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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัครั$ งนี$ มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื%อศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการงาน 
นิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื$นที%การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง พื$นที%ดาํเนินการ และประสบการณ์ในตาํแหน่ง  ศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื$นที%การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตวัอย่างที%ใช้ในการศึกษา  คือ        
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู ้สอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื$นที%การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจาํนวน 341 คน  เครื%องมือที%ใช ้        
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที%รวบรวมโดยผูว้ิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การแจกแจงความถี% (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี%ย (Mean) ส่วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ทดสอบทางสถิติ t–test และ F-test   

ผลการวจิยัพบวา่  
1. การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพื$นที%การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่
ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน มีค่าเฉลี%ยของคะแนนสูงที%สุด และดา้นการนาํผล 
การประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนมีค่าเฉลี%ยของคะแนนตํ%าที%สุด  

2. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื$นที%
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มีความคิดเห็นเกี%ยวกับระดับการปฏิบัติงานการจดัการงานนิเทศ       
การสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เมื%อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั 
.05 ส่วน ดา้นอื%น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั   
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3. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที%ปฏิบติังานในพื$นที%ต่างกนัมีความ
คิดเห็นเกี%ยวกับระดับการปฏิบัติงานการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ         
การเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เมื%อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนําผลการประเมิน      
มาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05 ส่วน  
ดา้นอื%น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

4. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที%ประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนั      
มีความคิดเห็นเกี%ยวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

5. ปัญหา พบว่า ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน   
มีปัญหามากที%สุด กล่าวคือ ไม่มีการนาํผลสรุปมาชี$แจงในที%ประชุมร่วมกนั  ขาดความต่อเนื%องการ
นาํผลไปแกไ้ขหรือดาํเนินการต่อยงัไม่มีความชดัเจน และมีการติดตามผลการแกไ้ขปัญหาของครู
ไม่ต่อเนื%อง  ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง คือ ผูบ้ริหาร หรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการติดตามประเมินผลการแก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื%องด้วย
วธีิการที%หลากหลายที%เอื$อต่อบุคคลและเวลา เช่น การจบัคู่ครูเพื%อการติดตามประเมินผล การติดตาม
ประเมินผลโดยการรายงานการแกไ้ข ปรับปรุงโดยครูผูรั้บการนิเทศต่อหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยตรง 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to study and compare the educational supervision 

managing of the head of department’s teachers  affiliated with secondary educational service area 
office 3 classified by fundamental data of  positions, function of areas and experience in positions 
and study problems and suggestions of  educational supervision managing of the head of 
department’s teachers  affiliated with secondary educational service area office 3. 341 simple 
random teachers and  head of  department’s teachers  affiliated with secondary educational 
service area office 3 in Nontabury province and Ayuttaya province were sampled. Questionaires 
and interview designed by the researcher were used to collect data. Frequency distribution, 
percentage, average and T-test , F-test were used to analyze the collected data. 

The result were as following. 
1. Educational supervision managing of the head of department’s teachers  affiliated 

with secondary educational service area office 3 in overall and each aspect were rate at hight 
level. 

2. The teachers and  head of department’s teachers  affiliated with secondary 
educational service area office 3 considered that the perspective for supervision in overall were 
not different, just dissimilar for the education plan of significance of .05 

3. The teachers and  head of department’s teachers  different  function of areas 
considered that the perspective for supervision in overall were not different, just dissimilar for the 
improvement of significance of .05 

4. The teachers and  head of department’s teachers  different  experience in positions 
considered that the perspective for supervision in overall were not different. 
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5. For the problems of  the educational supervision managing of the head of 
department’s teachers  affiliated with secondary educational service area office 3 were the 
improvement. Suggestions for this problems were all the teachers in Department should 
cooperate, reform and follow up the obstacle of the education plan continuously. 
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บทที� 1 

บทนํา 
 
1.1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย
พื#นฐานแห่งรัฐส่วนที& 4 แนวนโยบายดา้นศาสนา  สังคม  การสาธารณสุข  การศึกษาและวฒันธรรม
มาตรา 80 รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข การศึกษา  และวฒันธรรม
ขอ้ที& (3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบั และทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบั
ความเปลี&ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื&อพฒันา
การศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทนัการ
เปลี&ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั#งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั 
คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั&นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, น. 23 – 24)   

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ&มเติม (ฉบบัที& 2)  พ.ศ. 2545
หมวดที& 1 วา่ดว้ยบททั&วไป  ความหมายและหลกัการ  มาตราที& 9 หลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื&อง หมวดที& 4 ว่าด้วยแนวการจดัการศึกษา มาตราที& 22 การจดัการศึกษาต้องยึดหลัก         
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคัญที&สุด
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ
ดงันั#นการพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตามความประสงคนี์# จะสําเร็จได ้ สิ&งสําคญั คือ  การพฒันาครู
นอกจากนี# ในหมวดที& 6 มาตราที& 47 – 51 กาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื&อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก  และให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยเป็นกระบวนการบริหารการศึกษาที&ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื&อง 

คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที&สอง (กนป.) ไดป้ระกาศ
เป้าหมาย  ของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง 4 ดา้น ตอ้งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานระดบัสากล ใฝ่รู้      
(สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื&อง) ใฝ่ดี (มีคุณธรรม
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พื#นฐาน  มีจิตสํานึกและค่านิยมที&พึงประสงค ์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ) คิดเป็น   
ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้ (มีทกัษะในการคิดและปฏิบติั  มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิด 
ริเริ&มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื&อสาร) โดยมีคาํสําคญัคือ เนน้คุณภาพที&ตวัผูเ้รียน (ข่าว
สาํนกังานรัฐมนตรี 107/2554) 

จากขอ้มูลการศึกษาของ PISA (Programmer for International Students Assessment) 
พบว่าเด็กไทยร้อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื&อง วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก และใชภ้าษาให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื&นๆ ไม่ได ้ มีการปฏิรูปการศึกษาเชิงนโยบายให้ครูปฏิบติัหน้าที&สอน 
ให้นกัเรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  คิดวิเคราะห์ได ้ แต่ยงัดาํเนินการตามนโยบายไม่ประสบ
ผลสาํเร็จเท่าที&ควร  เพราะครูอาจารยจ์าํนวนมากไม่ไดใ้ฝ่รู้ ไม่รักการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ สังเคราะห์
ไม่เป็น  จึงเป็นการยากที&ครูเหล่านั#นจะสอนให้เด็กใฝ่รู้  มีนิสัยรักการอ่านได ้  เพราะเด็กมกัจะเป็น
อยา่งที&ครูเป็นมากกว่าจะเป็นอยา่งที&ครูสอน  ครูจึงถือเป็นปัจจยัที&สําคญัที&สุดของการจดัการศึกษา
ใหมี้คุณภาพ  โดยเฉพาะสาํหรับประเทศไทยซึ&งวฒันธรรมการเรียนรู้เนน้การฟังบรรยายจากครูเป็น
หลกัมากกวา่การอ่านศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกลต้วั  เพื&อการเรียนรู้ที&มี
ความหมายและสร้างแรงบนัดาลใจ  ทาํให้คุณภาพการสอนของครูส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก (http://www.urrac.com/chanthaburi) 

นโยบายด้านการศึกษาที&จะดาํเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี  ของรัฐบาลปัจจุบนันี#  
นโยบายดา้นการศึกษา ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ& งมีสาระสําคญัเกี&ยวกบัครู
ในขอ้ที& 3 ปฏิรูปครู  ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั#นสูงอย่างแทจ้ริง  โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ  สร้างแรงจูงใจใหค้นเรียนดี  และมีคุณธรรมเขา้สู่วชิาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู  พฒันาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์  ที& อิงขีดความสามารถและวดัสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก  จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื&อพฒันาคุณภาพครูอยา่งต่อเนื&อง  แกปั้ญหาหนี# สินครูโดยการพกัชาํระหนี#
และการปรับโครงสร้างหนี# ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี# ครัวเรือนของรัฐบาล  พฒันาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื&อใชใ้นการกระจายครู ขจดัปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวชิาหลกั เช่น คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และภาษา (http://www.idis.ru.ac.th /report/) 

การพฒันาดา้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิf ที&ดีนั#น  ครูตอ้งมีการพฒันา
ตนเองและปรับเปลี&ยนวิธีการสอน เพื&อเน้นให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ การพฒันาและส่งเสริม
ความรู้ความสามารถของครูตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื&อง และมีการกาํลบั ติดาม ประเมินผล คือ การ
นิเทศครู เพื&อเป็นการพฒันาและใหค้วามช่วยเหลือรวมถึงการใหค้าํปรึกษา แลกเปลี&ยนเรียนรู้ ดงันั#น
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การนิเทศครูจึงมีความสําคญัในการพฒันาครูเพื&อนาํความรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและ
พฒันาในวชิาชีพครูต่อไป (กฤษดา สิมมะโน, 2552, น.2) 

การนิเทศการศึกษา  เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาเพื&อชี# แนะ ให้ความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือกบัครูและบุคคลที&เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  เพื&อปรับปรุงการเรียนการสอน
ของครู  และเพิ&มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา ซึ& งในปัจจุบนัการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยวิธีการนิเทศการศึกษานั#น นบัเป็นวิธีการหนึ&งที&ไดรั้บความสนใจอยา่ง
มากทั#งในดา้นนโยบายที&ระบุไว ้และในด้านการสนบัสนุนและส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ เพื&อ
สนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที&แกไ้ข
เพิ&มเติม (ฉบบัที& 2) พ.ศ.2545 (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546, น.17) 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (อา้งถึงใน สายใจ ประยรูสุข, 2552, น.2)
ได้กล่าวถึงความสําคญัของการนิเทศการสอนนอกเหนือจากเป็นเครื&องมือในการพฒันาครูและ
ผูเ้รียนแลว้  การนิเทศการสอนยงัเป็นสิ&งสาํคญัในการประกนัคุณภาพการศึกษา การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที& 18 ไดก้าํหนดให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศและนาํผลไป
ปรับปรุงการสอนอยา่งสมํ&าเสมอ  

การนิเทศการสอน เป็นงานที&มุ่งพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพื&อช่วยพฒันาครู        
ใหเ้กิดความเจริญงอกงามในวชิาชีพ เป็นงานที&ควรดาํเนินการอยา่งต่อเนื&องโดยมุ่งคุณภาพการเรียน
การสอนและผลที&เกิดกับผูเ้รียน โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ที& เกิดจากความร่วมมือของ
ผูเ้กี&ยวข้องทางการศึกษาทุกฝ่ายที&จะแสดงบทบาท หน้าที&ของผูนิ้เทศ การเลือกใช้รูปแบบทาง        
การนิเทศ ตลอดจนเทคนิคและทกัษะในการนิเทศการศึกษาโดยมุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน (สายใจ ประยรูสุข, 2552, น.2) 

ในปัจจุบันการนิเทศการศึกษาเพื&อพัฒนาการเรียนการสอนโดยศึกษานิเทศก์นั# น              
ไม่สามารถทาํได้ทั&วถึงทุกโรงเรียน  เนื&องจากจาํนวนศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอ จึงต้องอาศยัวิธี           
การนิเทศกาศึกษาที&เรียกว่า  การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ& งเป็นการนิเทศที&ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื&อพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที&เป็นการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนการสอนโดยตรง คือ    
การนิเทศการสอน ซึ& งเป็นส่วนหนึ&งของการนิเทศการศึกษา 

จากวิทยานิพนธ์ของ สุดารัตน์ จิรสุขศิริ ไดอ้า้งถึงคาํกล่าวของ Glickman(1990) และ
สันติ ธรรมบาํรุง (2526) ว่าการนิเทศการสอนมุ่งในด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง 
นิพนธ์ ไทยพานิช (2535) ไดก้ล่าววา่แนวโนม้และความตอ้งการของการนิเทศการศึกษาในประเทศ
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ไทยในอนาคตนั# นจะหันมาให้ความสนใจการนิเทศการสอนเพิ&มมากขึ# น ทั# งในห้องเรียนและ         
นอกห้องเรียน สงดั อุทรานนัท์ (2531) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนยงัไม่สามารถ
ดาํเนินการถึงขั#นของการนิเทศการสอนได้อย่างจริงจงั จึงควรมีการศึกษาถึงสภาพและปัญหาที&
เกี&ยวขอ้งกบัการนิเทศการสอนเพื&อแสวงหาแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมให้มีการจดัการนิเทศ
การสอนในโอกาสต่อไป (สุดารัตน์ จิรสุขศิริ, 2544, น.3 – 4) 

การจดัการงานนิเทศการสอนภายในโรงเรียนมธัยมศึกษาผูมี้บทบาทสําคญั ได้แก่ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผูที้&ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้          
ในการจดัการงานนิเทศการสอนผูที้&มีหน้าที&ควบคุมการบริหารงาน  คือ  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ผูนิ้เทศการสอน  คือ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือผูที้&ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ& งการจดัการงานนิเทศการสอนของ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นสิ&งสะทอ้นการจดัการงานนิเทศการสอนของกลุ่มงานวิชาการของ
แต่ละโรงเรียน  ดังนั# น การจัดการงานนิเทศการสอนในโรงเรียนจึงเป็นสิ& งสําคัญอย่างยิ&งที&            
ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ  ขั#นตอน เพื&อให้ครูเกิดการปรับปรุง  
พฒันาด้านการจัดการเรียน  การสอน  และใช้กระบวนการเรียนการสอนที&มีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียน เพื&อใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาอยา่งต่อเนื&อง เป็นการตอบสนองการประกนั
คุณภาพการศึกษาควบคู่กบัการพฒันาครู  พฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนื&องและมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทศัน์ของสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เป็นองค์กรการบริหาร
จดัการการศึกษาที&มีคุณภาพ  เพื&อสนบัสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัการศึกษาไดม้าตรฐานมุ่งสู่
สากล  พนัธกิจของสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 กล่าววา่ พฒันาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพฒันาผูเ้รียนเป็น
สําคญัเพื&อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นบุคคลที&มีคุณธรรม ความรู้  ความสามารถและมีทกัษะชีวิต  
ตามมาตรฐานการศึกษาขั#นพื#นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดาํเนินการตามกลยุทธ์ของ
สาํนกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 กลยุทธ์ที& 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื&อเป็นเครื&องมือในการเรียนรู้ 
โครงการที& 5 โครงการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  และกลยุทธ์
ที& 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั#งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการสอนและปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โครงการที& 19 โครงการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
ที& 20 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ( แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 
2555 สพม.3, น.12 , 44 – 46 , 96 – 104 ) 
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จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ ของสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการพฒันาผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพทั#งระบบ  มีการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื&อพฒันาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

สรุปผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของนกัเรียนระดบัชั#นมธัยมศึกษาปีที& 3 และ 6 
โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตามรายงานแผนปฏิบติัการประจาํ 
ปีงบประมาณ 2555 สพม.3 พบว่าผลการทดสอบระดบัชาติของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที& 3   
ของโรงเรียนในจงัหวดันนทบุรี มีผลการทดสอบสูงกวา่ทั#งระดบัประเทศและระดบัสังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน (สพฐ.) ทุกรายวิชา แต่ผลการทดสอบระดบัชาติของนกัเรียน
ระดบัชั#นมธัยมศึกษาปีที& 3 ของโรงเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีผลการทดสอบสูงกว่า
ระดบัประเทศเพียง 1 รายวชิา คือ วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนวิชาที&เหลือค่าเฉลี&ยร้อยละ
ตํ&ากวา่ค่าเฉลี&ยร้อยละระดบัประเทศ  และเมื&อเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบระดบัสังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน พบวา่ โรงเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีผลการทดสอบ
ตํ&ากว่าค่าเฉลี&ยร้อยละระดบัสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐานทุกรายวิชาและผล
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 ปรากฏผลว่าโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื#นที&การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ใน
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานที& 5 จาํนวน 5 โรงเรียน ซึ& งมาตรฐานที& 5 กาํหนดไว ้ดงันี#  

มาตรฐานที& 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที&จาํเป็นตามหลกัสูตร  
ตวับ่งชี# ที& 5.1 มีระดบัผลสัมฤทธิf ทางการเรียนเฉลี&ยตามเกณฑ ์
ตวับ่งชี# ที& 5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉลี&ยตามเกณฑ ์
ตวับ่งชี# ที& 5.3 สามารถสื&อความคิดผา่นการพดู เขียน หรือนาํเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ 
ตวับ่งชี# ที& 5.4 สามารถใชภ้าษาเพื&อการสื&อสารไดท้ั#งภาษาไทย และ     
                     ภาษาต่างประเทศ 
ตวับ่งชี# ที& 5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อพฒันาการเรียนรู้ 

ในขณะที&ทุกโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ 2 ในมาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน มาตรฐานที& 9 ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม  มีวุฒิ ความรู้  ความสามารถตรงกบังานที&รับผิดชอบ  หมั&นพฒันาตนเอง   เขา้กบัสังคม
ไดดี้  และมีครูพอเพียง  และมาตรฐานที& 10  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่าง         
มีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

DPU



6 

การปฏิบัติงานนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื#นที&การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 ไม่สามารถดาํเนินการโดยศึกษานิเทศกไ์ดท้ั#งหมด ดว้ยเหตุที&จาํนวนศึกษานิเทศก์
ในสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มีจาํนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อจาํนวนโรงเรียน   
ในสังกัด  จึงจาํเป็นต้องจัดดาํเนินการนิเทศโดยครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผูที้&ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าที&นิเทศการสอนโดยการกาํกบัดูแลของผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ
กลุ่มงานวิชาการของแต่ละโรงเรียน  และกาํหนดให้มีศึกษานิเทศก์ประจาํโรงเรียนเพื&อช่วยให้
คาํปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการนิเทศของแต่ละโรงเรียน 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
เพื&อนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการนาํเสนอแนวทางพฒันาการจดัการงานนิเทศการสอนของ        
ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ&งยิ&งขึ#นต่อไป 
             
1.2  คําถามการวจัิย 

 1.  การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัด 
สาํนกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  อยูใ่นระดบัใด 
 2.  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนมีการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการ
สอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกนัหรือไม่ 
 3.  ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที&ปฏิบติังานในโรงเรียนที&มีพื#นที&ดาํเนินการ
ต่างกนั  มีการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่าง
กนัหรือไม่ 
 4.   ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที&มีประสบการณ์การในตาํแหน่งต่างกนัมี
การรับรู้เกี&ยวกับการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกัน
หรือไม่ 
 5.   ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนมีปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการงาน
นิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการวจิยัครั# งนี#ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไว ้ดงันี#  
 1.  เพื&อศึกษาระดบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 2.  เพื&อเปรียบเทียบการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และครูผูส้อน 
 3.  เพื&อเปรียบเทียบการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตามพื#นที&ดาํเนินการ 
 4.  เพื&อเปรียบเทียบการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตามประสบการณ์ในตาํแหน่ง 
 5.  เพื&อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนในการ
จดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื#นที&
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3    
 

1.4  สมมติฐานการวจัิย 
 1. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน มีการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการ
สอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 2. ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที&ปฏิบติังานในโรงเรียนที&มีพื#นที&ดาํเนินการ
ต่างกนั  มีการรับรู้เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่าง
กนั 
 3. ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที&มีประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนัมีการรับรู้
เกี&ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้แตกต่างกนั 
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1.5  กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
        ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

 
 

การจัดการงานนิเทศการสอนของครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  การวางแผนการจดัการงานนิเทศ 
     การสอน 
2.  การใหค้วามรู้ก่อนการจดัการงาน 
     นิเทศการสอน 
3.  การดาํเนินการตามแผนการจดัการ  
     งานนิเทศการสอน 
4.  การประเมินผลการจดัการงานนิเทศ 
     การสอน 
5.  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง 
     การจดัการงานนิเทศการสอน 
 
 

 
ภาพที� 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
1.6  ขอบเขตของการวจัิย 
 1.  ขอบเขตดา้นเนื#อหา  จากการที&ผูว้ิจยัไดศึ้กษากระบวนการนิเทศการสอนของนกัการศึกษา
หลายท่าน  และไดร้วบรวมขอ้มูลเพื&อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื#นที&การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3        
โดยมีขั#นตอนที&สาํคญั 5 ขั#นตอน คือ  
 1)  การวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
 2)  การใหค้วามรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน 
 3)  การดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
 4)  การประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน 
 5)  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน 

 

สภาพทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
1. ตาํแหน่ง   
    1.1 ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    1.2 ครูผูส้อน 
2. พื#นที&ดาํเนินการ 
    2.1 จงัหวดันนทบุรี  
    2.2 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประสบการณ์ในตาํแหน่ง 
    3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
    3.2 5 – 10 ปี 
    3.3 11 – 15 ปี 
    3.4 มากกวา่ 15 ปี 
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 2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผูส้อนโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จาํนวน 2,975 คน จาก 47 โรงเรียน (ขอ้มูล ณ วนัที& 10 มิถุนายน 2555) 
 3. ขอบเขตดา้นตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั 
จาํนวน 220 คน และครูผูส้อนจาํนวน 121คน ที&ปฏิบติัหนา้ที&ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี  และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  รวมทั#งสิ#นจาํนวน 341 
คน จาก 44 โรงเรียน  
 4. ขอบเขตดา้นเวลา  ผูว้ิจยัทาํการวิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่างครูหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และครูผูส้อน โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนที&
1 ปีการศึกษา 2556 
 5. ตวัแปรที&ใชใ้นการศึกษา  
      5.1  ตวัแปรตน้  
  1)  ตาํแหน่ง 
  1.1  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2  ครูผูส้อน 
 2)  พื#นที&ดาํเนินการ 
  2.1  จงัหวดันนทบุรี 
  2.2  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3)  ประสบการณ์การในตาํแหน่ง 
  3.1  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  3.2  5 – 10 ปี 
  3.3  11 – 15 ปี 
  3.4  มากกวา่ 15 ปี 
 5.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในโรงเรียน 5 ดา้น คือ 
    1)  การวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
  2)  การใหค้วามรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน 
  3)  การดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
  4)  การประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน 
  5)  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน 
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1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

การนิเทศการสอน  หมายถึง ความพยายามของผูที้&มีหน้าที&นิเทศการสอนโดยความ
ร่วมมือ ปรึกษาหารือกบัครูเพื&อให้ความช่วยเหลือ แนะนาํอนัเป็นแนวทางแก่ครูไดน้าํไปใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ#น 

การจัดการงานนิเทศการสอน   หมายถึง การดาํเนินงาน การปฏิบติังาน กระบวนการ
ปฏิบติังานเกี&ยวกบัการนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ทั#งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื&อให้การจดัการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนบรรลุผล    
ตามความตอ้งการ  และส่งผลต่อผลสัมฤทธิf ที&ดีของผูเ้รียน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  หมายถึง โรงเรียนที&
จดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัสํานกังาน
เขตพื# นที&การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ที&ตั# งอยู่ในเขตพื# นที& จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  รวมทั#งสิ#น 47 โรงเรียน 

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึง ครูผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้   8 กลุ่มสาระ ตามคาํสั&งของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  
ในภาคเรียนที& 1 ปีการศึกษา 2556 

ครูผู้สอน หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งที&ปฏิบติัหน้าที&สอนในโรงเรียนสังกดัสํานกังาน   
เขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนที& 1 ปีการศึกษา 2556 

พื7นที�ดําเนินการ หมายถึง จงัหวดัที&เป็นที&ตั# งของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื#นที&
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี  และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ประสบการณ์การในตําแหน่ง  หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบติังานในหนา้ที&ตามตาํแหน่ง
งานปัจจุบนัของผูใ้หข้อ้มูลโดยใชเ้กณฑ ์ดงันี#  

1. นอ้ยกวา่ 5 ปี หมายถึง ผูใ้หข้อ้มูลมีระยะเวลาการปฏิบติังานในตาํแหน่งงาน 
ปัจจุบนัไม่ถึง 5 ปี 

 2.  5 – 10 ปี หมายถึง ผูใ้หข้อ้มูลมีระยะเวลาการปฏิบติังานในตาํแหน่งงานปัจจุบนั
ตั#งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 

 3.  11 – 15 ปี หมายถึง ผูใ้ห้ขอ้มูลมีระยะเวลาการปฏิบติังานในตาํแหน่งงาน
ปัจจุบนัตั#งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 

 4.  มากกว่า 15 ปี หมายถึง ผูใ้ห้ขอ้มูลมีระยะเวลาการปฏิบติังานในตาํแหน่งงาน
ปัจจุบนัเกิน 15 ปี 
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การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง ขั#นตอนการ
ดาํเนินการ  การปฏิบติังานเกี&ยวกบัการเตรียมก่อนการนิเทศการสอน  การนิเทศการสอน และหลงั
การนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ดา้น ดงันี#  

การวางแผนการจัดการนิเทศการสอน หมายถึง การประชุม  ปรึกษาหารือเกี&ยวกบัการ
กาํหนดวตัถุประสงค ์ แนวทาง  และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน 
การจดัทาํตารางการปฏิบติังาน การจดัเตรียมสิ&งอาํนวยความสะดวก เอกสาร สื&อ นวตักรรมที&
เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการงานนิเทศการสอน  

การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ หมายถึง การให้ความรู้เกี&ยวกบัวตัถุประสงค ์แนวทางการ
จดัการและเกณฑม์าตรฐานการการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน  และกาํหนดการนิเทศ
แก่ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในฐานะผูนิ้เทศ และครูผูส้อนในฐานะผูรั้บการนิเทศ การกาํหนด
เกณฑ์พฤติกรรมที&จะสังเกตการสอน  การให้ความรู้เพิ&มเติมแก่ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ฐานะผูนิ้เทศ เช่น การอบรมเพิ&มเติมเกี&ยวกบัเทคนิคการนิเทศการสอน 

การดําเนินการตามแผนการจัดการนิเทศการสอน หมายถึง การปฏิบติัตามแผนการ
จดัการนิเทศการสอนที&กาํหนดไว ้โดยครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในฐานะผูนิ้เทศและครูผูส้อน 
ในฐานะผูรั้บการนิเทศ  เขา้นิเทศและเขา้รับการนิเทศการสอนตามวนัและเวลาที&กาํหนดไวใ้นตาราง
การนิเทศการสอน 

การประเมินผลการจัดการงานนิเทศการสอน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในฐานะผูนิ้เทศเกี&ยวกบัปัญหา  อุปสรรค ขอ้บกพร่องในการ
จดัการงานนิเทศการสอน การประเมินผลการปฏิบติังานของครูผูส้อนในฐานะผูนิ้เทศเกี&ยวกบั
ปัญหา  อุปสรรค ขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอน สรุปผลการประเมินและแจง้ผลการ
ประเมินแก่ผูบ้ริหาร ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการนิเทศการสอน หมายถึง ครูหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ประชุม ปรึกษาหารือ เพื&อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดัการงาน
นิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ มีการประชุม ปรึกษาหารือในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื&อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน การติดตาม
ประเมินผลการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
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1.8  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผลที&ไดจ้ากการศึกษาเป็นแนวทางให้สํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 นาํไป
ปรับปรุง  ส่งเสริม และพฒันาการจดัการงานนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. ผลที&ไดจ้ากการศึกษาเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 นาํไปปรับปรุง  พฒันาการจดัการงานนิเทศการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3. ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื#นที&การศึกษามธัยมศึกษาเขต 
3 ได้แนวทางในการปรับปรุง  และพฒันาการจดัการงานนิเทศการสอนในหน้าที&ของตนให้มี
ประสิทธิภาพ 
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บทที� 2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 การวจิยัครั งนี มุ่งศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เพื'อใหเ้กิดความเขา้ใจในเรื'องที'ศึกษา
ไดช้ดัเจนยิ'งขึน ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารงานวจิยัที'เกี'ยวขอ้งตามลาํดบั ดงันี  

 2.1  แนวคิดและหลกัการจดัระบบงานสถานศึกษา 
  2.1.1  แนวคิดการจดัระบบงานสถานศึกษา 
  2.1.2  หลกัการจดัระบบงานสถานศึกษา 
  2.1.3  ขอบข่ายงานสถานศึกษา  
  2.1.4  ภารกิจงานวชิาการ 
 2.2  การนิเทศการศึกษา  
  2.2.1  ความหมายของการนิเทศ 
  2.2.2  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
  2.2.3  ความจาํเป็นของการนิเทศการศึกษา 
  2.2.4  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
  2.2.5  หลกัการนิเทศการศึกษา 
 2.3  การจดัการงานนิเทศการสอนในโรงเรียน 
  2.3.1  ความหมายของการนิเทศการสอน 
  2.3.2  ความจาํเป็นของการนิเทศการสอน 
  2.3.3  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน 
  2.3.4  หลกัการนิเทศการสอน 
  2.3.5  กระบวนการนิเทศการสอน 
  2.3.6  ภาระงานและขอบข่ายของการนิเทศการสอน 
  2.3.7  บทบาทของบุคลากรในการจดัการงานนิเทศการสอน 

 2.4  งานวจิยัที'เกี'ยวขอ้ง 
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2.1  แนวคิดและหลกัการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2.1.1  แนวคิดการจดัระบบงานสถานศึกษา 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที'แกไ้ขเพิ'มเติมฉบบัที' 2 พ.ศ. 2545 และตามกฎกระทรวงซึ' งกาํหนดหลกัเกณฑ์และ
วธีิการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 ดงัต่อไปนี   
  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
พิจารณาดาํเนินการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั'วไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพืนที'การศึกษา  
สํานักงานเขตพืนที'การศึกษา หรือสถานศึกษาในอาํนาจหน้าที'ของตนเองแล้วแต่กรณีในเรื'อง
ดงัต่อไปนี  
 (1) ดา้นวชิาการ มีภาระหนา้ที' 17 อยา่ง 
  การพฒันาหรือการดาํเนินการเกี'ยวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระ 
 หลกัสูตรทอ้งถิ'น 
  การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
การวจิยัเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนว 
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื'น 
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน

สถานประกอบการและสถาบนัอื'นที'จดัการศึกษา 
   การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกี'ยวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 

การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื'อใชใ้นสถานศึกษา 
การพฒันาและใชสื้'อเทคโนโลยเีพื'อการศึกษา 
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 (2) ดา้นงบประมาณ มีภาระหนา้ที' 22 อยา่ง  
การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอตังงบประมาณเพื'อเสนอต่อปลดักระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน แลว้แต่กรณี 
การจดัทาํแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามที'ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานโดยตรง 
การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณที'ไดรั้บจดัสรร 
การขอโอนและการขอเปลี'ยนแปลงงบประมาณ 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื'อการศึกษา 
การปฏิบติังานอื'นใดตามที'ไดรั้บมอบหมายเกี'ยวกบักองทุนเพื'อการศึกษา 
การบริหารจดัการทรัพยากรเพื'อการศึกษา 
การวางแผนพสัดุ 
การกาํหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือสิ'งก่อสร้าง  

ที'ใชเ้งินงบประมาณเพื'อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานแลว้แต่กรณี 

การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื'อการจดัทาํและจดัหาพสัดุ 
การจดัหาพสัดุ 
การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ 
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
การเบิกเงินจากคลงั 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
การนาํเงินส่งคลงั 
การจดัทาํบญัชีการเงิน 
การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
การจดัทาํหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

 (3) ดา้นการบริหารงานบุคคล มีภาระหนา้ที' 20 อยา่ง 
  การวางแผนอตัรากาํลงั 

การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การสรรหาและบรรจุแต่งตัง 
การเปลี'ยนตาํแหน่งใหสู้งขึน  
การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การดาํเนินการเกี'ยวกบัการเลื'อนขันเงินเดือน 
การลาทุกประเภท 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
การสั'งพกัราชการและการสั'งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
การรายงานการดาํเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
การออกจากราชการ 
การจดัระบบและการจดัทาํทะเบียนประวติั 
การจัดทําบัญชีรายชื'อและให้ความเห็นเกี'ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื'องราชอิสริยาภรณ์ 
การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
การริเริ'มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต และการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
 (4) ดา้นการบริหารงานทั'วไป มีภาระหนา้ที' 20 อยา่ง 

การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
งานวจิยัเพื'อพฒันานโยบายและแผน 
การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
งานเทคโนโลยเีพื'อการศึกษา 
การดาํเนินงานธุรการ 
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การดูแลอาคารสถานที'และสภาพแวดลอ้ม 
การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน  
การรับนกัเรียน 
การเสนอความเห็นเกี'ยวกบัเรื'องการจดัตัง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
การระดมทรัพยากรเพื'อการศึกษา 
การทศันศึกษา 
งานกิจการรักเรียน 
การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื'นที'จดัการศึกษา 
งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ'น 
การรายงานผลการปฏิบติังาน 
การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน และการจดักิจกรรมในการลงโทษ

นกัเรียน  
 โดยกําหนดให้โรงเรียนที'จัดการศึกษาขันพืนฐานทุกสังกัดต้องจดัทาํแผนงานการ

บริหารงานทัง 4 ฝ่าย และใหจ้ดัทาํคาํสั'งแต่งตังคณะกรรมการดาํเนินงานตามภารกิจตามที'ระบุไวใ้น
กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 
2550 โดยละเอียดและรอบคอบตามหลกัการที'เป็นสาระสาํคญัของกฎกระทรวง 
 2.1.2  หลกัการจดัระบบงานสถานศึกษา 
  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที'สําคญัในการพฒันาผูเ้รียนที'มีคุณภาพเพื'อเจริญเติบโตไป
เป็นมนุษย์ที'สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจ ริยธรรมและ
วฒันธรรม  อยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  เป็นกาํลงัสําคญัที'จะตอ้งทาํหนา้ที'พฒันาประเทศ   
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  การบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
โดยยดึหลกัการและทฤษฎีดงัต่อไปนี  
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(1)  หลกัการยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
      พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 4 กาํหนดวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้  และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที'สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

 (2)   การพฒันาทังโรงเรียน (Whole School Approach : WSA) 
 ทิศนา แขมมณี และ ภาษิต  ประมวลศิลป์ชยั (2547, น. 11 – 13)  กล่าวถึง  ขันตอน 
ของการพฒันาทังโรงเรียน ดงันี  
 1.  ขันสาํรวจ (E – explore) 
 2.  ขันสนทนา แลกเปลี'ยนความคิด (C – converse) 
 3.  ขันการวางแผน (P – plan) 
 4.  ขันลงมือปฏิบติัตามแผน (I – implement) 
 5.  ขันประเมินผลการดาํเนินงาน (E – evaluation)  
 6.  ขันการปรับปรุงแผนงาน (R – revision)   
 (3)   การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM) 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษา
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอาํนาจหน้าที'ความรับผิดชอบ มีอิสระและมี
ความคล่องตวัในการตดัสินใจในการบริหารจดัการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
และการบริหารทั'วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนับริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนมากที'สุด  แนวคิดหรือหลักการสําคญัของการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมีดงันี  

1. การกระจายอาํนาจ  (Decentralization) เป็นการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไป
ยงัสถานศึกษามากที'สุด  โดยมีความเชื'อวา่โรงเรียนเป็นหน่วยสําคญัในการเปลี'ยนแปลงและพฒันา
การศึกษาของเด็ก  เป็นการบริหารแนวราบมากกวา่แนวตังตามทฤษฎีของ Y แมคเกรเกอร์ ที'มอง
คนในแง่ดี   เห็นวา่ธรรมชาติของคนชอบทาํงาน  มีความรับผิดชอบและใฝ่ดี  จึงมอบอาํนาจความ
ไวว้างใจ  ใหบ้ริหารดว้ยตนเอง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุง่ยากและเพิ'มปัญหามาก
ขึนตามสภาพแวดลอ้มที'เปลี'ยนแปลงไป  ดงันันการกระจายอาํนาจให้โรงเรียนจะทาํให้สมาชิกใน
โรงเรียน  มีส่วนร่วม  โรงเรียนมีพลงัอาํนาจ  และมีความรับผิดชอบในการแกปั้ญหาที'เกิดขึนดว้ย
ตนเองใหมี้ประสิทธิภาพมากที'สุดเท่าที'จะเป็นไปได ้ และส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิผลยิ'งขึน  
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2. การมีส่วนร่วมและร่วมคิดร่วมทาํ (Participation and Collaboration) คือ การเปิด
โอกาสให้ผูเ้กี'ยวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจและร่วมจัด
การศึกษา ทังครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า และตวัแทนนกัเรียน  เพราะการที'บุคคล
มีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและรับผิดชอบในการจดัการศึกษา  ให้มีคุณภาพมาก
ขึน 

3. การบริหารตนเอง (Self-Managing)  โดยโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหาร
จดัการ  คิดเอง  ทาํเอง แกปั้ญหาเอง  โดยมีความเชื'อว่าวิธีการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายนันทาํได้
หลายวิธี  ซึ' งหน่วยงานกลางทาํหนา้ที'เพียงกาํหนดนโยบายและเป้าหมาย แลว้มอบความไวว้างใจ 
ใหห้น่วยปฏิบติั  สถานศึกษาสามารถบริหารดว้ยตนเอง   ซึ' งอาจดาํเนินการไดห้ลากหลายแนวทาง
ดว้ยวิธีการที'แตกต่างกนัตามความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน  ที'เรียกวา่เอกภาพใน
นโยบาย  แต่หลากหลายในวธีิปฏิบติั 

4. การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เป็นความรับผิดชอบที'
ตรวจสอบไดที้'ยึดหลกัวา่ ส่วนกลางมีหนา้ที'กาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน   มีหน่วยงานที'
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของชาติแนวคิดหรือหลกัการ
สาํคญัของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (ธเนศ  ขาํเกิด,  2545, น.148 - 151) 

 (4)  หลกัธรรมาภิบาล  (Good Governance) หรือหลกัการจดัการบา้นเมืองที'ดี  
 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ

สังคมที'ดี พ.ศ. 2542  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื'อวนัที' 10 สิงหาคม 2542 มีผลบงัคบัใช ้        
ในหน่วยงานภาครัฐ ให้ดาํเนินการบริหารจดัการโดยยึดหลกัการ 6 ประการ ดงันี  (ระเบียบสํานกั

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที' ดี  พ.ศ.2542, 
http://motkms.mot.go.th ) 

 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ  ข้อบังคับต่างๆ  ให้ทันสมัย           
เป็นธรรม  เป็นที'ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั
เหล่านัน โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจของบุคคล 

 2.  หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมั'นในความถูกตอ้งดีงาม  
 3.  หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจซึ' งกนัและกนัของคนในชาติ 

โดยปรับปรุงกลไกการทาํงานของทุกองค์กร ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร           
ที'เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที'เขา้ใจง่าย  ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก     
และประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
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 4.  หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้และ
เสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศ   

 5. หลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหน้าที'  ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง  และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที'แตกต่าง และความกลา้ที'จะยอมรับผลจากการกระทาํของตน  

 6.  หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรที'มีจาํกดัเพื'อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่าสร้างสรรค์
สินคา้และบริการที'มีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  
ใหส้มบูรณ์ย ั'งยนื  
  2.1.3  ขอบข่ายงานสถานศึกษา 
   ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ขอบข่ายงานสถานศึกษาของนักการศึกษาทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ซึ' งใหแ้นวคิดเกี'ยวกบัขอบข่ายงานสถานศึกษาไว ้ ดงันี   
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 34) กาํหนดขอบข่ายงานสถานศึกษาไว ้4 งาน คือ 
   1.  งานบริหารวิชาการ 
   2.  งานบริหารงบประมาณ   
   3.  งานบริหารงานบุคคล   
   4.  งานบริหารทั'วไป     
   มาตรฐานการปฏิบติังานโรงเรียนมธัยมศึกษา (2552, น. 5 – 7) กล่าวถึงขอบข่ายงาน
ของสถานศึกษา ไวด้งันี  
   1.  งานแผนงานและประกนัคุณภาพ (7 ภารกิจ 7 ตวัชี วดั) 
    1.1   การวางแผนพฒันาโรงเรียน 
    1.2   การจดัองคก์ร  
    1.3   การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1.4   การจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
    1.5   การคาํนวณตน้ทุนผลผลิต 
    1.6   การควบคุมภายใน  
    1.7   การประเมินผลการดาํเนินงานแผนงานและประกนัคุณภาพ 
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   2.  งานวชิาการ (7 ภารกิจ 28 ตวัชีวดั)  
    2.1   การวางแผนงานวชิาการ 
    2.2   การบริหารงานวชิาการ 
    2.3   การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.4   การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวชิาการ  
    2.5   การวดัผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนกัเรียน 
    2.6   การแนะแนวการศึกษา 
    2.7   การประเมินผลการดาํเนินงานวชิาการ 
   3.  งานกิจการนกัเรียน (6 ภารกิจ 18 ตวัชี วดั) 
    3.1   การวางแผนงานกิจการนกัเรียน 
    3.2   การบริหารกิจการนกัเรียน  
    3.3   การส่งเสริมพฒันาใหน้กัเรียนมีวนิยัคุณธรรมจริยธรรม  
    3.4   การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
    3.5   การดาํเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    3.6   การประเมินผลการดาํเนินงานกิจการนกัเรียน 
   4.  งานบุคคล (3 ภารกิจ 7 ตวัชีวดั) 
    4.1   การบริหารงานบุคคล  
    4.2   การบริหารงานทะเบียนและสถิติขา้ราชการครู ลูกจา้ง และบุคลากร             
ทางการศึกษา  
    4.3   การประเมินผลการดาํเนินงานบุคคล 
   5.  งานธุรการ (4 ภารกิจ 10 ตวัชีวดั)  
    5.1   การวางแผนงานธุรการ 
    5.2   การบริหารงานธุรการ  
    5.3   การบริหารงานสารบรรณ 
    5.4   การประเมินผลการดาํเนินงานธุรการ  
   6.  งานการเงินและพสัดุ (4 ภารกิจ 12 ตวัชี วดั)  
    6.1   การบริหารการเงิน  
    6.2   การบริหารการเงินและบญัชี 
    6.3   การบริหารงานพสัดุและสินทรัพย ์  
    6.4   การประเมินผลการดาํเนินงานการเงินและพสัดุ  
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   7.  งานบริการอาคารสถานที'และสภาพแวดลอ้ม (11 ภารกิจ 22 ตวัชีวดั) 
    7.1   การบริการอาคารสถานที'และสภาพแวดลอ้ม 
    7.2   การบริการอาคารเรียน  
    7.3   การบริการหอ้งเรียน  
    7.4   การบริการหอ้งบริการ 
    7.5   การบริการหอ้งพิเศษ  
    7.6   การบริการอาคารประกอบ  
    7.7   การใหบ้ริการนําดื'ม  
    7.8   การส่งเสริมสุขภาพอนามยั  
    7.9   การสื'อสารและการประชาสัมพนัธ์ 
    7.10  การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวติัของโรงเรียน  
    7.11  การประเมินผลการดาํเนินงานบริการและอาคารสถานที'  
   8.  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย (5 ภารกิจ 7 ตวัชีวดั)  
    8.1   การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  
    8.2   การใหบ้ริการชุมชน  
    8.3   การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
    8.4   การไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน  
    8.5   การประเมินผลการดาํเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

