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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศการสอน

ของครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จําแนกตามตําแหน่ง พ้ืนที่ดําเนินการ และตามประสบการณ์ในตําแหน่ง ศึกษาปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอน ตัวอย่าง คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครผูู้สอน โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 341 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณท์ี่รวบรวมโดยผู้วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) ทดสอบทางสถิติ 

t–test และ F-test   

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน             

มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงลําดับแรก และด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงาน

นิเทศ  การสอนมีค่าเฉล่ียของคะแนนตํ่ากว่าด้านอื่น 2) ผลการเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศ

การสอนจาํแนกตามตาํแหน่ง  พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ผลการเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศการสอนจาํแนกตามพ้ืนที่ดาํเนินการ พบว่า โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการงานนิเทศการสอนด้านการนาํ

ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  4) ผลการเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศการสอนจาํแนกตามประสบการณ์ใน

ตาํแหน่ง  พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  5) ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ด้านการนาํ

ผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมีปัญหามากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ ผล

                                                 
* นักศึกษาหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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การสมัภาษณ์ พบว่าด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมีปัญหา

มากที่สดุ  

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องให้ความ

ร่วมมือในการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน และควรมีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาของครู

อย่างต่อเน่ือง 

 

คาํสาํคัญ  :  การจดัการงานนิเทศการสอนของครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  มีผลการทดสอบสงูกว่าทั้งระดับประเทศทุกรายวิชา แต่

โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผลการทดสอบสงูกว่าระดับประเทศเพียง 1 รายวิชา ส่วน

วิชาที่เหลือมีค่าเฉล่ียร้อยละตํ่ากว่าค่าเฉล่ียร้อยละระดับประเทศ  และผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ 2 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ผ่านการประเมินในมาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 5 จาํนวน 5 โรงเรียน ในขณะที่ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินในมาตรฐานด้านการ

จัดการเรียนการสอน และจากข้อมูลการศึกษาของ PISA ( Programmer for International 

Students Assessment ) พบว่าเดก็ไทยร้อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่รู้ เร่ือง วิเคราะห์ความหมายไม่

ถูก และใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่นๆ ไม่ได้  ครูจึงเป็นปัจจัยสาํคัญที่สดุของการ

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ   

นโยบายด้านการศึกษามีสาระสาํคัญเกี่ยวกบัการปฏริูปครู  พัฒนาระบบความก้าวหน้า

ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัด

การศึกษาเป็นหลัก  จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง  

วิสยัทศัน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กาํหนดให้

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยใช้โครงการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  และกาํหนดให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดย

อาศัยโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพัฒนาประสทิธภิาพ

บุคลากรทางการศึกษา สะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ  มีการนิเทศ  ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเทยีบเคียงมาตรฐานสากล  การนิเทศ

การสอนจึงเป็นกระบวนการบริหารการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  และเพ่ิม

คุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาเพ่ือสนองการปฏริปูการศึกษาตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และรองรับ

1360



การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน  แต่การปฏบิัติงานนิเทศการสอนของ

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ไม่สามารถดาํเนินการโดย

ศึกษานิเทศกไ์ด้ทั้งหมด  ด้วยเหตุที่จาํนวนศึกษานิเทศกมี์จาํนวนน้อย จึงจาํเป็นต้องจัดดาํเนินการ

นิเทศโดยครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการสอน

โดยการกาํกบัดูแลของผู้อาํนวยการและรองผู้อาํนวยการกลุ่มงานวิชาการของแต่ละโรงเรียน  และ

กาํหนดให้มีศึกษานิเทศกป์ระจาํโรงเรียนเพ่ือช่วยให้คาํปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการนิเทศของ

แต่ละโรงเรียน  

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพ่ือนาํผลการวิจัยไปเป็น

ข้อมูลในการนาํเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการงานนิเทศการสอนให้มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

  1.  เพ่ือศึกษาระดับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

  2.  เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ เกี่ยวกบัการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของครหัูวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้  และครผูู้สอน 

  3.  เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ เกี่ยวกบัการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระ การเรียนรู้  โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามพ้ืนที่

ดาํเนินการ 

  4.  เพ่ือเปรียบเทยีบการรับรู้ เกี่ยวกบัการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตามประสบการณ์

ในตาํแหน่ง 

  5.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และ

ครูผู้สอนในการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

 

3. สมมติฐานการวิจยั 

  1.   ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้สอน มีการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดการงาน

นิเทศการสอนของครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกนั 

  2.   ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีพ้ืนที่

ดาํเนินการต่างกนั  มีการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้แตกต่างกนั 
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  3.   ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนั

มีการรับรู้ เกี่ยวกบัการจัดการงานนิเทศการสอนของครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกนั 

 

4. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ และครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 2,975 คน 

