morgan, D.W. (1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 260 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีสถานภาพอยู่ในปีการศึกษา 2561 รวมกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มทั้งสิ้น 356 คน
การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดาเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า สภาพการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและ
การดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า สภาพการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการ
ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน
2. การศึกษาผลการสร้างและพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร พบว่า ผลการสร้างและพัฒนา
คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ความเป็นไปได้
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ตามลาดับ

3. การศึกษาผลการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร พบว่า
3.1 สภาพการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการดาเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจาแนก
รายด้าน พบว่า สภาพการดาเนิน การนิเทศภายในสถานศึกษาและการดาเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจมีต่อการใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาตาม
ระบบการประกัน คุณภาพกานศึกษาภายในสถานศึกษาด้ว ยกระบวนการนิเทศแบบกัล ยาณมิตร
ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน
3.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาและการ
ดาเนินการนิเทศภายในตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ผลการดาเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปี
การศึกษา 2561