     สมิธ และคณะ (อา้งถึงใน ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,  2544, น. 1)  
กล่าวถึงขอบข่ายงานสถานศึกษาเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  โดยแยกงานออกเป็น 7 งาน  คือ  
 1.  งานวชิาการ 
 2.  งานบริหารบุคลากร 
 3.  งานบริหารกิจการนกัเรียน 
 4.  งานบริหารการเงิน 
 5.  งานบริหารอาคารสถานที' 
 6.  งานบริหารความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 7.  งานบริหารทั'วไป 
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 แรมเซเยอร์ และคณะ (อา้งถึงใน  นิภทัรา  สังขม์ณี, 2548) ไดส้รุปขอบข่ายงาน
สถานศึกษาไว ้8 ประเภท  คือ  
 1.  งานวชิาการ 
 2.  งานธุรการ การเงิน และบริหารต่างๆ ของสถานศึกษา 
 3.  งานการเป็นผูน้าํของชุมชนที'สถานศึกษาตังอยู ่
 4.  งานบริหารบุคลากร 
 5.  งานอาคารสถานที'  
 6.  งานจดัรถรับ-ส่งนกัเรียน 
 7.  งานจดัระบบบริหารสถานศึกษาใหถู้กตอ้ง 
 8.  งานปกครองดูแลนกัเรียน 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขอบข่ายงานสถานศึกษาของนกัการศึกษา ผูว้ิจยัสามารถสรุป
ขอบข่ายงานสถานศึกษาไดเ้ป็น 5 ขอ้ ดงันี  
 1.  งานวชิาการ 
 2.  งานบุคคล 
 3.  งานการเงินและพสัดุ 
 4.  งานกิจการนกัเรียน 
 5.  งานบริการและอาคารสถานที' 
 2.1.4   ภารกิจงานวชิาการ 
   สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (2547, น. 163)  กล่าวถึงขอบข่ายภารกิจ 
งานวชิาการประกอบดว้ย 6 งาน ไดแ้ก่  
   1.  งานหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
   2.  งานวจิยัในชันเรียน 
   3.  งานจดัการเรียนการสอน  
   4.  งานนิเทศภายใน 
   5.  งานวดัผลและประเมินผล 
   6.  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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   กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, น. 32) กาํหนดขอบข่ายงานวิชาการ ดงันี  
   1.   การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
   2.   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
   3.   การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   4.   การวิจยัเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   5.   การพฒันาสื'อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6.   การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
   7.   การนิเทศการศึกษา 
   8.   การแนะแนวการศึกษา 
   9.   การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
   11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื'น 
   12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน และสถาบนัอื'นที'จดัการศึกษา 
 
2.2  การนิเทศการศึกษา 
 2.2.1  ความหมายของการนิเทศ 
  การนิเทศ ตรงกบัคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ว่า “Supervision” หมายถึง มองอย่างกวา้งจาก
เบืองสูงของผูเ้ชี'ยวชาญ จากภายนอกวงการหรือจากบุคคลที'มีอาํนาจเหนือกว่า เพื'อช่วยเหลือ 
ส่งเสริมใหบุ้คคลมีการแกไ้ข ปรับปรุงใหมี้การพฒันางอกงามยิ'งขึน 
  ดิ จนัเกษม ( อา้งถึงใน สายใจ ประยรูสุข, 2551, น.21 – 23) กล่าวถึง SUPERVISION 
วา่มีความหมายโดยสรุป ดงันี  
  S : support  การสนบัสนุน 
   : share   การมีส่วนร่วม 
   : service   การบริการ 
  U : unity   ความสามคัคี 
   : understanding  ความเขา้ใจ 
   : upgrading  การยกฐานะ 
  P  : planning  การวางแผน  
   : promotion  การเลื'อนชัน 
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   : problem - solving   การแกปั้ญหา 
  E : education  การศึกษา  
   : evaluation  การประเมินผล 
   : experiment  การทดลอง 
  R : research  การวจิยั  
   : report   การรายงาน 
   : record   การบนัทึก 
  V : visiting  การเยี'ยมเยยีน 
   : value   การรู้คุณค่า 
   : virtue   การมีคุณธรรม  

 I  : improvement  การปรับปรุง  
  : information  การใหข่้าวสาร 
  : in-service training การอบรม  
 S : self-adjustment  การปรับตนเอง 
  : self-confident  ความมั'นใจในตนเอง 
  : self-responsibility การรับผดิชอบตนเอง  
 I  : innovation  นวตักรรม  
  : intelligence  ความฉลาดรอบรู้ 
  : interest  ความสนใจ  
 O : observation  การสังเกต  
  : organization  การจดัรูปงาน  
  : objective  การตังจุดประสงค ์
 N : need   ความตอ้งการ  
  : negotiation  การประนีประนอม  
  : necessity  ความจาํเป็น  
 สายใจ  ประยรูสุข (2551, น.24) ไดก้ล่าววา่  การนิเทศนันเป็นการให้ความช่วยเหลือ 

สนบัสนุน แนะนาํใหผู้รั้บการนิเทศสามารถปฏิบติั และพฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มองรอบ
ดา้น เขา้ใจปัญหาหรือโครงสร้างของงานที'ตนรับผดิชอบอยูท่ ังหมด 

 อญัชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552,  http : // panchalee.wordpress.com)  กล่าวถึง ความหมาย
ของคาํวา่  การนิเทศ (Supervision)   แปลวา่ การใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํ หรือปรับปรุง 

DPU



26 
 

 จากความหมายของการนิเทศที'ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา พอสรุปได้ว่า  การนิเทศ  หมายถึง  
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ   สนบัสนุน  แนะนาํ หรือปรับปรุง   พฒันางานของผูรั้บการนิเทศ
ใหมี้ประสิทธิภาพดียิ'งขึน 
 2.2.2   ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การร่วมมือส่งเสริม แนะนาํ ชี แนะในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื'อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที'วางไว ้(กรมวชิาการ,  2538,  น.36) 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนโดยมีการวางแผน
ทังในเรื'องจุดประสงค์ หลกัสูตร วิธีการสอนของครู การใช้สื'อการสอน  สภาพแวดลอ้ม การจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นกระบวนการที'ผูบ้ริหารและผูนิ้เทศให้ความช่วยเหลือแนะนาํแก่ผูรั้บ
การนิเทศโดยใช้สื'อ เครื'องมือ และวิธีการที'เหมาะสม เพื'อให้ผูรั้บการนิเทศสามารถปฏิบติังาน     
ในหน้าที'ที'รับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึน (แน่ง
นอ้ย สาระสะ,  2548, น.15) 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การชีแนะ แนะนาํ การปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกนั 
และให้ความร่วมมือในการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสสอน เพื'อให้เกิดผลดีและบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา (สายใจ ประยรูสุข,  2551,  น.20) 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การดาํเนินการเพื'อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทังระบบ  
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา (กฤษดา สิมมะโน,  2552,  น.9) 
  นอกจากนี  อญัชลี ธรรมะวธีิกุล (2552, http : // panchalee.wordpress.com) ศึกษานิเทศก์
เชี'ยวชาญไดอ้า้งถึงนกัการศึกษาหลายท่านที'กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษา  ดงันี  
  (1)  สเปียร์ส (Spears)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่     การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
ที'จะทาํให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการทาํงานร่วมกับบุคคลที'
เกี'ยวขอ้งกบัการนี   เป็นกระบวนกระตุน้ความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวงัที'จะช่วยเหลือ
ครู เพื'อช่วยใหค้รูไดช่้วยตนเองได ้
  (2)  กดู  (Good)  ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาวา่ เป็นความพยายามของผูท้าํ
หน้าที'นิเทศที'จะช่วยในการให้คาํแนะนําแก่ครู หรือผูอื้'นที'ทาํหน้าที'เกี'ยวข้องกับการศึกษาให้
สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึน  ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในดา้นอาชีพ ช่วยพฒันา
ความสามารถของครู 
  (3)  แฮร์ริส (Harris) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า หมายถึง สิ' งที'
บุคลากรในโรงเรียนกระทาํต่อบุคคลหรือสิ' งหนึ' งสิ' งใดโดยมีวตัถุประสงค์เพื'อจะคงไว ้ หรือ
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เปลี'ยนแปลงปรับปรุงการดาํเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน  มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในดา้นการ
สอนเป็นสาํคญั 
  (4)  มาคส์  และสทูปส์ (Marks  and  Stoops) ไดก้ล่าวถึงการนิเทศการศึกษาวา่คุณค่า 
ของการนิเทศการศึกษาอยูที่'การพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
และส่งผลสะทอ้นไปถึงการพฒันานกัเรียนดว้ย 
  (5)  ชาญชยั  อาจิณสมาจาร ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่  การนิเทศการศึกษา  คือกระบวนการ
สร้างสรรค์ ที'ไม่หยุดนิ'งในการให้คาํแนะนาํ  และการชี ช่องทางในลกัษณะที'เป็นกนัเองแก่ครูและ
นกัเรียน   เพื'อการปรับปรุงตวัของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพื'อให้บรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาที'พึงประสงค ์
  (6)  สันต ์ ธรรมบาํรุง  กล่าววา่  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ  การแนะนาํ
การชี แจง การบริการ การปรับปรุงที'เกี'ยวข้องกับการเรียนการสอนในการที'จะส่งเสริมให้ครู
ปรับปรุงการสอนใหดี้ขึน 
  การนิเทศการศึกษา หมายถึง การชีแนะ แนะนาํ ปรึกษาหารือ การวางแผนร่วมกนัและ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื'อให้ เ กิดผลดีและบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา มุ่งในการช่วยเหลือครูในการพฒันาความรู้  ความสามารถดา้น
การปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ (ชวนพิศ คาดสนิท,  2554,  น.18) 
  ดงันัน ความหมายของการนิเทศการศึกษา สรุปไดว้า่ เป็นกระบวนการช่วยเหลือ  ชี แนะ  
พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานทุกดา้น ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 
 2.2.3   ความจาํเป็นของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษามีความจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาที'ดี มีคุณภาพ และเป็นส่วนสาํคญัที'ทาํใหอ้งคก์ร หรือหน่วยงานที'จดัให้มีการ
นิเทศการศึกษาทราบถึงสภาพปัจจุบนัขององค์กรเกี'ยวกับการปฏิบติังาน และสามารถแก้ไข 
ปรับปรุง และพฒันาให้องค์กรมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ'งขึน มีผูว้ิจยัทางการศึกษาหลาย
ท่านไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นของการนิเทศการศึกษา อาทิ 
 วิจิตร  วรุตบางกูร และคณะ (2540, น.10) ได้กล่าวว่า ความจาํเป็นที'ตอ้งมีการนิเทศ
การศึกษาในระบบการศึกษาเนื'องจากเหตุผลดงันี  

1. สภาพสังคมเปลี'ยนไปทุกขณะ การศึกษาจาํเป็นตอ้งเปลี'ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี'ยนแปลงของสังคมดว้ยการนิเทศการศึกษาจะช่วยทาํให้เกิดความเปลี'ยนแปลงขึนในองคก์ารที'
เกี'ยวขอ้ง 
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 2. ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพิ'มขึนโดยไม่หยุดย ัง แมแ้นวคิดในเรื'องการเรียนการสอน
เกิดขึนใหม่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทาํใหค้รูมีความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 3. การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื'อให้การสอนพฒันาขึน  จาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
ชีแนะหรือนิเทศการศึกษาจากผูช้าํนาญการโดยเฉพาะ จึงจะทาํใหแ้กไ้ขปัญหาไดส้าํเร็จลุล่วง 

  4. การศึกษาของประเทศนันไม่อาจรักษามาตรฐานไวไ้ด ้จะตอ้งมีการควบคุมดูแลดว้ย
ความมุ่งหมายของการนิเทศนัน เป้าหมายหลักอยู่ที'การพฒันาครูทังด้านวิชาชีพ  คือ ฝึกให้มี
ประสบการณ์ตรง เช่น การประชุมอบรมสัมมนา การทดลองหลกัสูตรวิธีสอน และประสบการณ์
โดยออ้ม เช่น การจดักิจกรรมต่างๆ ใหค้รูมีโอกาสพบปะทางวชิาการ เป็นตน้ 
 2.2.4  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
  มีนกัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้
ดงันี  
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยศึกษานิเทศก์กรมสามญัศึกษา พ.ศ. 2530 ไดใ้ห้
รายละเอียดเกี'ยวกบัความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวด้งันี  
 1. เพื'อรักษาและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานดา้นการศึกษาของโรงเรียน ในความ
รับผดิชอบของกรมสามญัศึกษา 
 2. เพื'อแกปั้ญหา ให้ความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร ผูส้อน และบุคลากร
ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาในการดําเนินการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลกัสูตรใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามที'กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรและนโยบายของกรมสามญัศึกษา 
 3. เพื'อปรับใช้หลกัสูตรและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถิ'นและเสนอใช้หลกัสูตรที'จาํเป็น ตลอดจนหลกัสูตรการศึกษาพิเศษหรือ
หลกัสูตรเฉพาะอยา่งตามความจาํเป็น 
 4.  เพื'อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ์อนัจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน และสามารถแก้ปัญหาที'จะเกิดขึนจากการ
ดาํเนินงานดงักล่าวตามบทบาท หนา้ที'ใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ~ ตามนโยบายของกรมสามญัศึกษา 
 5.  เพื'อใหค้าํปรึกษา และประสานงานทางวชิาการแก่เจา้สังกดักระทรวงศึกษาธิการและ
โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษาหรือหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งตลอดจนงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ 
 6.  เพื'อประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานศึกษาธิการเขต  สํานักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัดาํเนินโครงการและงานพฒันาต่างๆ ที'มอบหมายไปยงัเขตการศึกษาและจงัหวดั 

Abbot Linda Yager  (1992,  p.156) ไดส้รุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวใ้น
ผลงานของเขาวา่ มีความมุ่งหมาย 6 ประการดงันี  
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1. เพื'อส่งเสริมความเจริญงอกงามให้แก่ครู  ซึ' งไดแ้ก่ การส่งเสริมให้ครูไดมี้โอกาส
ศึกษาหาความรู้เพิ'มเติมอยูเ่สมอ เปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที'เกี'ยวกบั
อาชีพ ส่งเสริมใหค้รูไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้หรืองานที'สนใจ 

2.  เพื'อช่วยใหค้รูไดรู้้ถึงปัญหาที'กาํลงัเผชิญอยูแ่ละคน้หาวธีิการที'จะแกปั้ญหาเหล่านัน 
3.  เป็นการส่งเสริมแนะนาํครูและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

นกัเรียน และผูป้กครอง 
4.  เพื'อช่วยใหค้รูไดคุ้น้เคยกบัแหล่งวทิยาการ สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน  
5.  เพื'อควบคุมมาตรฐานและพฒันางานในดา้นการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิ'งขึน 
6.  เพื'อใหค้รูไดจ้ดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กไดถู้กตอ้งตามจุดหมายที'วางไว ้
กิติมา ปรีดีดิลก (2532,  น.264) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี  
1.  เพื'อช่วยใหค้รูคน้หาและรู้วธีิการทาํงานดว้ยตนเอง 
2.  เพื'อช่วยให้ครูรู้จกัแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง โดยให้ครูรู้ว่าอะไรที'เป็น

ปัญหาที'กาํลงัเผชิญอยู ่และจะแกปั้ญหาเหล่านันอยา่งไร 
3.  เพื'อช่วยใหค้รูรู้สึกมั'นคงในอาชีพและมีความเชื'อมั'นในความสามารถของตน 
4.  เพื'อช่วยใหค้รูคุน้เคยกบัแหล่งวทิยาการและสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน 
5.  เพื'อช่วยเผยแพร่ให้ชุมชนเขา้ใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียนและให้การสนบัสนุน