จาก 47 โรงเรียน ตัวอย่าง  คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  5  กลุ่มสาระหลัก  จาํนวน 220 

คน และครผูู้สอนจาํนวน 121 คน รวมทั้งสิ้นจาํนวน 341 คน จาก 44 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจัย หาคุณภาพ

ด้วยวิธีวิเคราะห์หาอาํนาจจาํแนกระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  และหาค่าความเช่ือม่ัน 

ได้ค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ .95  และแบบสัมภาษณ์  การเกบ็และรวบรวมข้อมูลโดยนํา

แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้�บริหารโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้และครูผู้สอนตอบแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 341 ฉบับ ได้กลับคืนมา 306 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 89.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ

วิเคราะห์  t – test ,  F – test  และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ด้วยวิธกีารวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

 

5. สรุปผลการวิจยั 

 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ พบว่า การจัดการงานนิเทศการ

สอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.75) โดยด้านการวางแผนการจัดการ

งานนิเทศการสอนมีค่าเฉล่ียของคะแนนสงูลาํดับแรก ( X = 3.86) รองลงมา คือ ด้านการให้

ความรู้ ก่อนการจัดการงานนิเทศการสอน ( X = 3.83) ด้านการประเมินผลการจัดการงานนิเทศ

การสอน               ( X = 3.77) ด้านการดาํเนินการตามแผนการจัดการงานนิเทศการสอน 

( X = 3.68)  และด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอน ( X = 

3.65) ตามลาํดับ 

ผลการเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า           

ผู้ให้ข้อมูลที่มีตาํแหน่งต่างกันมีการรับรู้ การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ      

การเรียนรู้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ วางแผนการ

จัดการงานนิเทศการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่

แตกต่างกนั 

1362



ผลการเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จาํแนกตามพ้ืนที่ พบว่า ผู้ให้

ข้อมูล  ที่ปฏิบัติงานตามพ้ืนที่ต่างกันมีการรับรู้การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระ    การเรียนรู้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการงาน

นิเทศการสอนด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทยีบการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จาํแนกตามประสบการณ์ใน

ตาํแหน่ง   

พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกันมีการรับรู้การจัดการงานนิเทศการสอนของ

ครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั  

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์มีรายละเอยีดดังน้ี 

1. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน         

พบปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ไม่สามารถนิเทศได้ตามตารางเน่ืองจากมีกิจกรรมในวัน

ดังกล่าว ข้อเสนอแนะ คือ ให้ฝ่ายบริหารลงมากาํกับ ดูแล วางแผน , ให้มีการจัดการนิเทศต้น

ภาคเรียนให้ห่างจากช่วงสอบปลายภาค , ต้องมีการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วให้สมาชิก

กาํหนดเวลาตามความพร้อม และควรมีกลุ่มนิเทศเพียงกลุ่มเดียว  

2. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการให้ความรู้ ก่อนการจัดการงานนิเทศการ

สอนพบปัญหาที่มีความถี่มากที่สดุ คือ การให้ความรู้ ก่อนการนิเทศยังทาํได้ไม่เตม็ที่เน่ืองจากเวลา

ของบุคลากรว่างไม่พร้อมกนั ข้อเสนอแนะ คือ ควรช้ีแจงและให้ความรู้ ก่อนการนิเทศ , ผู้บริหาร

ต้องเป็นผู้นําในการจัดการนิเทศ และต้องศึกษาเพ่ิมเติม จัดอบรมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถ 

3. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการดาํเนินการตามแผนการจัดการงาน

นิเทศการสอนพบปัญหาที่มีความถี่มากที่สดุ คือ กจิกรรมในแต่ละภาคเรียนมีมากจนทาํให้เวลาใน

การเรียนและการนิเทศมีน้อยไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารควรมีส่วนในการ

เป็นผู้นิเทศ , ต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้ได้จริง  ควรปฏิบัติตามข้อตกลง และปรับเปล่ียน

ตารางงานและตารางกจิกรรมอื่นให้เป็นปัจจุบัน จัดปฏทินิล่วงหน้านานๆ  

4. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   โรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการประเมิน ผลการจัดการงานนิเทศการ

สอนพบปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ขาดการประเมินผลครูรายบุคคลและแจ้งให้ทราบเพ่ือ
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน ข้อเสนอแนะ คือ ให้มีนาํผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณา

ผลงาน , กาํหนดแนวทางการประเมินที่ชัดเจนเป็นเกณฑเ์ดียวกนั และควรสรุปผลการประเมินให้

ครทูราบ  

5. การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   โรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

จัดการงานนิเทศการสอนพบปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ไม่มีการนําผลสรุปมาช้ีแจงในที่

ประชุมร่วมกนั, ขาดความต่อเน่ืองการนาํผลไปแก้ไขหรือดาํเนินการต่อยังไม่มีความชัดเจน และมี

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาของครูไม่ต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการติดตามผลการแก้ไข

