ก
ชื่ อเรื่ องวิจัย : การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยใช้เครื อข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ
(PLC : Professional Learning Community) ปี การศึกษา 2561-2562
ชื่ อผู้วจิ ัย : นายถาวร เวชจันทร์
ตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.14
ปี การศึกษา : 2561-2562

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ดัง นี้ 1. เพื่ อ พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการนิ เทศการศึ ก ษา
สถานศึ กษาในสั งกัดสพม. 14 โดยใช้เครื อ ข่ ายชุ ม ชนแห่ งการเรี ยนรู ้ วิช าชี พ (PLC) 2. เพื่ อศึ ก ษา
ประสิ ท ธิ ภาพการนิ เทศการศึ กษา หลังการพัฒ นา ปี การศึ กษา 2561-2562 จาแนกเป็ น 2.1 พฤติ
กรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 2.2 พฤติกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู ใน สังกัด สพม.14 2.3 ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และชั้น
ม.6 ของเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 14 2.4 ผลกระทบเชิ งบวก ซึ่ งเป็ นรางวัลระดับชาติ ที่
สพม.14 สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และนักเรี ยนในสังกัด สพม.14 ได้รับการประกาศ
เกี ยรติ คุ ณ และ 3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และเครื อข่ ายการนิ เทศ
การศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสพม.14 โดยใช้
เครื อข่ายชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ : PLC หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561
และปี การศึ ก ษา 2562 จ านวน 51 คน ครู ปี การศึ ก ษา 2561 จานวน 317 คน ปี การศึ ก ษา 2562
จานวน 303 คน นักเรี ยน ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 379 คน และเครื อข่ายการนิ เทศ
การศึกษา ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 จานวน 40 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล รวมทั้ง 6 ฉบับ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ จานวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกผลตามสภาพจริ ง เกี่ยวกับผล
การทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) จานวน 1 ฉบับ แบบบันทึกผลตามสภาพจริ งเกี่ ยวกับ
ผลกระทบเชิ งบวกที่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนในสังกัด
สพม.14 ได้รับรางวัลระดับประเทศ จานวน 1 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง .952-.980
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS VERSION 18
ผลการวิจัยพบว่า
1. สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล คุ ณ ภาพการพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึ กษา
สถานศึกษาในสังกัด สพม. 14 โดยใช้เครื อข่ายชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ (PLC) หลังการเรี ยนรู ้
ปี การศึ ก ษา 2561-2562 ตามความคิ ดเห็ น ของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และเครื อข่ ายการนิ เทศ
การศึกษา โดยจาแนกตามกลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยู่ในระดับมาก ( X =3.67, S.D.= .52)
รองลงมาได้แก่ กลุ่ มผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี ค่ าเฉลี่ ย ( X =3.62, S.D.= .59) อยู่ในระดับมาก ส่ วนกลุ่ ม
เครื อข่ายนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X =3.57, S.D.= .54) อยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด
และเมื่ อพิ จารณาแต่ล ะกลุ่ มที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ ม ครู มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X =4.71, S.D.= .51) อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาได้แก่ กลุ่ มเครื อข่ ายนิ เทศการศึ กษา มี ค่ าเฉลี่ ย ( X =4.67, S.D.= .52) อยู่ใน
ระดับมากที่ สุ ด ส่ วนกลุ่ มผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =4.63, S.D.= .59) อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 โดย
ใช้เครื อข่ายชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ : PLC หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 จาแนกเป็ น
2.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หลังการ
พัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 ตามความคิ ดเห็ นของครู และเครื อข่ายการนิ เทศการศึกษา โดยจาแนก
ตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่ อพิ จารณาแต่ล ะกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ ม เครื อข่ ายการนิ เทศการศึ ก ษา มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด
( X =3.64, S.D.= .61) อยู่ในระดับ มาก รองลงมาได้แก่ กลุ่ มครู มี ค่ าเฉลี่ ย ( X =3.58, S.D.= .62) อยู่ใน
ระดับมาก เช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มเครื อข่ายการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( X =4.73, S.D.= .53) รองลงมาได้แก่ กลุ่ มครู มี ค่ าเฉลี่ ย ( X =4.63, S.D.= .54) อยู่ในระดับมาก เช่ นกัน
สอดคล้องตามสมมติฐาน

ค
2.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ของครู หลังการพัฒนาตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยน และเครื อข่ายการนิ เทศการศึกษา ปี การศึกษา 2561-2562 จาแนกตาม
กลุ่มผูป้ ระเมิน พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่ อพิ จารณาแต่ล ะกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ ม เครื อข่ ายการนิ เทศการศึ ก ษา มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด
( X =3.58, S.D.= .61) อยู่ใ นระดับ มาก รองลงมาได้แก่ กลุ่ มนักเรี ยน มี ค่ าเฉลี่ ย ( X =3.53, S.D.= .61)
อยู่ในระดับมาก ส่ วนกลุ่ มผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =3.51, S.D.= .62) อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
( X = 4.61, S.D.= .61) อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่ มนักเรี ยน และกลุ่มเครื อข่ายการนิ เทศ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( X =4.58, S.D.= .59) อยูใ่ นระดับมากที่สุด เช่นกันสอดคล้องตามสมมติฐาน
2.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนชั้น
ม.3 และนักเรี ยนชั้นม.6 ทุ กกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ที่ ทดสอบ หลังการพัฒนา ปี การศึ กษา 2561-2562
จาแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.14) ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า