โรงเรียน เพื'อช่วยใหค้รูเขา้ใจถึงปรัชญาและความตอ้งการทางการศึกษา 
สาย ภาณรัตน์ (2527,  น.30) ไดแ้บ่งจุดมุ่งหมายของการนิเทศในลกัษณะดงันี  
1.  ช่วยใหค้รูเห็นและเขา้ใจถ่องแทใ้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาและหนา้ที'โดยเฉพาะ

ของโรงเรียนที'จะดาํเนินไปสู่วตัถุประสงคข์องการศึกษานัน 
2.  ช่วยให้ครูไดเ้ห็นและเขา้ใจความตอ้งการของเยาวชนและปัญหาต่างๆ ของเยาวชน

และช่วยจดัสนองความตอ้งการของเยาวชนอยา่งดีที'สุดเท่าที'จะทาํได ้
3.  ช่วยสร้างครูให้มีคุณลกัษณะแห่งความเป็นผูน้าํ ลกัษณะผูน้าํที'ดี คือ ช่วยส่งเสริม

ความสามคัคีและรู้จกัการทาํงานร่วมกบัครู ช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 
รู้จกัรับผดิชอบ ทาํงานในหนา้ที'ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและรวดเร็ว 

 4.  ช่วยเสริมขวญัของคณะครูให้อยู่ในสภาพที'ดีและแข็งแรง และรวมหมู่ให้เป็นทีมที'
ปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยกงัและสติปัญญาอนัสูง เพื'อบรรลุจุดประสงคอ์นัเดียวกนั 

 5.  ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถูกตอ้งกบัความสามารถของครูแต่ละคน  
และมอบงานนัน ๆ ให้ครูแต่ละคนและช่วยกนัประคบัประคองให้ครูนันใช้ความสามารถของตน
ปฏิบติังานนันใหก้า้วหนา้อยูเ่รื'อยๆ  
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 6. ช่วยครูให้พฒันาการสอนของตน สนบัสนุนให้ครูไดพ้ิจารณาวิธีสอนและกิจกรรม   
ต่างๆ ที'ใชอ้ยูว่า่ตรงไหนเขม้แขง็ดีและตรงไหนเป็นส่วนอ่อน ซึ' งจะตอ้งแกไ้ขโดยอาจใช ้Check list 
หรือ Rating forms  โดยอาศยัหลกัเกณฑว์ชิาหลกัการสอน  การเลือกเนือหาที'จะนาํเสนอ  การสร้าง
โครงการสอน  การสร้างหน่วยแบบต่างๆ  การทาํและการใชอุ้ปกรณ์สอน ตลอดจนโสตทศันศึกษา  

  6.1  ไม่พยายามยดัเยียดความคิดเห็นที'ตนไม่นิยมให้ครูจาํตอ้งรับ ไม่พยายามให้ครู
ตอ้งทาํตามแบบที'ตนชอบ  

  6.2  หลีกเลี'ยงการกรอกคาํแนะนาํต่างๆ ในการปรับปรุงการสอนจนครูรับไม่ไหว 
  6.3  ช่วยฝึกครูใหม่ให้เขา้ใจงานในโรงเรียนและงานอาชีพครู   ครูใหม่แมจ้ะไดรั้บ

การฝึกอบรมทางวชิาการมาเป็นอยา่งดี  แต่ยงัขาดประสบการณ์ในงานธุรการต่างๆ การช่วยครูใหม่
อาจจะทาํก่อนโรงเรียนเปิด ทังดา้นธุรการและการปกครองชัน รวมทังดา้นสังคมและการทาํงาน
ร่วมกนั   

 7.  ช่วยประเมินผลงานของครูโดยอาศยัความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที'ได ้
รับตกลงวางไว ้
 8.  เพื'อช่วยให้ครูรู่จักค้นหาจุดลําบากในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และช่วยครู              
วางแผนการสอนใหเ้หมาะสม 
 9.  ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ บอกเล่า และชี แจงให้บุคคลในทอ้งถิ'นทราบถึงความ
เคลื'อนไหวของการศึกษาที'โรงเรียนในทอ้งถิ'นไดด้าํเนินการไปแลว้  
 10. ช่วยหยิบปัญหาต่างๆ ของโรงเรียนที'ทางโรงเรียนไม่สามารถจะแกไ้ขไดโ้ดยลาํพงั
เสนอขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที'จะแกปั้ญหาใหลุ้ล่วงไป 
 11. ช่วยป้องกันครูให้พ้นจากการถูกใช้งานจนเกินขอบเขต  และช่วยป้องกันครู               
จากการถูกตาํหนิติเตียนหรือถูกลงโทษอยา่งไม่เป็นธรรม  
 Bigg and Justman  (1971,  p.3) ไดส้รุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้4 ขอ้  
 1.  การส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ทางอาชีพ ไดแ้ก่  
  1.1  การประชุมต่างๆ   
  1.2  การจดัอบรมแบบ Work shop  สัมมนาปัญหาต่างๆ  
  1.3  การไปเยี'ยมชมศูนยท์ดลองต่างๆ   
  1.4  การจดักิจกรรมต่างๆ ใหค้รูไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคใ์นดา้นวชิาการ  
  1.5  ทาํการทดลองหลกัสูตร  หนงัสือเรียน  และวธีิสอน  
  1.6  ส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี'ยนความคิดทางการศึกษา  
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 2.  การส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู ไดแ้ก่    
  2.1  ส่งเสริมใหค้รูไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ'มเติมอยูเ่สมอ  
  2.2  ส่งเสริมการทดลองกิจกรรมต่างๆ ที'ครูสนใจอยากจะทาํ  
  2.3  ปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสามคมต่างๆ ที'เกี'ยวกบัอาชีพ  
  2.4  ส่งเสริมให้ครูสนใจในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมอาชีพครูภายในประเทศ        
และของนานาชาติ  
 3.  การปรับปรุงการสอนของครู ไดแ้ก่  
  3.1  การพิจารณาคดัเลือกครูที'มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพเขา้มาทาํการสอน  
  3.2  การจดังานและมอบหมายงานที'ถูกและตรงกบัความสามารถของครูให้มีโอกาส
ไดส้ังเกตการสอน 
  3.3  เปิดประชุม  อบรม  เพื'อศึกษาปัญหาต่างๆ เกี'ยวกบัการสอน  
  3.4  ทาํการสาธิตการสอนที'ดีแก่ครู  
  3.5  ส่งเสริมการแลกเปลี'ยนครูและการสังเกตการณ์สอนระหวา่งโรงเรียนต่าง ๆ  
 4.  การส่งเสริมแนะนาํครู  และส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและประชาคม   
ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ที'ดีระหวา่งครู นกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชนในประชาคม
ของตน 

 4.1  ส่งเสริมใหค้รูมีโอกาสร่วมกิจกรมต่างๆ ของประชาคม  
 4.2  ส่งเสริมใหมี้สมาคมครูผูป้กครองขึนในโรงเรียน  

 4.3  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู ผูป้กครอง ในการแกปั้ญหาต่างๆ ทาง
การศึกษา  
 4.4  ส่งเสริมใหป้ระชาชนสนใจกิจกรรมของโรงเรียน  
 4.5  จดัทาํโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยป์ระชาคม  
 4.6  ส่งเสริมใหค้รูรับผดิชอบและมีส่วนร่วมในการนาํประชาคมนันๆ  
 หน่วยศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษาไดก้าํหนดความมุ่งหมายของการนิเทศ  ดงันี   
 1.  เพื'อช่วยครูให้ดาํเนินการสอนตามหลักสูตรและให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที'
กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  
 2.  เพื'อช่วยให้ครูได้ตระหนักถึงปัญหาเกี'ยวกับการเรียนการสอนและการจัด
การศึกษา  ทังใหส้ามารถแกปั้ญหาเหล่านันได ้เพื'อใหเ้กิดผลดีต่อการศึกษาของนกัเรียน  
 3.  เพื'อให้ความช่วยเหลือในการพฒันาหลักสูตร  และการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น 
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 4.  เพื'อรักษาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบั  
 5. เพื'อให้ความช่วยเหลือและประสานงานในทางวิชาการแก่สถานศึกษาหรือ               
หน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งกรมเจา้สังกดัหรือกระทรวง  ตลอดจนงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
 2.2.5  หลกัการนิเทศการศึกษา 
  ชารี  มณีศรี (2534,  น.27-29) ไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศการศึกษาไว ้ดงันี   
  1. การนิเทศเป็นการช่วยกระตุน้การประสานงาน แนะนาํใหเ้กิดความเจริญงอกงามแก่ 
ครูโดยทั'วไป ซึ' งอาจจะทาํไดโ้ดยจดัให้มีฝ่ายฝึกอบรมดา้นวิชาชีพ เพื'อให้ครูไดท้ราบหลกัวิธีการ
สอนใหมี้ประสบการณ์ในการใชว้สัดุอุปกรณ์การสอน พฒันาเจตคติในการทาํงานให้อยูใ่นเกณฑ์ดี 
และปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอนโครงการสอน ทังจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอนั
เป็นส่วนหนึ'งในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผูเ้รียน จดัทาํอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆ ทังที'ทาํได้
ในโรงเรียนและท้องถิ'น ให้ความเข้าใจเทคนิคการประเมินผลชนิดต่างๆ สรุปผลการจัดและ
วางแผนช่วยเด็ก 
  2. การนิเทศตังอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย ถือว่าครูใหญ่เป็นผูน้าํทางการศึกษา
ดา้นวิชาการมากกวา่ที'จะเป็นโดยตาํแหน่ง การนิเทศยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล ให้ครูได้
ใช้ความสามารถเพื'อปรับปรุงการเรียนการสอนของเด็กให้เกิดโอกาสให้ครูมีอิสระ กระตุน้ให้มี
ความคิด ริเริ'ม มีส่วนร่วมในการวางแผนและกาํหนดนโยบายการนิเทศ ช่วยให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู ครูใหญ่ และศึกษานิเทศก์ คือการช่วยแก้ปัญหา
ดา้นการเรียนการสอน 
  3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริม สร้างสรรค ์ซึ' งควรหลีกเลี'ยงการบงัคบัการปฏิบติั
ไม่ซื'อตรง การประเมินค่า เขม้งวดตรวจตรา จดัมาตรฐานและพิธีรีตอง การนิเทศยงัสร้างบรรยากาศ
ให้ครูได้พยายามคิดหาวิธีทาํงานใหม่ และการคิดสร้างสรรค์ หากเขามีความรู้สึกมั'นคงพอ การ
นิเทศตอ้งปล่อยใหค้รูไดคิ้ดสร้างสรรค ์ตามสติปัญญาของแต่ละคน 
  4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเป็นงานที'เกี'ยวพนักัน  และถือว่าการนิเทศ
เกี'ยวขอ้งกบัปัญหาการใชห้ลกัสูตร การพฒันาวสัดุอุปกรณ์การใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์มากที'สุด ซึ' งสอดคลอ้งกบัการวางแผนพฒันาหลกัสูตร  
  5. การนิเทศ  คือ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์และยอมรับนบัถือบุคคลอื'น เห็นอกเห็นใจ   
คนอื'น  ตรงไปตรงมาและหาโอกาสใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ เพื'อสร้างมิตรไมตรีกบัผูอื้'น  
  6. การนิเทศมุ่งส่งเสริม  บาํรุงขวญัและกาํลงัใจแก่ครูให้สูงขึ นซึ' งช่วยให้การสอนดี   
ตามไปดว้ย  การนิเทศไม่ขอร้องใหค้รูทาํในสิ'งที'แมแ้ต่ตวัเองก็ไม่ปรารถนาจะทาํ  
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  7. การนิเทศมุ่งขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรียนและชุมชน       โดยเฉพาะในชนบท                 
ดว้ยการศึกษาและการวางแผนเพื'อทราบทราบความตอ้งการและปัญหาในชุมชนชนบท  ช่วยเหลือ               
เร่งเร้าครูให้สํารวจแหล่งใช้ทรัพยากรในชนบทให้เกิดประโยชน์ ร่วมมือกับผู ้นําในชนบท                 
ในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนและช่วยในการพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาพชนบท      
ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะสมกับเด็กชนบท  ทั งส่งเสริมให้ครูแสดงกิจกรรมต่างๆ           
เช่น  การสาธิตทางการเกษตรสัปดาห์ศิลปวฒันธรรม การอยู่ค่ายพกัแรม และการทศันศึกษา         
เป็นตน้  
  8.  การนิเทศการศึกษาจะตอ้งใชเ้ครื'องมือในการนิเทศ  
  9.  การนิเทศการศึกษาตอ้งเกิดจากสภาพปัจจุบนัที'กาํลงัเผชิญอยู ่ 
  10. การนิเทศการศึกษาจะตอ้งมีการประเมินผลไดด้ว้ยตนเอง  
  Wiles (1991,  p.35 – 36) ไดก้ล่าวถึงหลกัการนิเทศการศึกษาไวด้งันี  
  1.  ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัครูทุกคน กระทาํใหเ้ห็นวา่ตอ้งการความช่วยเหลือจากเขา  
  2.  ชี ใหเ้ห็นวา่แผนงานโครงการต่างๆ จะสาํเร็จลงไดต้อ้งเกิดจากการทาํงานเป็นทีม  
  3.  พยายามหาโอกาสพบปะสังสรรค ์และทาํตวัเป็นกนัเองกบัครูโดยสมํ'าเสมอ  
  4.  เปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็น และส่งเสริมใหมี้ความคิดริเริ'มสร้างสรรค ์ 
  5.  ทาํตวัเป็นมิตรกบับุคคลทั'วไป 
  6.  ปรึกษาหารือกบัหมู่คณะเกี'ยวกบัการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึน    
  7.  พิจารณาสภาพที'เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามหรือให้คณะครูเสนอปัญหา   
ที'อยูใ่นความสนใจร่วมกนั  
  8.   ทาํตวัใหก้ระฉบักระเฉง มีชีวติชีวาเพื'อสร้างบรรยากาศในการทาํงานกบัหมู่คณะ  
  9.   เป็นผูน้าํในการประสานงาน และช่วยเหลือทางวชิาการ  
  10. จงฟังมากกวา่พดู  
  11. การปฏิบติังานเริ'มดว้ยปัญหาของสมาชิก  
  12. วางแผนการปฏิบติังานของหมู่ คณะไว ้เสมอ  
  13. ตาํแหน่งหน้าที'ไม่ทาํให้ ศึกษานิเทศก์ ต้องเปลี'ยนพฤติกรรม และอุปสรรคด้าน      
หมู่ คณะในเรื'องความเป็นมิตรไมตรี  
  14. ส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆ ของครูอาวุโสให้ เกิดประโยชน์ ในการนิเทศ       
มากที'สุด 
  15. ตดัสินใจแน่วแน่ทนัต่อเหตุการณ์   
  16. เอาใจใส่ ต่องานในหนา้ที'เป็นอยา่งดี  
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  17. สาํรวจและปรับปรุงตนเองอยู ่เสมอ  
  18. เอาใจใส่ ต่อสวสัดิภาพของสมาชิก  
  19. มีความรับผดิชอบ และปลูกฝังความรับผดิชอบแก่ หมู่ คณะ 
  หลกัการนิเทศการศึกษา เป็นการให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ครูในการปรับปรุงการนิเทศ
การสอนให้ดียิ'งขึนและมีประสิทธิภาพมากขึน โดยมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการการของครู
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การนิเทศการศึกษาที'จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ        
นําไปสู่ความสําเร็จ ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้นั นจาํเป็นต้องมี        
การดาํเนินงานตามลาํดบัขันตอนต่อเนื'อง อยา่งเป็นระบบ  

