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ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop
Let’s Talk สูก่ ารบริหารจัดการสถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพ ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
องอาจ วิชยั สุชาติ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้กระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน
ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk สูก่ ารบริหารจัดการสถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพ ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
วิธดี าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา
และความต้องการในการนิเทศแบบกลับด้านของสถานศึกษาในสังกัดด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ขัน้ 1.1 การศึกษา และรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาที่มีผ ลปฏิบัติท่ีดี( Best Practice) และขัน้ 1.2 การสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน กลุ่มเป้ าหมายเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเป็ นแบบวิเคราะห์เนื้อหา และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนากระบวนการนิเทศ
แบบกลับ ด้า น ผ่ า นรายการ Show Share Shop Let’s Talk สู่ ก ารบริห ารจัด การสถานศึก ษาที่มี
คุณภาพ ของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ขัน้ 2.1 การตรวจสอบคุ ณ ภาพความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ และความเป็ น ประโยชน์ ข อง
กระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน เครื่องมือเป็ นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ
นิเทศแบบกลับด้าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เ นื้อหา ขัน้ 2.2
ประเมินผลคุณภาพของกระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop Let’s Talk
สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มคี ุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน เพื่อ
ประเมิน และตรวจสอบยืน ยัน คุ ณ ภาพร่ า งกระบวนการนิ เ ทศแบบกลับ ด้า น เครื่อ งมือ เป็ น แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้กระบวนการนิเทศแบบกลับ
ด้ า น ผ่ า นรายการ Show Share Shop Let’s Talk สู่ ก ารบริห ารจัด การสถานศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพ
กับกลุ่มเป้ าหมายจานวน 65 คน ทีเ่ ลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ผลการวิจ ัย พบว่ า 1. สภาพการด าเนิ น การนิ เ ทศแบบกลับ ด้ า นในการบริห ารจัด การ
สถานศึก ษาของโรงเรีย นสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครราชสีม า เขต 5
โดยรวมทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารสถานศึกษายุคเปลีย่ นแปลง 2) โครงสร้างองค์กรแบบยืดหยุ่น

3) ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ 4) บริหารจัดการหลักสูตรแบบพลิกผัน 5) นิเทศงาน
อิงต้นแบบสู่บริบท และ 6) สะท้อนผลประสิทธิภาพแบบยังยื
่ น การดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.34) ความต้อ งการการนิ เ ทศแบบกลับ ด้า นในการบริห ารจัด การสถานศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.76) 2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพร่างกระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน ผ่านรายการ
Show Share Shop Let’s Talk สู่ ก ารบริห ารจัด การสถานศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพ ที่พ ัฒ นาขึ้น มีค วาม
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.82)
3. ผลการทดลองใช้ก ระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน ผ่ านรายการ Show Share Shop Let’s Talk
สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพ มีดงั นี้ 3.1) ประสิทธิภาพด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ทัง้ 6 ด้าน ได้แ ก่ 1) การบริห ารสถานศึกษายุค เปลี่ย นแปลง 2) โครงสร้า งองค์ก รแบบยืด หยุ่ น
3) ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ 4) บริหารจัดการหลักสูตรแบบพลิกผัน 5) นิเทศงานอิง
ต้นแบบสู่บริบ ท และ 6) สะท้อ นผลประสิทธิภ าพแบบยัง่ ยืน ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ที่สุ ด
( = 4.64) 3.2) ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64) 3.3) ด้านผลการนิเทศแบบกลับ
ด้านของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1) ด้านความสามารถสะท้อนผลการบริหารจัดการที่มคี ุณภาพได้ ด้วย
ตนเอง (Self-reflect) จากการนาผลงานอิงต้นแบบมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด( = 4.78) 2) ด้านความสามารถชี้น าตนเอง (Self-direct)อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด ( = 4.88)
และ 3) ด้านคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย มีผลการประเมินจากสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปี การศึกษา 2564 ระดับดีขน้ึ ไป
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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.