ปัญหาของครูอย่างต่อเน่ือง และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯต้องให้ความร่วมมือในการสอนและ

พัฒนาการเรียนการสอน  

 

6. การอภิปรายผล 

จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับมาก และพบว่า

ด้านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงที่สุด และด้านการนาํผล

การประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนมีค่าเฉล่ียของคะแนนตํ่าที่สดุ ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของเพญ็ศรี  สืบภา (2535 น.229 – 234) และ สุดารัตน์�  จิรสุขศิริ (2544 

บทคัดย่อ) พบว่ามีระดับการปฏบิัติงานนิเทศการสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน   แสดงให้เหน็ว่า

ครหัูวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้

ความสาํคัญและได้ดาํเนินการจัดการงานนิเทศการสอนของโรงเรียน 

ในขณะเดียวกนั พบว่า  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน มีความคิดเหน็

ว่าด้านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน เกี่ยวกบัการจัดเตรียมสิ่งอาํนวยความสะดวกที่มี

ความจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน ทั้งที่เป็น เอกสาร สื่อ และนวัตกรรมยังดาํเนินการได้น้อย และ 

พบว่า  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนที่ปฏบิัติงานในพ้ืนที่ต่างกนัมีความคิดเหน็

เกี่ยวกับด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนน้ันมีการติดตาม

ประเมินผลการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

อย่างต่อเน่ืองน้อย  การวิจัยคร้ังน้ียัง พบว่า  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้สอน มี

ปัญหาด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรงุการจัดการงานนิเทศการสอนมากที่สดุ  โดยค้นพบว่า

ระดับบริหารไม่มีการนาํผลการประเมินไปสรุปเพ่ือนํามาช้ีแจง  และหาแนวทางการแก้ปัญหา

ร่วมกันในบางคร้ังแม้มีการนาํผลการประเมินไปแจ้งให้ทราบแต่ขาดความต่อเน่ืองในการนาํผล

การประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง เน่ืองจากเวลาในการติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงไม่เอื้ออาํนวย 

ไม่มีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาของครู  รองลงมาคือ ด้านการดาํเนินการตามแผนการจัดการ

งานนิเทศการสอน มีปัญหาในการปฏบิัติด้วยสถานศึกษามีกิจกรรมจาํนวนมากทั้งที่เป็นไปตาม
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ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องทาํเพ่ือตอบสนองนโยบายต่างๆ ทาํให้มีปัญหา

เกี่ยวกบัเวลา ในการดาํเนินการตามแผนการจัดการนิเทศการสอน ทาํให้มีการเล่ือนเวลาบ่อยคร้ัง 

ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของกอบแก�ว  ภมุเรศ (2543  บทคัดย่อ) พบปัญหาขาดบุคลากร

ผู้มีความรู้ ความสามารถในการนิเทศบุคลากรมีภาระงานมากทาํให้�ไม่�มีเวลานิเทศ  และ

บุคลากรขาดความรู้ขาดการประเมินผลที่ต่อเน่ืองและครไูม่�ได้นาํข้อมูลป้อนกลับไปใช�ในการ

ปรับปรงุการสอนของตนเอง 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

      ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. หน่วยงานต้นสงักดัควรมีความชัดเจนในด้านนโยบายการนิเทศการศึกษา และเป็น

นโยบายที่สามารถนาํไปปฏบิัติได้จริง เป็นรปูแบบเดียวกนัทั้งองค์กร 

 2. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบายกระตุ้ นให้โรงเรียนในสังกัดตระหนักถึง

ความสาํคัญของการปรับปรงุและพัฒนาการจัดการงานนิเทศกาสอน  

      ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติ 

 1.  ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความสาํคัญในการจัดเตรียมความพร้อมให้กบัครูผู้

นิเทศและผู้รับการนิเทศ รวมถงึการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ครผูู้นิเทศ สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการงานนิเทศการสอน 

 2. โรงเรียนควรสนับสนุนด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศ

การสอนรวมถึงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้มีการติดตาม ประเมินผลการ

แก้ไขปัญหา อปุสรรค และข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนของครผูู้สอนอย่างต่อเน่ือง 

        ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในตําแหน่งอื่นเพ่ิมเติม เช่น  

ผู้อาํนวยการ รองผู้อาํนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  หรือหัวหน้างานนิเทศการสอนของ

โรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรงุการจัดการงานนิเทศการสอนในระดับโรงเรียน

ต่อไป  

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนของผู้บริหารหรือความต้องการของ

ครูผู้สอนในการนาํผลการจัดการงานนิเทศการสอนไปพัฒนากระบวนการจัดการนิเทศการสอน      

ให้มีประสทิธภิาพมากขึ้นและสะท้อนผลสู่ผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบปลาย

ปิดและปลายเปิดเพ่ือให้แสดงความคิดเหน็อย่างอสิระ  
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