จากหลกัการนิเทศขา้งตน้ ทาํใหส้ามารถประมวลหลกัการนิเทศการศึกษาที'ดีไดด้งันี   
1. การนิเทศการศึกษาที'ดีจะต้องสัมพนัธ์ กับการบริหาร  การบริหารนอกจากจะ

ให้บริการในสิ'งต่างๆ แล้วยงัจดัให้มีอาคารและเครื'องมือต่างๆ อีกดว้ย เหล่านี  คือส่วนหนึ' งของ
สภาพการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาเกี'ยวขอ้งกบัการปรับปรุงสถานการณ์ดงักล่าว ถึงแมว้า่
การนิเทศการศึกษาจะเป็นงานที'อยู่ภายใต้ขอบข่ายของการบริหาร  แต่ถือกนัว่าเป็นส่วนสําคญั      
ของการบริหาร  การนิเทศการศึกษากับการบริหารมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดและมีหน้าที'
เหมือนกนั นั'นคือการสร้างสมรรถภาพที'เหมาะสมสําหรับกระบวนการศึกษาและคงไวซึ้' งระดบั
ความมีประสิทธิภาพของสิ'งดงักล่าว ประสิทธิภาพของการเรียนเป็นเป้าหมายพืนฐานของการนิเทศ
แต่จะขาดการบริหารเสียไม่ได้  จึงเป็นการยอมรับกนัโดยทั'วไปว่าการบริหารเป็นองค์ประกอบ      
ส่วนหนึ' งที' ช่วยให้เกิดความรู้ เช่น การอํานวยความสะดวกในการสอนให้มีประสิทธิผล                     
การจดังบประมาณจดัหาอุปกรณ์เพื'อการเรียนการสอน การจดัครู อาจารย์เข้าสอนในชันเรียน          
ให้เหมาะสมกับผู ้เรียน การบํารุงขวญัและกําลังใจของบุคลากรผู ้ร่วมงาน การติดตามและ
ประเมินผล เป็นตน้   

 กล่าวโดยสรุป  การบริหารมีบทบาทในการจัดดําเนินการ  การใช้อํานาจและ             
การตดัสินใจ  เพื'อบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ส่วนการนิเทศเป็นการทาํบทบาททางดา้นการเรียน     
การสอนใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียน คือคุณภาพของนกัเรียน โดยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
ครู  คุณภาพของสื'อ  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  การติดตามประเมินผล  การกระตุน้  ส่งเสริม
จากผูบ้ริหารใหค้รูมีความคิดสร้างสรรค ์และพฒันาอาชีพครูใหดี้ขึน    
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 2. การนิเทศการศึกษาที'ดีควรตังอยู่บนพืนฐานของปรัชญา หมายความว่า นโยบาย  
แผน  ค่านิยม  และความหมายของการนิเทศการศึกษาควรกาํหนดโดยแนวทางของปรัชญา หรือวิถี
ชีวิตในสังคม  ซึ' งจะให้การศึกษาแก่บุคคลในสังคมนัน  จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบาย และแผน 
จะได้รับการตรวจสอบอย่างพินิจพิเคราะห์ และความพอใจของชุมชน สิ' งเหล่านี ต้องสัมพนัธ์      
กบักระบวนการวิวฒันาการของโลกและความเปลี'ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที'เรา        
ใชว้ธีิการทางปรัชญา จาํเป็นอยา่งยิ'งที'จะตอ้งใช ้กระบวนการทางตรรกวิทยาและความคิดอยา่งพินิจ 
พิเคราะห์  

 3. การนิเทศการศึกษาที'ดีควรเป็นวทิยาศาสตร์ หมายความวา่  กิจกรรม แผน วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ  ควรตังอยูบ่นพืนฐานของเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควร
เน้นในเรื' องการทดลอง การสังเกต การวินิจฉัย และความเชื'อถือได้ ใช้การค้นพบทางวิจัย               
ขอ้ทดสอบมาตรฐาน  การวิเคราะห์สถิติ  จะมีการตรวจสอบถึงความเที'ยงตรงของขอ้มูล การนิเทศ
การศึกษาจะเริ'มตน้ดว้ย การให้ไดม้าซึ' งความสมบูรณ์  ความถูกตอ้งของความเป็นไปของโรงเรียน  
อุปกรณ์การสอน  และเทคโนโลยทีางการสอน  

 4. การนิเทศการศึกษาที'ดีควรเป็นประชาธิปไตย    การนิเทศการศึกษาควรเป็นเรื'องของ
ความร่วมมือ  ซึ' งทุกคนมีสิทธิที'จะทาํประโยชน์ให้ได ้สิทธิในการร่วมมือในการเลือกอุปกรณ์และ
วธีิการสอนเป็นสิทธิของครูทุกคน การช่วยตดัสินใจในเส้นทางของการเรียนการสอน ยอ่มเป็นสิทธิ
ของครูทุกคน  การนิเทศการศึกษาในสมยัใหม่ เคารพในตวัของแต่ละคน และบุคลิกภาพของ
นกัเรียนตลอดจนครูและเจา้หนา้ที'ทางการศึกษาอื'นๆ  และยอมรับในเรื'องความแตกต่าง    ระหวา่ง
บุคคลของเขาทังหลาย การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตยให้โอกาสอยา่งเต็มที'ในการอภิปราย  
การแสดงทัศนะและความคิดเห็นอย่างเสรี  การให้ทุกคนมีส่วนร่วมและทําประโยชน์ต่อ              
การปรับปรุงสถานการณ์และกระบวนการทางการเรียนการสอน  การนิเทศการศึกษาที'ดีย่อมมี
ความมั'นใจในคุณค่าและศกัดิ~ ศรีของงานที'ทาํ  และพร้อมที'จะแลกเปลี'ยนความคิดเห็นกบัเขา  

 5. การนิเทศการศึกษาที'ดีควรเป็นการสร้างสรรค์การนิเทศการศึกษาที'ดีควรส่งเสริม   
ให้ทุกคนแสดงออกได้อย่างเสรี  โดยการเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื'อการแก้ปัญหา          
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การให้คาํแนะนาํสร้างวิธีการใหม่เพื'อการประดิษฐ์ และการผลิตสื'อ
ใหม่ๆ สิ'งดงักล่าวทังหมดมีความจาํเป็นสําหรับการพฒันา  และความกา้วหน้า  แนวทางของชีวิต
ตามระบอบประชาธิปไตยให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น  การนิเทศการศึกษาส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และได้รับคุณประโยชน์จากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  การเข้าร่วมอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที'ช้าแต่ในระยะยาวภาวะผูน้าํที'เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จะ
ประสบความสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ในแนวทางแห่งชีวติตามระบอบประชาธิปไตย  
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 6. การนิเทศการศึกษาที'ดีควรส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า หมายความว่า การนิเทศ
การศึกษาที'ดีจะเล็งไปที'การส่งเสริมความเจริญงอกงามของนกัเรียนและครู  โดยให้นกัเรียนและครู
ได้ปรับปรุงสังคมอีกต่อหนึ' ง  การนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ต้องเข้าถึงการเรียนการสอน                
ในชันเรียนการนิเทศการศึกษาไม่ใช่วิธีการพยากรณ์เหตุการณ์ในห้องเรียนอยา่งผิวเผิน เป็นวิธีการ
ที'กวา้งไกลกวา่การเรียนการสอนในหอ้งเรียน  นอกจากนีควรจะได ้ส่งเสริมภาวะผูน้าํที'จะก่อให้เกิด
การต่อเนื'องด้วยกับแผน  นโยบาย  และกระบวนการทางการศึกษา  ตลอดจนการปฏิบติังาน                
ที'ราบรื'น นาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย  

 7. การนิเทศการศึกษาที' ดีควรเป็นวิชาชีพการนิเทศการศึกษาถือเป็นการบริการ              
อยา่งหนึ'งก็เหมือนกบัวชิาชีพอื'นๆ  ซึ' งจะตอ้งมีการประเมินผลตวัเองอยูเ่สมอ ในดา้นเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมาย  นอกจากนี ยงัควรประเมินแผน  วิธีการและบุคลากร  เพื'อที'จะไดพ้ฒันามาตรฐานและ
ความรู้พิเศษ  ทกัษะ  ตลอดจนเทคนิคต่างๆ  การประเมินผล  ใช้เพื'อวตัถุประสงคใ์นการพยากรณ์
และการพฒันาเท่านัน แมคเนินเนีย (Mcnerney) ไดก้ล่าววา่ “ผลจากการประเมินควรนาํมาใช้เพื'อ     
ส่งเสริมใหเ้กิดแนวความคิดเกี'ยวกบัความเจริญงอกงามมากกวา่จะเป็นแนวความคิดในการจบัผดิ”  

 
2.3  การจัดการงานนิเทศการสอนในโรงเรียน 
 2.3.1  ความหมายของการนิเทศการสอน 

     การนิเทศการสอน  เป็นกระบวนการหนึ' งที'จะช่วยส่งเสริม  พัฒนาครูในด้าน                 
การจดัการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดียิ'งขึน โดยการช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา แลกเปลี'ยนเรียนรู้โดย
ความร่วมมือกนัระหวา่งบุคลากรทางการศึกษา  เพื'อพฒันาครู  พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื'อประโยชน์ที'จะเกิดขึนโดยตรงกบัผูเ้รียน (กฤษดา  สิมมะโน,  
2552,  น.10) 

     แฮริส (อา้งถึงใน อามีเนาะ มามุ, 2543, น.11-13) การนิเทศการสอน หมายถึง พฤติกรรม
ที'บุคลากรในโรงเรียนกระทาํกับครูและสิ' งต่างๆ ในอนัที'จะธํารงรักษาหรือเปลี'ยนแปลงการ
ดาํเนินงานของโรงเรียนในวถีิต่างๆ ที'มีอิทธิพลต่อกระบวนการสอนของครูที'ใช ้ในการส่งเสริมการ
เรียนของนกัเรียน  

     การนิเทศการสอน  เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ การทาํงานร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ในการปรับปรุงพฒันาเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ'งขึนที'จะส่งเสริมต่อการเรียนของนกัเรียน (อามีเนาะ  มามุ,  2543, น.13) 

     การนิเทศการสอน  หมายถึง  ให้คาํปรึกษา  ช่วยเหลือ แนะนาํ  ร่วมกนัแกไ้ข  ปรับปรุง 
และพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน   

DPU



37 
 

 2.3.2   ความจาํเป็นของการนิเทศการสอน 
      ครุรักษ ์ภิรมยรั์กษ ์(อา้งถึงใน  อามีเนาะ  มามุ, 2543, น.14) กล่าวถึง ความจาํเป็นของ

การนิเทศการสอน มีดงันี  
      1. โรงเรียนแต่ละแห่งมีสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการแตกต่างกนั โดยเฉพาะ

อย่างยิ'งภายในห้องเรียน  การจดัการนิเทศการสอนกนัเองภายในโรงเรียนย่อมสามารถแก ้ปัญหา
และสนองความตอ้งการได ้อย่างถูกตอ้งกว่าการนิเทศจากบุคคลภายนอกการสนองความตอ้งการ          
จึงเป็นไปได ้ยาก  

  2.  โรงเรียนมีจํานวนมากขึ น  ศึกษานิเทศก์มีจ ํานวนจํากัด ไม่สามารถดํา เนิน               
การนิเทศไดอ้ยา่งทั'วถึงและต่อเนื'อง 

 3.  ครูมีจาํนวนมากขึ น  มีคุณวุฒิสูงขึ น มีความรู้และทกัษะเฉพาะสาขาแตกต่างกัน        
ย ่อมสามารถใชค้วามรู้และทกัษะที'เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัช่วยเหลือแนะนาํซึ' งกนัและกนัไดดี้  

      ชารี  มณีศรี (อา้งถึงใน อามีเนาะ  มามุ, 2543, น.14) ไดก้ล่าวถึง ความจาํเป็นในการจดั
ใหมี้การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน สรุปไดด้งันี  

 1.  ปัญหาหลกั  คือ การนิเทศจากภายนอกไม่ ทั'วถึง 
 2.  ความเปลี'ยนแปลงทางสังคม  ครูจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาขึนในทุกดา้น 
 3 .  การช่วยเหลือซึ' งกันและกัน  โดยประสานการนิ เทศภายในและภายนอก              

นิเทศโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื'องและเป็นระบบ ส่งเสริมการศึกษา                
คน้ควา้ และวจิยัร่วม 

 4.  ปรับปรุงงานวิชาการ ซึ' งสภาพแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน  คนภายใน          
ยอ่มจะรู้ปัญหาดีที'สุด   จะทาํให ้การพฒันาการนิเทศภายในเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วยิ'งขึน 

 5 .  ก า ร ย อ ม รั บ บุ ค ค ล ที' จ ะ เ ป็ น ผู ้นํา ห รื อ หัว ห น้ า ค น จ ะ ต้อ ง ใ ห้ ผู ้ อื' น ย อ ม รั บ                       
ซึ' งการยอมรับนบัวา่เป็นสิ'งสาํคญัในการนิเทศภายใน 

 6.  ปัญหาการนําหลักสูตรไปใช้ สภาพการสอนที'เปลี'ยนไป สื' อ อุปกรณ์การสอน            
การประเมินและผลสัมฤทธิ~ การเรียนของนกัเรียน เป็นตน้  

 จะเห็นไดว้า่การนิเทศการสอนในโรงเรียนมีความจาํเป็นอยา่งยิ'ง  เนื'องจากศึกษานิเทศก์
ของแต่ละพืนที'การศึกษามีจาํนวนไม่เพียงพอต่อจาํนวนโรงเรียน ประกอบกบัความเปลี'ยนแปลง
ด้านกระบวนการเรียนการสอน สื' ออุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัด        
การเรียนการสอนของครูในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  ผูบ้ริหาร  ครูผูนิ้เทศ  และครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้ง
ร่วมกนัจดัการเรียนการสอนที'ดี  สอดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียนในปัจจุบนั โดยอาศยัการนิเทศมาแกไ้ข  
ปรับปรุง  พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครู    
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  2.3.3   จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน 
 การนิเทศการสอนมีจุดมุ่งหมายที'จะพฒันา  ช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความสามารถ       

ในการพฒันาหลกัสูตร   การจดัการเรียนการสอน   การวดัและการประเมินผลและยงัเสริมความ
มั'นคงในวชิาชีพครู   สร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ครูเพื'อจะไดร่้วมกนัพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันา 
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา  (แน่งนอ้ย  สาระสะ,  2548, น.19) 