2.3.1 ผลการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนชั้น ม.3 ทุกกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ที่ทดสอบ หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 จาแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(สพม.14) ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมวิชาภาษาไทย สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
61.15 ระดับ สพฐ มี คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 55.04 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 54.42 วิชา
ภาษาอังกฤษ สพม.14 มี ค ะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 32.57 ระดับ สพฐ. มี ค ะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 29.10
ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.45 วิชาคณิ ตศาสตร์ สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.83 ระดับ
สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.28 ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.04 วิชาวิทยาศาสตร์ สพม.14
มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 39.61 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 36.43 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ย
ร้ อยละ 36.10 แสดงให้เห็ นว่า หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561 ผลการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ม.3 สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า ระดับ สพฐ และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ที่ทดสอบ
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมวิชาภาษาไทย สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60.63 ระดับ สพฐ มี คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 55.91 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 51.14 วิชา
ภาษาอังกฤษ สพม.14 มี ค ะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 38.41 ระดับ สพฐ. มี ค ะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 32.98
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ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.25 วิชาคณิ ตศาสตร์ สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.10 ระดับ
สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.98 ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.73 วิชาวิทยาศาสตร์ สพม.14
มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 31.74 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 30.07 แสดงให้เห็ นว่า หลังการพัฒนา
ปี การศึกษา 2562 ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่า
ระดับ สพฐ และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ทดสอบ สอดคล้องตามสมมติฐาน
2.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนชั้น ม.6 ทุกกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ที่ทดสอบ หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 จาแนกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(สพม.14) ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมวิชาภาษาไทย สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
51.25 ระดับสพฐ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 48.16 ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.31 วิชาสังคม
ศึกษาฯ สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.32 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.45 ระดับประเทศ
มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 35.16 วิชาภาษาอังกฤษ สพม.14 มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 35.49 ระดั บ สพฐ.
มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 31.15 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 31.41 วิชาคณิ ตศาสตร์ สพม.14 มี
คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 34.18 ระดับ สพฐ. มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 31.04 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 30.72 วิชาวิทยาศาสตร์ สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 31.69 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
30.75 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 30.51 แสดงให้เห็ นว่า หลังการพัฒนา ปี การศึ กษา 2561
ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่า ระดับ สพฐ และ
ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ทดสอบ
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมวิชาภาษาไทย สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
46.00 ระดับสพฐ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 43.02 ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.21 วิชาสังคม
ศึกษาฯ สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.46 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.10 ระดับประเทศ
มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 35.70 วิชาภาษาอังกฤษ สพม.14 มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 32.53 ระดับ สพฐ.
มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 28.97 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 29.20 วิชาคณิ ตศาสตร์ สพม.14 มี
คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 28.57 ระดับ สพฐ. มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 25.62 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 25.41 วิชาวิทยาศาสตร์ สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.32 ระดับ สพฐ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
29.40 ระดับประเทศ มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 29.20 แสดงให้เห็ นว่า หลังการพัฒนา ปี การศึ กษา 2562
ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 สพม.14 มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่า ระดับ สพฐ และ
ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ทดสอบสอดคล้องตามสมมติฐาน
2.4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ผลกระทบเชิ งบวก หลังการพัฒนา ปี การศึ กษา 2561-2562
พบว่า เขตพื้นที่การศึกษา (สพม.14) สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยน ในสังกัด สพม.

