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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้กระบวนการนิเทศแบบกลบัด้าน 
ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk สูก่ารบรหิารจดัการสถานศกึษาทีม่คีุณภาพ ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 

วธิดี าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการในการนิเทศแบบกลบัด้านของสถานศึกษาในสงักดัด้วยแบบสอบถาม วเิคราะห์
ขอ้มูลหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ขัน้ 1.1 การศกึษา และรวบรวมขอ้มูลเชงิประจกัษ์จาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลปฏิบัติที่ดี(Best Practice) และขัน้ 1.2 การสมัภาษณ์เชิงลึก
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืเป็นแบบวเิคราะหเ์นื้อหา และ
แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะหข์อ้มูลโดยการวเิคราะหเ์นื้อหา ขัน้ตอนที ่2 พฒันากระบวนการนิเทศ
แบบกลับด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5  
ขัน้ 2.1 การตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์ของ
กระบวนการนิเทศแบบกลบัด้าน เครื่องมอืเป็นแบบประเมนิเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ
นิเทศแบบกลบัด้าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน วเิคราะห์ข้อมูลโดยวเิคราะห์เนื้อหา ขัน้ 2.2 
ประเมนิผลคุณภาพของกระบวนการนิเทศแบบกลบัดา้น ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk 
สู่การบรหิารจดัการสถานศกึษาที่มคีุณภาพ ดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 9 คน เพื่อ
ประเมิน และตรวจสอบยืนยันคุณภาพร่างกระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน เครื่องมือเป็นแบบ
สมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลูโดยวเิคราะหเ์นื้อหา และขัน้ตอนที ่3 ทดลองใชก้ระบวนการนิเทศแบบกลบั
ด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ                     
กบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 65 คน ทีเ่ลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืวจิยัเป็นแบบสอบถาม  

ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการด าเนินการนิเทศแบบกลับด้านในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
โดยรวมทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การบรหิารสถานศกึษายุคเปลีย่นแปลง 2) โครงสรา้งองคก์รแบบยดืหยุ่น 



3) ระบบบรหิารจดัการสถานศึกษาแนวใหม่ 4) บรหิารจดัการหลกัสูตรแบบพลกิผนั 5) นิเทศงาน                
องิต้นแบบสู่บรบิท และ 6) สะท้อนผลประสทิธภิาพแบบยัง่ยนื การด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลาง                
( = 3.34) ความต้องการการนิเทศแบบกลับด้านในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 อยู่ในระดบัมากที่สุด              
( = 4.76) 2. ผลการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพร่างกระบวนการนิเทศแบบกลบัดา้น ผ่านรายการ 
Show Share Shop Let’s Talk สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ผลการประเมนิอยู่ในระดบัมากที่สุด ( = 4.82)                               
3. ผลการทดลองใช้กระบวนการนิเทศแบบกลบัด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk                  
สู่การบรหิารจดัการสถานศกึษาทีม่คีุณภาพ มดีงันี้ 3.1) ประสทิธภิาพดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ
ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารสถานศึกษายุคเปลี่ยนแปลง 2) โครงสร้างองค์กรแบบยืดหยุ่น                   
3) ระบบบรหิารจดัการสถานศกึษาแนวใหม่ 4) บรหิารจดัการหลกัสูตรแบบพลกิผนั 5) นิเทศงานองิ
ต้นแบบสู่บริบท และ 6) สะท้อนผลประสิทธิภาพแบบยัง่ยืน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด                      
( = 4.64) 3.2) ประสทิธภิาพของผู้บรหิารสถานศกึษาด้านการออกแบบกระบวนการบรหิารจดัการ
สถานศกึษาที่สอดคล้องกบับรบิท อยู่ในระดบัมากที่สุด ( = 4.64) 3.3) ด้านผลการนิเทศแบบกลบั
ดา้นของผูบ้รหิารสถานศกึษา 1) ดา้นความสามารถสะท้อนผลการบรหิารจดัการที่มคีุณภาพได้ด้วย
ตนเอง (Self-reflect) จากการน าผลงานองิต้นแบบมาประยุกตใ์ชใ้นงานบรหิารจดัการ อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด( = 4.78) 2) ด้านความสามารถชี้น าตนเอง (Self-direct)อยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.88)             
และ 3) ด้านคุณภาพของสถานศกึษาโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย มผีลการประเมนิจากส านักงานรบัรอง
มาตรฐาน และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) ปีการศกึษา 2564 ระดบัดขีึน้ไป
ทุกมาตรฐาน          
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Abstract 

The purpose of this research was to study results of using the reverse supervision 
process through Show Share Shop Let's Talk program for quality school management of school 
administrators under Nakhon Ratchasima primary educational service area office 5. 

The research method was divided into 3 steps as follows: step 1: study the current 
condition, problems and needs for inverted supervision of educational institutions under the 
use of a questionnaire. Analyze the data to find the mean and standard deviation. Step 1.1 
study and collect empirical data from the office of educational service area with best practice 
and step 1.2 in-depth interview with 5 experts. The tool is a content analysis. and an in-depth 
interview analyze the data by analyzing the content. Step 2: develop a reverse supervision 
process through Show Share Shop Let's Talk program for quality school management of school 
administrators under the Nakhon Ratchasima primary educational service area office, region 
5. step 2.1 quality assessment, suitability possibility and the usefulness of the reverse 
supervision process. The tool is an assessment to check the quality of the reverse supervision 
process by 5 experts, the data was analyzed by content analysis. Step 2.2 evaluated the quality 
of the reverse supervision process through Show Share Shop Let's Talk program towards 
quality educational institution management by interviewing a group of 9 experts to assess and 
verify the quality of the reverse supervision process draft. The tool is an interview. Analyze the 
data by analyzing the content. Step 3: experiment with the reverse supervision process through 
Show Share Shop Let's Talk program to manage quality educational institutions with 65 people 
selected specifically. The research tool was a questionnaire.  

The results showed that: the condition of the reverse direction supervision in                   
the school management of schools under the Nakhon Ratchasima primary educational service 



area office 5, including 6 aspects: 1) educational institution administration; in the changing era 
2) flexible organizational structure 3) a new educational institution management system                  
4) managing a transformative curriculum 5) supervising prototype-based work into context and 
6) reflecting sustainable efficiency. The implementation was at a moderate level ( = 3.34). 
The need for reverse supervision in quality educational institution management. schools under 
Nakhon Ratchasima primary educational service area office 5 were at the highest level ( = 
4.76). 2. The results of development and quality inspection of the inverted supervision process 
through the Show Share Shop Let's Talk program for quality educational institution 
management. Developed is appropriate possibility and usefulness the evaluation results were 
at the highest level ( = 4.82). 3. The results of the trial using the reverse supervision process 
through Show Share Shop Let's Talk program for quality educational institution management 
are as follows: 3.1) The efficiency of the management process in 6 areas as follows: 1) school 
management in the changing era 2) Flexible organizational structure, 3) a new school 
management system, 4) a transformative curriculum management, 5) a model-based approach 
to context, and 6) reflecting sustainable efficiency. The overall level was at the highest level (

= 4.64). 3.2 The efficiency of the school administrators in the design of the educational 
institution management process in accordance with the context. at the highest level ( = 4.64). 
3.3 Inverted supervision results of educational institution administrators 1) the ability to reflect 
quality management results on their own from applying the work based on the prototype to be 
applied in management. At the highest level ( = 4.78) 2) In terms of self-direction ability at 
the highest level ( = 4.88) 3) quality of educational establishments and schools in the target 
group There is an assessment result from the office for accreditation and quality assessment, 
academic year 2021, with improvements in all standards. 