 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน  เป็นการพฒันา   ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
ของครูให้มีประสิทธิภาพยิ'งขึ น รวมถึงสร้างขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน  และการสร้าง   
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลที'เกี'ยวขอ้งในการทาํงานร่วมกนั (กฤษดา  สิมมะโน,  2552, น.11) 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (ม.ป.ป, น.8) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว้
ดงันี  

 1.  เพื'อการพฒันาวชิาชีพครู  
1.1  การนิเทศการสอนให้ขอ้มูลแก่ครูในดา้นการสอนเพื'อครูจะไดใ้ช้เป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการสอนของตน 
1.2  การนิเทศการสอน ช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการสอน 
1.3  การนิเทศการสอนช่วยส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพการสอนของครู 

 2.   เพื'อพฒันาคุณภาพของนกัเรียน 
2.1  เพื'อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื'อคุณภาพของนกัเรียน 
2.2  เพื'อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวชิาการในโรงเรียน  

 3.  เพื'อสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรที'เกี'ยวขอ้งกบัการนิเทศการสอน 
 4.  เพื'อสร้างสัมพนัธ ภาพที'ดีระหวา่งบุคคลที'เกี'ยวขอ้งในการทาํงานร่วมกนั 
     ชุมศกัดิ~   อินทรรักษ ์(อา้งถึงใน อามีเนาะ  มามุ,  2543, น.14) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ

การบริหารและการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนไวด้งันี   
1.  เพื'อช่วยเหลือ  สนับสนุน  ให้ คาํแนะนาํเกี'ยวกบัการจดัการเรียนการสอน พฒันา

ปรับปรุงกระบวนการเพื'อให ้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลทางการเรียนของนกัเรียน 
2.  เพื'อช่วยเหลือครูผูส้อนให้เขา้ใจหลกัสูตร   และโครงสร้างของหลกัสูตรในแต่ละ

ระดบัชัน สามารถนาํไปจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
3.  เพื'อพัฒนาบุคลากรโดยการประชุม  อบรม สัมมนา และปฏิบัติการเพิ'มพูน       

ความรู้และทกัษะอยูเ่สมอ 
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4.  เพื'อส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู  ให้ครูไดมี้ส่วนร่วมในการ
วางแผนพฒันาการเรียนการสอน  เห็นความสําคญัของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  เพื'อให้บรรลุ
เป้าหมายของการศึกษา 

5.  เพื'อช่วยแกปั้ญหาเกี'ยวกบัการเรียนการสอน   การปรับตวัของครูผู ้สอนและนกัเรียน 
เช่น การทาํศึกษารายกรณีสําหรับนกัเรียนที'มีปัญหา   จดัการแนะแนวในโรงเรียน  อบรมควบคุม
ความประพฤติ   จดับรรยากาศทางการเรียน  เป็นตน้ 

6.  เพื'อแบ่งเบาภาระ  ความรับผดิชอบร่วมกนัและทาํหนา้ที'แทนกนัได ้ 
7.  เพื'อแนะนาํครูอาจารยใ์หม่ และการจดัการปฐมนิเทศ ครู อาจารย ์ในการเริ'มตน้เปิด

เรียนเพื'อตกลงทําความเข้าใจ ทบทวนนโยบายการดําเนินงานหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา              
ทังงานหลกังานสนบัสนุน 

8.  เพื'อช่วยในการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  หรือ                   
ผูป้กครองเกี'ยวกบัความเคลื'อนไหวทางการศึกษาและการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

9.  เพื'อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  คือ คุณภาพ        
ของนกัเรียน โดยเนน้กระบวนการใหม้ากนอกเหนือจากการกวดขนัแต่เพียงผูเ้รียนฝ่ายเดียวเป็นการ
เนน้ทังระบบของการบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื'อที'จะปรับปรุง และพัฒนาการสอนของครู                
ในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพโดยมุ่งที'พฤติกรรมการสอนของครูที'จะส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียน 
(อามีเนาะ  มามุ,  2543, น.14)  

ดงันันจุดมุ่งหมายหลกัของการนิเทศการสอนเป็นไปเพื'อการตรวจสอบการปฏิบติังาน
สอนของครูผูส้อน   เพื'อกระตุน้ให้ครูไดต้ระหนกัถึงสภาพการจดัการเรียนการสอนของตนทังดา้น 
ที'เป็นปัญหา  ตอ้งได้รับการปรับปรุง  แก้ไข  และด้านที'ดีซึ' งตอ้งได้รับการพฒันาให้ได้ดียิ'งขึ น        
ทังนี เพื'อให้นักเรียนมีผลการเรียนที'ดีขึน  และส่งผลให้โรงเรียนมีนกัเรียนที'มีคุณภาพ  โรงเรียน        
มีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  และเป็นการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา      
อยา่งต่อเนื'อง 
 2.3.4  หลกัการนิเทศการสอน 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2546,  น.24 – 25) ไดก้ล่าวว่า หลกัการนิเทศการสอน คือ  
มุ่งพฒันาครูเพื'อให้เกิดการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมในทางที'ดีขึน นั'นคือ พฤติกรรมของครูมีผลต่อ
พฤติกรรมนกัเรียน หากครูไดแ้สดงถึงความรู้ ความสามารถ และมีพฤติกรรมการสอนที'เหมาะสม
แลว้ คุณภาพของนกัเรียนก็จะดีควบคู่ไปดว้ย 
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  สาลินี  เลิศอคัฆากร (อา้งถึงใน กฤษดา  สิมมะโน, 2552,  น.11) ไดส้รุปหลกัการนิเทศ
การสอน ไวด้งันี  
   1. การนิเทศควรเริ'มดว้ยการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการจาํเป็นที'แทจ้ริง 
  2. แสวงหาแนวทางปัญหา และวางแผนในการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 
  3. การดาํเนินงานทุกขันตอน ตอ้งเป็นไปในการปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้กี'ยวขอ้ง 
  4. บรรยากาศการดาํเนินงานร่วมกนั เป็นไปในลกัษณะของการยอมรับความคิดเห็น 
ความสามารถและบทบาทหนา้ที'ซึ' งกนัและกนั 
  กฤษดา สิมมะโน (2552, น.11) หลกัการนิเทศการสอนมุ่งพฒันาครูเพื'อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียน 
 2.3.5  กระบวนการนิเทศการสอน 
  กระบวนการนิเทศการสอน มีนกัการศึกษาหลายท่านไดน้าํเสนอไว ้ดงันี  
  แฮริส (อา้งถึงใน อญัชลี  ธรรมะวิถีกุล, 2552,  http://panchalee. wordpress.com /2009 
/03/30/supervision/) ไดก้าํหนดขันตอนของกระบวนการนิเทศการสอนไวด้งันี  
  1.  ขันวางแผน (Planning) ไดแ้ก่ การคิด การตังวตัถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้า 
การกาํหนดตารางงาน การคน้หาวธีิปฏิบติังาน และการวางโปรแกรมงาน 
  2.  ขันการจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่การตั งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวม
ทรัพยากรที'มีอยู่ทังคนและวสัดุอุปกรณ์ ความสัมพนัธ์แต่ละขัน การมอบหมายงาน ประสานงาน 
การกระจายอาํนาจตามหนา้ที' โครงสร้างขององคก์าร และการพฒันานโยบาย 
  3.  ขันการนําเข้าสู่การปฏิบัติ  (Leading) ได้แก่ การตดัสินใจ การเลือกสรรบุคคล       
การเร้าจูงใจให้มีกาํลงัใจคิดริเริ'มอะไรใหม่ๆ การสาธิต การจูงใจ การให้คาํแนะนาํ การสื'อสาร       
การกระตุน้ ส่งเสริมกาํลงัใจ การแนะนาํนวตักรรมใหม่ๆ และใหค้วามสะดวกในการทาํงาน 
  4.  ขันการควบคุม (Controlling) ไดแ้ก่ การสั'งการ การให้รางวลั การลงโทษ การให้
โอกาส การตาํหนิ การไล่ออก และการบงัคบัใหก้ระทาํตาม 
  5.  ขันประเมินผล (Appraising) ไดแ้ก่ การตดัสินการปฏิบติังาน การวิจยั และการวดัผล 
การปฏิบติังานกิจกรรมที'สําคญั คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบติัว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และ
วดัผลดว้ยการประเมินอยา่งมีแบบแผน มีความเที'ยงตรง ทังนีควรจะมีการวจิยัดว้ย  
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  กระบวนการนิเทศโดยใชว้งจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) การนาํวงจรเดมมิง
หรือโดยทั'วไปนิยมเรียกกนัว่า P-D-C-A มาใช้ในการดาํเนินการนิเทศการศึกษาโดยมีขันตอนที'
สาํคญั 4 ขันตอน คือ 
  1.  การวางแผน (P – Plan) 
  2.  การปฏิบติัตามแผน (D – Do) 
  3.  การตรวจสอบ/ประเมินผล (C – Check) 
  4.  การปรับปรุงแกไ้ข (A – Act) 
 

สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 2.1 แสดงกระบวนการนิเทศแบบ PDCA 
  จากแผนภูมิกระบวนการ PDCA แต่ละขันตอนมีกิจกรรมสาํคญั ดงันี  
  1.  การวางแผน (P-Plan) 
   1.1  การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
   1.2  การกาํหนดจุดพฒันาการนิเทศ 
   1.3  การจดัทาํแผนการนิเทศ 
   1.4  การจดัทาํโครงการนิเทศ 

การวางแผน 

(Plan) 

การปฏิบติัตามแผน 

(Do) 
การปรับปรุงแกไ้ข 

(Act) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 

(Check) 
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  2.  การปฏิบติังานตามแผน (D-Do) 
   2.1  การปฏิบติัตามขันตอนตามแผน/โครงการ 
   2.2  การกาํกบัติดตาม 
   2.3  การควบคุมคุณภาพ 
   2.4  การรายงานความกา้วหนา้ 
   2.5  การประเมินความสาํเร็จเป็นระยะ ๆ 
  3.  การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
   3.1  กาํหนดกรอบการประเมิน 
   3.2  จดัหา/สร้างเครื'องมือประเมิน 
   3.3  เก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.4  วเิคราะห์ขอ้มูล 
   3.5  สรุปผลการประเมิน 
  4.  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) 
   4.1  จดัทาํรายงานผลการนิเทศ 
   4.2  นาํเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
   4.3  พฒันาต่อเนื'อง 
   กระบวนการนิเทศของสงดั อุทรานนัท ์(2530) ซึ' งเป็นกระบวนการนิเทศที'สอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมไทย 5 ขันตอน เรียกวา่ “PIDRE” ดงันี  
   1. การวางแผน (P-Planning) เป็นขั นตอนที'ผู ้บริหาร ผู ้นิ เทศและผู ้รับการนิเทศ            
จะทาํการประชุม ปรึกษาหารือ เพื'อให้ได้มาซึ' งปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นที'ตอ้งมีการนิเทศ 
รวมทังวางแผนถึงขันตอนการปฏิบติัเกี'ยวกบัการนิเทศที'จดัขึน 
   2.ให้ความรู้ก่อนดําเนินการนิเทศ (I-Informing) เป็นขั นตอนของการให้ความรู้       
ความเขา้ใจถึงสิ'งที'จะดาํเนินการวา่ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถอยา่งไรบา้ง จะมีขันตอนในการ
ดาํเนินการอย่างไร และจะดาํเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขันตอนนี จาํเป็น       
ทุกครั งสําหรับเริ'มการนิเทศที'จดัขึนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื'องใดก็ตาม และเมื'อมีความจาํเป็นสําหรับ
งานนิเทศที'ยงัเป็นไปไม่ไดผ้ล หรือได้ผลไม่ถึงขันที'พอใจ ซึ' งจาํเป็นที'จะตอ้งทบทวนให้ความรู้      
ในการปฏิบติังานที'ถูกตอ้งอีกครั งหนึ'ง 
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   3. การดาํเนินการนิเทศ (D-Doing) ปะกอบด้วยการปฏิบติังาน 3 ลักษณะ คือ การ
ปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ (ครู) การปฏิบติังานของผูใ้ห้การนิเทศ (ผูนิ้เทศ) การปฏิบติังานของ
ผูส้นบัสนุนการนิเทศ (ผูบ้ริหาร) 
   4. การสร้างเสริมขวัญกําลังใจแก่ผู ้ปฏิบัติงานนิเทศ (R-Reinforcing) เป็นขั นตอน              
ของการเสริมแรงของผูบ้ริหาร ซึ' งให้ผูรั้บการนิเทศมีความมั'นใจและบงัเกิดความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบติังานขันนี อาจดาํเนินไปพร้อมๆ  กบัผูรั้บการนิเทศที'กาํลงัปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานได้
เสร็จสินแลว้ก็ได ้
   5. การประเมินผลการนิเทศ (E-Evaluating) เป็นขันตอนที'ผูนิ้เทศนาํการประเมินผลการ
ดาํเนินงานที'ผา่นไปแลว้ว่าเป็นอย่างไร หลงัจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือ   
มีอุปสรรคอยา่งใดอยา่งหนึ'งที'ทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ไดผ้ล สมควรที'จะตอ้งปรับปรุง แกไ้ข ซึ' งการ
ปรับปรุงแกไ้ขอาจทาํไดโ้ดยการให้ความรู้เพิ'มเติมในเรื'องที'ปฏิบติัใหม่อีกครั ง  ในกรณีที'ผลงานยงัไม่
ถึงขันน่าพอใจ หรือไดด้าํเนินการปรับปรุงการดาํเนินงานทังหมดไปแลว้ ยงัไม่ถึงเกณฑ์ที'ตอ้งการ  
สมควรที'จะตอ้งวางแผนร่วมกนัวิเคราะห์หาจุดที'ควรพฒันาหลงัใช้นวตักรรมดา้นการเรียนรู้เขา้มา
นิเทศ 
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ในกรณีที'ทาํยงัไม่ไดผ้ล 
 

ในกรณีคุณภาพไม่ถึงขัน 
 

กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE สรุปเป็นแผนภูมิได ้ดงันี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.2  แสดงกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

 
 2.3.6  ภาระงาน และขอบข่ายการนิเทศการสอน  
   แฮริส (อา้งถึงใน สายใจ ประยรูสุข, 2551, น.61) ไดเ้สนอขอบข่ายของการนิเทศไว ้ 10 
ประการ ดงันี  
   1. การพฒันาหลกัสูตร คือ การออกแบบหรือปรับปรุงหลกัสูตรไปใชใ้นส่วนที'เกี'ยวกบั
บุคลากร เวลา สถานที' และเทคนิควิธีสอนต่างๆ รวมทังการจดัทาํคู่มือการใช้หลกัสูตรการจดัทาํ
มาตรฐานทางวชิาการ การพฒันาแผนการสอน 

ใหก้ารนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพงาน 

 

ขันที' 1 
วางแผน  

(P) 