จ
14 หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 มีผลกระทบเชิ งบวกได้รับรางวัลระดับชาติ
ครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มเป้ าหมาย สอดคล้องตามสมมติฐาน
3. ผลการวิ เคราะห์ ความพึ งพอใจของผู ้บริ หารสถานศึ กษา ครู และเครื อข่ ายการนิ เทศ
การศึ กษา ที่ มี ต่ อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึ กษาสถานศึ กษาในสั งกัด สพม.14 โดยใช้
เครื อข่ายชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ วิชาชี พ (PLC) หลังการพัฒนา ปี การศึกษา 2561-2562 จาแนกตามกลุ่มผู ้
ประเมิน พบว่า
ปี การศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
และเมื่ อพิ จารณาแต่ล ะกลุ่ ม ที่ ป ระเมิ น พบว่า กลุ่ ม เครื อข่ ายการนิ เทศการศึ ก ษา มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด
( X =3.73, S.D.= .55) อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาได้ แ ก่ กลุ่ ม ครู มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =3.66, S.D.= .51)
อยู่ในระดับมาก ส่ วนกลุ่ มผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =3.64, S.D.= .54) อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
ปี การศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มเครื อข่ายการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
( X =4.64, S.D.= .51) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่ มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ( X =4.60, S.D.=
.52) อยู่ในระดับมากที่ สุ ด ส่ วนกลุ่ มครู มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X =4.46, S.D.= .50) อยู่ในระดับมากที่ สุ ด
เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 โดยใช้
เครื อข่ายชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้วิชาชี พ (PLC) ปี การศึกษา 2561-2562 ครั้งนี้ ทาให้คน้ พบจุดเด่น ของการ
เป็ นแบบอย่างที่ ดีซ่ ึ งเป็ นประโยชน์ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึ กษา
ต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1.1 เครื อข่ ายการนิ เทศการศึ กษาระดับ สพม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่ายสหวิทยาเขต
และศึกษานิ เทศก์ และเครื อข่ายการนิ เทศระดับสถานศึกษา (PLC ระดับสถานศึกษา) ควรรู ้ชดั ในสภาพ
ปัญหา และความต้องการจาเป็ นในการขับเคลื่อน/พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ตามบทบาท/หน้าที่ร่วมกัน และ
นาไปสู่ การกาหนดเป้ าหมาย การวางแผน ออกแบบกิ จกรรมนิ เทศ/กิ จกรรมพัฒนา ภายใต้บรรยากาศ
กัลยาณมิ ตรนิ เทศ ผลัดเปลี่ ยนหมุ นเวียนกันเป็ นผูน้ า และผูต้ ามที่ ดี ตามบทบาท อานาจหน้าที่ และ
สถานการณ์ มีการสะท้อนคิดเสวนา แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างการปฏิ บตั ิงาน และหลังการปฏิ บตั ิงาน

ฉ
และนาวิธีการปฏิ บตั ิที่ดี มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา และสร้ างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
1.2 การผลิ ตสื่ อเครื่ องมื อการนิ เทศของเครื อข่ ายการนิ เทศการศึ กษา นอกเหนื อจากมี
ความถู กต้องตามหลักวิชาการแล้ว การน าวิธี การปฏิ บ ัติ ที่ ดี ของผู ้รับการนิ เทศมาสั งเคราะห์ และ
ประมวล รวบรวมเป็ นสื่ อนิ เทศ ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งรู ปแบบสื่ อ เอกสาร และสื่ อนิ เทศทางไกล โดยใช้
เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ นับเป็ นวิธีการที่ แยบยลในการเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจแก่ ผูร้ ับการนิ เทศโดย
การเผยแพร่ ผลงาน และเป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดจาก Good practices เป็ น Best
Practices จะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
และสถานศึกษา ควรพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่ อง และสม่าเสมอจนกลายเป็ นวิถี
ของเขตพื้นที่ การศึกษา/กลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึ กษา และสถานศึกษา ที่มีความ
เด่นชัด และมีอตั ลักษณ์ เป็ นของตนเอง สามารถเป็ นแบบอย่างของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
อื่นได้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการนิ เทศการศึ กษา ระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผูเ้ รี ยนระดับสถานศึกษากับการนิเทศภายใน
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมิติ (O-NET) ของนักเรี ยน
ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

