การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กาญจนา ชิดสิน 
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศการสอน
ของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จํา แนกตามตํา แหน่ ง พื้ นที่ดํา เนิ น การ และตามประสบการณ์ ใ นตํา แหน่ ง ศึ ก ษาปั ญ หาและ
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอน ตัวอย่าง คือ ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผ้ ูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา จํานวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ท่รี วบรวมโดยผู้วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ทดสอบทางสถิติ
t–test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บมาก โดยด้ า นการวางแผนการจัดการงานนิ เทศการสอน
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงลําดับแรก และด้ านการนําผลการประเมินมาปรั บปรุงการจัดการงาน
นิเทศ การสอนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนตํ่ากว่าด้ านอื่น 2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศ
การสอนจําแนกตามตําแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
3) ผลการเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศการสอนจําแนกตามพื้นที่ดาํ เนินการ พบว่ า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การจัดการงานนิเทศการสอนด้ านการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศการสอนจําแนกตามประสบการณ์ใน
ตําแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5) ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ด้ านการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมีปัญหามากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ ผล

* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
**อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
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การสัมภาษณ์ พบว่าด้ านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมีปัญหา
มากที่สดุ
ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ปั ญ หา คือ ครูทุ กคนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต้ อ งให้ ค วาม
ร่วมมือในการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน และควรมีการติดตามผลการแก้ ไขปัญหาของครู
อย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีผลการทดสอบสูงกว่าทั้งระดับประเทศทุกรายวิชา แต่
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศเพียง 1 รายวิชา ส่วน
วิชาที่เหลือมีค่าเฉลี่ยร้ อยละตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยร้ อยละระดับประเทศ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 2 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ผ่านการประเมินในมาตรฐานด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 จํานวน 5 โรงเรียน ในขณะที่ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินในมาตรฐานด้ านการ
จัดการเรียนการสอน และจากข้ อมูลการศึกษาของ PISA ( Programmer for International
Students Assessment ) พบว่าเด็กไทยร้ อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่ร้ เู รื่อง วิเคราะห์ความหมายไม่
ถูก และใช้ ภาษาให้ เป็ นประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่นๆ ไม่ได้ ครูจึงเป็ นปัจจัยสําคัญที่สดุ ของการ
จัดการศึกษาให้ มีคุณภาพ
นโยบายด้ านการศึกษามีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปครู พัฒนาระบบความก้ าวหน้ า
ของครู โ ดยใช้ ก ารประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ท่ีอิง ขี ด ความสามารถและวั ด สัม ฤทธิ ผ ลของการจั ด
การศึ ก ษาเป็ นหลั ก จั ด ระบบการศึ ก ษาและฝึ กอบรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กําหนดให้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยใช้ โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดให้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดย
อาศัยโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรทางการศึกษา สะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเทียบเคียงมาตรฐานสากล การนิเทศ
การสอนจึงเป็ นกระบวนการบริ หารการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่ม
คุณภาพของนักเรียนให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของการศึกษาเพื่อสนองการปฏิรปู การศึกษาตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และรองรับ
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การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน แต่การปฏิบัติงานนิเทศการสอนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ไม่ สามารถดําเนินการโดย
ศึกษานิเทศก์ได้ ท้งั หมด ด้ วยเหตุท่จี าํ นวนศึกษานิเทศก์มีจาํ นวนน้ อย จึงจําเป็ นต้ องจัดดําเนินการ
นิเทศโดยครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้ าที่นิเทศการสอน
โดยการกํากับดูแลของผู้อาํ นวยการและรองผู้อาํ นวยการกลุ่มงานวิชาการของแต่ละโรงเรียน และ
กําหนดให้ มีศึกษานิเทศก์ประจําโรงเรียนเพื่อช่วยให้ คาํ ปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการนิเทศของ
แต่ละโรงเรียน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็ น
ข้ อมูลในการนําเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการงานนิเทศการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของครูหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอน
3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่ม
สาระ การเรี ย นรู้ โรงเรี ยนสังกัด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 3 ตามพื้ นที่
ดําเนินการ
4. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามประสบการณ์
ในตําแหน่ง
5. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะของครู หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ และ
ครูผ้ ู สอนในการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ า กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

3. สมมติฐานการวิจยั
1. ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอน มีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการงาน
นิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกัน
2. ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีพ้ ืนที่
ดําเนินการต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้แตกต่างกัน
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3. ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอนที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งต่างกัน
มีการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกัน

4. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือครู
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และครูผ้ ูสอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2,975 คน
จาก 47 โรงเรียน ตัวอย่าง คือ ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก จํานวน 220
คน และครูผ้ ูสอนจํานวน 121 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 341 คน จาก 44 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย หาคุณภาพ
ด้ วยวิธีวิเคราะห์หาอํานาจจําแนกระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม และหาค่าความเชื่อมั่น
ได้ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .95
และแบบสัมภาษณ์ การเก็บ และรวบรวมข้ อมู ลโดยนํา
แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้ บริหารโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผ้ ูสอนตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 341 ฉบับ ได้ กลับคืนมา 306 ฉบับ คิด
เป็ นร้ อยละ 89.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
วิเคราะห์ t – test , F – test และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

5. สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาข้ อมูลเชิงปริมาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ พบว่า การจัดการงานนิเทศการ
สอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) โดยด้ านการวางแผนการจัดการ
งานนิเทศการสอนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงลําดับแรก ( X = 3.86) รองลงมา คือ ด้ านการให้
ความรู้ก่อนการจัดการงานนิเทศการสอน ( X = 3.83) ด้ านการประเมินผลการจัดการงานนิเทศ
การสอน
( X = 3.77) ด้ านการดําเนินการตามแผนการจัดการงานนิเทศการสอน
( X = 3.68) และด้ านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอน ( X =
3.65) ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามตําแหน่ ง พบว่ า
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีตาํ แหน่ งต่ างกันมีการรั บรู้การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านการ วางแผนการ
จั ด การงานนิ เ ทศการสอนแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดั บ .05 ส่ ว นด้ า นอื่น ไม่
แตกต่างกัน
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ผลการเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามพื้นที่ พบว่า ผู้ให้
ข้ อมูล ที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างกันมีการรับรู้การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่ม
สาระ การเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การจัดการงาน
นิเทศการสอนด้ านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่วนด้ านอื่นไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จําแนกตามประสบการณ์ใน
ตําแหน่ง
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งต่างกันมีการรับรู้การจัดการงานนิเทศการสอนของ
ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน
พบปั ญ หาที่มี ค วามถี่ม ากที่สุด คื อ ไม่ ส ามารถนิ เ ทศได้ ต ามตารางเนื่ อ งจากมี กิจ กรรมในวั น
ดังกล่ าว ข้ อเสนอแนะ คือ ให้ ฝ่ายบริหารลงมากํากับ ดูแล วางแผน , ให้ มีการจัดการนิเทศต้ น
ภาคเรียนให้ ห่างจากช่วงสอบปลายภาค , ต้ องมีการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ วให้ สมาชิก
กําหนดเวลาตามความพร้ อม และควรมีกลุ่มนิเทศเพียงกลุ่มเดียว
2. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการให้ ความรู้ก่อนการจัดการงานนิเทศการ
สอนพบปัญหาที่มีความถี่มากที่สดุ คือ การให้ ความรู้ก่อนการนิเทศยังทําได้ ไม่เต็มที่เนื่องจากเวลา
ของบุคลากรว่างไม่พร้ อมกัน ข้ อเสนอแนะ คือ ควรชี้แจงและให้ ความรู้ก่อนการนิเทศ , ผู้บริหาร
ต้ อ งเป็ นผู้ นํา ในการจั ด การนิ เ ทศ และต้ อ งศึก ษาเพิ่ ม เติม จัด อบรมโดยมีวิ ทยากรที่มีค วามรู้
ความสามารถ
3. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการดําเนินการตามแผนการจัดการงาน
นิเทศการสอนพบปัญหาที่มีความถี่มากที่สดุ คือ กิจกรรมในแต่ละภาคเรียนมีมากจนทําให้ เวลาใน
การเรียนและการนิเทศมีน้อยไม่ค่อยเป็ นไปตามแผน ข้ อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรมีส่วนในการ
เป็ นผู้นิเทศ , ต้ องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ให้ ได้ จริง ควรปฏิบัติตามข้ อตกลง และปรับเปลี่ยน
ตารางงานและตารางกิจกรรมอื่นให้ เป็ นปัจจุบัน จัดปฏิทนิ ล่วงหน้ านานๆ
4. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการประเมิน ผลการจัดการงานนิเทศการ
สอนพบปั ญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ขาดการประเมินผลครูรายบุคคลและแจ้ งให้ ทราบเพื่อ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ข้ อเสนอแนะ คือ ให้ มีนาํ ผลการประเมินไปใช้ ในการพิจารณา
ผลงาน , กําหนดแนวทางการประเมินที่ชัดเจนเป็ นเกณฑ์เดียวกัน และควรสรุปผลการประเมินให้
ครูทราบ
5. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้ านการนําผลการประเมินมาปรั บปรุงการ
จัดการงานนิ เทศการสอนพบปั ญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ไม่ มีการนําผลสรุปมาชี้แ จงในที่
ประชุมร่วมกัน, ขาดความต่อเนื่องการนําผลไปแก้ ไขหรือดําเนินการต่อยังไม่มีความชัดเจน และมี
การติดตามผลการแก้ ไขปัญหาของครูไม่ต่อเนื่อง ข้ อเสนอแนะ คือ ควรมีการติดตามผลการแก้ ไข
ปั ญหาของครูอย่ างต่ อเนื่อง และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯต้ องให้ ความร่ วมมือในการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอน

6. การอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ า การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับมาก และพบว่า
ด้ านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงที่สุด และด้ านการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนตํ่าที่สดุ ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของเพ็ญศรี สืบภา (2535 น.229 – 234) และ สุดารัตน์ จิรสุขศิริ (2544
บทคัดย่อ) พบว่ามีระดับการปฏิบัติงานนิเทศการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้ าน แสดงให้ เห็นว่า
ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้
ความสําคัญและได้ ดาํ เนินการจัดการงานนิเทศการสอนของโรงเรียน
ในขณะเดียวกัน พบว่า ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอน มีความคิดเห็น
ว่าด้ านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน เกี่ยวกับการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ความจําเป็ นต่อการนิเทศการสอน ทั้งที่เป็ น เอกสาร สื่อ และนวัตกรรมยังดําเนินการได้ น้อย และ
พบว่า ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนนั้นมีการติดตาม
ประเมินผลการแก้ ไขปั ญหา อุปสรรค และข้ อบกพร่ องในการจัดการเรียนการสอนของครูผ้ ูสอน
อย่างต่อเนื่องน้ อย การวิจัยครั้งนี้ยัง พบว่า ครูหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผ้ ูสอน มี
ปัญหาด้ านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมากที่สดุ โดยค้ นพบว่า
ระดับบริหารไม่ มีการนําผลการประเมินไปสรุปเพื่อนํามาชี้แจง และหาแนวทางการแก้ ปัญหา
ร่ วมกันในบางครั้งแม้ มีการนําผลการประเมินไปแจ้ งให้ ทราบแต่ ขาดความต่อเนื่องในการนําผล
การประเมินไปแก้ ไข ปรับปรุง เนื่องจากเวลาในการติดตามผลการแก้ ไข ปรับปรุงไม่เอื้ออํานวย
ไม่มีการติดตามผลการแก้ ไขปัญหาของครู รองลงมาคือ ด้ านการดําเนินการตามแผนการจัดการ
งานนิเทศการสอน มีปัญหาในการปฏิบัติด้วยสถานศึกษามีกิจกรรมจํานวนมากทั้งที่เป็ นไปตาม
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ปฏิทิน ปฏิบั ติ ง านและกิจ กรรมเร่ ง ด่ ว นที่ต้ องทํา เพื่ อ ตอบสนองนโยบายต่ า งๆ ทํา ให้ มีปั ญ หา
เกี่ยวกับเวลา ในการดําเนินการตามแผนการจัดการนิเทศการสอน ทําให้ มีการเลื่อนเวลาบ่อยครั้ง
ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของกอบแก ว ภุมเรศ (2543 บทคัดย่อ) พบปัญหาขาดบุคลากร
ผู้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศบุคลากรมีภาระงานมากทําให้ ไม่ มีเวลานิเทศ และ
บุคลากรขาดความรู้ขาดการประเมินผลที่ต่อเนื่องและครูไม่ ได้ นาํ ข้ อมูลป้ อนกลับไปใช ในการ
ปรับปรุงการสอนของตนเอง

7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานต้ นสังกัดควรมีความชัดเจนในด้ านนโยบายการนิเทศการศึกษา และเป็ น
นโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ จริง เป็ นรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร
2. หน่ ว ยงานต้ นสั ง กั ด ควรมี น โยบายกระตุ้ นให้ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการงานนิเทศกาสอน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ผู้บริหารควรตระหนักและให้ ความสําคัญในการจัดเตรียมความพร้ อมให้ กบั ครูผ้ ู
นิเทศและผู้รับการนิเทศ รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ให้ แก่ครูผ้ ูนิเทศ สนับสนุนให้ บุคลากรมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอน
2. โรงเรียนควรสนับสนุนด้ านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศ
การสอนรวมถึงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยเน้ นให้ มีการติดตาม ประเมินผลการ
แก้ ไขปัญหา อุปสรรค และข้ อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนของครูผ้ ูสอนอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรที่เ กี่ย วข้ อ งในตํา แหน่ ง อื่น เพิ่ ม เติ ม เช่ น
ผู้ อ าํ นวยการ รองผู้ อ าํ นวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการ หรื อ หั ว หน้ า งานนิ เ ทศการสอนของ
โรงเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนในระดับโรงเรียน
ต่อไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุ นของผู้บริหารหรือความต้ องการของ
ครูผ้ ูสอนในการนําผลการจัดการงานนิเทศการสอนไปพัฒนากระบวนการจัดการนิเทศการสอน
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสะท้ อนผลสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้ แบบสอบถามแบบปลาย
ปิ ดและปลายเปิ ดเพื่อให้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
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