ขันที' 2 
การให้
ความรู้  

(I) 

ขันที' 3 
ปฏิบติังาน 

(D) 

ขันที' 4 
การสร้าง

ขวญักาํลงัใจ 
(R) 

ขันที' 5 
ประเมิน 

(E) 

 

บริการ
สนบัสนุน 

ปรับปรุง 
แกไ้ข 
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   2. การจดัระบบการเรียนการสอน คือ  การจดัทาํแผนงานเพื'อนาํหลกัสูตรไปใชใ้นส่วน
ที'เกี'ยวกบับุคลากร สถานที'และวสัดุอุปกรณ์  ขอบข่ายของงานนี  ได้แก่ การจดัชันเรียน การจดั
ตารางสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจดัครูเขา้สอน 
   3. การบริหารบุคลากร คือ การสรรหา การคดัเลือก การมอบหมายงาน ให้เหมาะสมกบั
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
   4. การจัดหาสิ' งอาํนวยความสะดวก คือ การวางแผนการจัดเตรียมสิ' งอาํนวยความ
สะดวกให้แก่ครูผูส้อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ และ
การพฒันาคุณภาพของเครื'องใชต่้างๆ ใหเ้หมาะสม 
   5. การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ คือ  การตรวจ และการเลือกอุปกรณ์การสอนที'นาํไปใชใ้ห้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอน 
   6. การศึกษา  อบรมครูประจาํการ คือ  การจดักิจกรรมเพื'อส่งเสริมพฒันาให้ครูมีความรู้ 
ความกา้วหนา้ และเลื'อนวทิยฐานะสูงขึน 
   7. การจดัปฐมนิเทศครูใหม่  คือ การให้ขอ้มูลข่าวสารที'จาํเป็น  และความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานของครูใหม่ 
   8. การจดับริการพิเศษแก่ครู  คือ การจดับริการแก่ครู เพื'อให้สนองจุดมุ่งหมายหลกัของ
การสอนในโรงเรียน 
   9. การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยใชก้ารเรียนการสอนเป็นสื'อ เช่น การให้ข่าวสาร 
การขอความร่วมมือ การหลีกเลี'ยงความขดัแยง้ต่างๆ 
   10. การประเมินผลการสอน การวางแผนจดัระบบประเมินผล การปฏิบติักิจกรรมในทุก
ดา้นที'เกี'ยวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
   สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน ไดก้าํหนดขอบข่ายของงานวิชาการเกี'ยวกบั
การนิเทศภายใน ไวด้งันี  
   1.  ศึกษา ทาํความเขา้ใจหลกัการ วธีิการนิเทศภายในใหช้ดัเจน 
   2.  สร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื'อการยอมรับซึ' ง
กนัและกนั 
   3.  แต่งตังคณะกรรมการนิเทศภายในโดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นประธานและครูที'มี
ความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ 
   4. วางแผนการนิเทศภายในตามกระบวนการ 5 ขันตอน   คือ  การศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ปัญหา และความตอ้งการการวางแผน การสร้างสื'อเครื'องมือการนิเทศ  การปฏิบติัการนิเทศ  การ
ประเมินผลการนิเทศ 
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   5. จดัใหมี้เครื'องมือ วสัดุ เอกสารที'จาํเป็นในการนิเทศใหพ้ร้อมที'จะใชอ้ยา่งเพียงพอ 
   6. ดาํเนินการนิเทศตามแผนและโครงการที'กาํหนดไว ้ โดยจดัทาํปฏิทินปฏิบติังานให้
ชดัเจน 
   7.  เลือกใชกิ้จกรรมการนิเทศที'เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการนิเทศ 
   8.  เยี'ยมชันเรียน สังเกตการณ์สอนเพื'อทราบปัญหาและพฤติกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและนกัเรียน 
   9. จดัให้มีการประเมินผลการนิเทศภายใน เพื'อพฒันาความรู้ความสามารถของครูและ
พฒันาการเรียนการสอน 
   10.  จดัทาํแฟ้มขอ้มูลและรวบรวมผลการนิเทศและเอกสารที'เกี'ยวขอ้งกบัการนิเทศ 
     จากกระบวนการนิเทศการสอน  ภาระงานขอบข่ายการนิเทศการสอนที'ไดศึ้กษา ผูว้ิจยั
ไดน้าํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการวจิยัเรื'องการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดงันี  
 1.  การวางแผนการจดัการนิเทศการสอน หมายถึง การประชุม  ปรึกษาหารือเกี'ยวกบั 
  1.1  การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการงานนิเทศการสอน 
  1.2  การกาํหนดบุคลากรดาํเนินงานในหนา้ที'ต่างๆ  
  1.3  การกาํหนดแนวทางการจดัการงานนิเทศการสอน 
  1.4  การกาํหนดเกณฑม์าตรฐานการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน  
  1.5  การจดัทาํตารางการปฏิบติังาน 
  1.6  การจดัเตรียมสิ'งอาํนวยความสะดวก เอกสาร สื'อ นวตักรรมที'เกี'ยวขอ้งกบัการ
จดัการงานนิเทศการสอน 
 2.  การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ หมายถึง   
  2.1  การใหค้วามรู้ เกี'ยวกบัวตัถุประสงค ์แนวทางการจดัการและเกณฑม์าตรฐาน
การการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน และกาํหนดการนิเทศแก่ครูหวัหนา้กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ในฐานผูนิ้เทศ และครูผูส้อนในฐานะผูรั้บการนิเทศ 
  2.2  การใหค้วามรู้เพิ'มเติมแก่ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในฐานะผูนิ้เทศ 
เกี'ยวกบัเทคนิคการนิเทศ  
 3.  การดาํเนินการตามแผนการจดัการนิเทศการสอน  หมายถึง การปฏิบติัตาม         
แผนการจดัการนิเทศการสอนที'กาํหนดไว ้ดงันี  
  3.1  ผูบ้ริหารในฐานะผูส้นบัสนุน  ดาํเนินการใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ  ร่วมหา
แนวทางแกปั้ญหาที'จะเกิดขึนในการดาํเนินการจดัการนิเทศการสอน 

DPU



47 
 

  3.2  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในฐานะผูนิ้เทศ และครูผูส้อน ในฐานะผูรั้บการ
นิเทศ  เขา้นิเทศและเขา้รับการนิเทศตามวนั และเวลาที'กาํหนดไวใ้นตารางการนิเทศการสอน 
 4.  การประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน หมายถึง  
  4.1  ประเมินผลการปฏิบติังานของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในฐานะ ผูนิ้เทศ
เกี'ยวกบัปัญหา  อุปสรรค  ขอ้บกพร่องในการจดัการงานนิเทศการสอน 
  4.2  ประเมินผลการปฏิบติังานของครูผูส้อนในฐานะผูนิ้เทศเกี'ยวกบัปัญหา อุปสรรค  
ขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอน 
  4.3  สรุปผลการประเมิน 
  4.4  แจง้ผลการประเมินให้ผูบ้ริหาร  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผูส้อน
ทราบ 
 5.  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการนิเทศการสอน หมายถึง 
  5.1  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ นาํผลการประเมินไปแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาการ
ปฏิบติังานนิเทศการสอน 
  5.2 ครูผู ้สอน ในฐานะผู ้รับการนิเทศ นําผลการประเมินไปแก้ไข ปรับปรุง 
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 
  2.3.7  บทบาทของบุคลากรในการจดัการงานนิเทศการสอน  
    การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นการดาํเนินงานที'ตอ้งมีการประสานงานกัน
ระหว่างบุคคล 3 ฝ่าย คือ ผูบ้ริหาร ผูใ้ห้การนิเทศ และผูรั้บการนิเทศ บุคคลทัง 3 ฝ่ายนี จะตอ้ง
ยอมรับบทบาทซึ'งกนัและกนั ดงันี  (สายใจ ประยรูสุข,  2551, น.53 – 54) 
    1. บทบาทของผู ้บริหาร  
      ผู ้บริหารในฐานะผูน้าํและเป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานตอ้งแสดงบทบาท ดงันี    
      (1)  สนบัสนุนและส่งเสริมให ้เกิดการนิเทศภายในอยา่งจริงจงัและจริงใจ 
      (2)  ทาํหนา้ที'เป็นวทิยากรที'ดีของครูทุกโอกาส 
      (3)  ให ้คาํแนะนาํชีแหล่งวชิาการให ้แก่ ครู   
        (4)  บริการและอาํนวยความสะดวกแก่ ผู ้นิเทศและผู ้รับการนิเทศในทุกๆ ดา้น 
      (5)  ประเมินผลการปฏิบติังานของผู ้นิเทศและผู ้รับการนิเทศ  
      (6)  สร้างขวญัและกาํลงัใจให ้แก่ ผู ้นิเทศและผู ้รับการนิเทศ  
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   นอกจากนี  จากผลการวิจัยการจดัการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาของ      
พิมพใ์จ  นิศาวฒันานนัทร์ (2532) พบวา่ ผู ้บริหารควรมีบทบาทดงันี   
   (1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  เพื'อให้ เกิดผลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริม          
การปฏิบติังานและความช่วยเหลือในการทาํงานของครูเป็นคณะไม่ ใช่ต่างคนต่างทาํ ส่งเสริมให้ครู   
รักงานวิชา  การทาํงานวิชาการอย่างสมํ'าเสมอ  เคารพหลกัการและเหตุผลและช่วยเหลือให้ ครู
ปฏิบติังานได ้สะดวก  มีโอกาสเพิ'มพนูความรู้ มีเวลาปฏิบติังานและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   (2)  กาํหนดวิธีการหาขอ้มูล ศึกษาปัญหาและขอ้บกพร่องตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ของ
งานวชิาการในโรงเรียน  เช่น  เยี'ยมชันเรียนและสังเกตการ สอน  ปรึกษาหารือกบัครูเป็นรายบุคคล
และคณะ  จดัให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ศึกษาค้นควา้จากเอกสารงาน
วิชาการต่างๆ  เพื'อเป็นแนวทางปรับปรุงงาน  รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เช่น  
ศึกษานิเทศก ์ ผู ้ปกครอง  กรรมการศึกษาของโรงเรียน ผู ้นาํในทอ้งถิ'น 
   (3)  กาํหนดวิธีกิจกรรมการนิเทศภายใน  เช่น  ปฐมนิเทศครูใหม่ให้เขา้ใจในวิธีทาํงาน
นโยบายของโรงเรียนดวัยการแนะนาํชี แจงหรือจดัพี'เลี ยงให้   จดัครูที'มีประสบการณ์สาธิตการสอน      
จดัประชุมครูเกี'ยวกบังานวิชาการระดบัชัน  และกลุ่มประสบการณ์เพื'อร่วมกนัแกปั้ญหาการเรียน
การสอน   การวางโครงการเฉพาะเรื' อง  จัดให้ มีการอบรมครูเชิงปฏิบติัการ  เช่น  การจดัทาํ
กาํหนดการสอน  การสัมมนาทางวิชาการเพื'อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน  จดัให้ครู       
มีเอกสารทางวชิาการ  เช่น  แผนการสอน  คู่ มือครู  หนงัสือประกอบการคน้ควา้จดัไวมุ้มใดมุมหนึ'ง
ของหอ้งสมุดหรือห้องพกัครูเพื'ออาํนวยความสะดวกแก่ ครู  ส่งเสริมและกระตุน้ให้ ครูทดลองสอน  
และมีความคิดริเริ'มสร้างสรรค ์  จดัให ้มีการเยี'ยมเยยีนชันเรียนหรือชมการเรียนการสอนในโรงเรียน
อื'น  ทาํให้ เกิดแนวความคิดในการปรับปรุงการเรียนการสอน  จดัให้ ครูเลือกวสัดุและจดัหาสื'อ   
การสอน  เพื'อสนบัสนุนการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ  ประเมินตวัเอง  เพื'อให้ ครู
รับผดิชอบต่อผลงานที'จะปฏิบติัและมีการพฒันาวธีิการสอนโดยการ ให้ ครูบนัทึกกิจกรรมการสอน
และปฏิบติังาน  และมีแบบประเมินผลการปฏิบติังานของครูดว้ยตนเอง  
   2. บทบาทของผู ้นิเทศ  
      ผู ้นิเทศหรือผู ้ให้ การนิเทศ หมายถึง ครูวิชาการหรือครูคนใดคนหนึ' งในโรงเรียน        
ที'มีความรู้  ความสามารถ ซึ' งคณะครูเตม็ใจและคดัเลือกให ้เป็นผู ้นิเทศ มีดงันี    
      (1)  ประชุมวางแผนร่วมกบัเพื'อนครู เพื'อวเิคราะห์ปัญหาที'ครูกาํลงัเผชิญอยู ่ 
      (2)  ร่วมกบัเพื'อนครูวางแผนและจดัทาํโครงการเพื'อแกปั้ญหา 
      (3)  ช่วยเหลือเพื'อนครูในการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
      (4)  ช่วยเหลือเพื'อนครูในการประเมินผลนกัเรียน 
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       (5)  ช่วยให ้เพื'อนครูประสบความสาํเร็จในการจดัการเรียนการสอน 
       (6)  ร่วมกบัผูบ้ริหารและเพื'อนครูประเมินผลการปฏิบติังาน 
       (7)  ร่วมกบัเพื'อนครูหาขอ้บกพร่องและแนวทางแกไ้ขจากผลการปฏิบติังาน  
เพื'อปรับปรุงการสอนให ้มีคุณภาพ  
    ดงันัน  ลกัษณะพืนฐานของผู ้นิเทศที'ควรจะมีอยู ่ในตวั  อยา่งนอ้ย 3 ประการคือ  
    (1)  พืนความรู้ ซึ' งผู ้นิเทศควรจะตอ้งมีความเขา้ใจหนา้ที'ของครูผู ้สอนเขา้ใจบทบาท
ของผูมี้ส่วนร่วมในงานการนิเทศการศึกษา รวมทังพืนฐานของความรู้ ในเรื'องของการพฒันาคน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ'งในวยัผู ้ใหญ่ ที'จะตอ้งเกี'ยวขอ้งกบังานอาชีพครู 
    (2)  ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Skills) ผู ้นิเทศจะตอ้งทราบวา่มี
พฤติกรรมของการนิเทศในลกัษณะใดบา้งที'จะมีผลต่อครูผู ้สอนแต่ ละคนหรือเป็นกลุ่มมากที'สุด 
    (3)  ทกัษะเฉพาะ (Technical Skills) ในกรณีนี ผู ้นิเทศจะตอ้งมีทกัษะเฉพาะในดา้น
การสังเกต (Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผล
ภายหลงัการปรับปรุงการสอน  
   3.   บทบาทของผูรั้บการนิเทศ  
     ผูรั้บการนิเทศ หมายถึง คณะครูในโรงเรียนที'ในขณะนั นไม่ ได้ แสดงบทบาท               
เป็นผูนิ้เทศ หมายความว่า  ครูบางคนอาจมีโอกาสได้ แสดงบทบาทเป็นผูนิ้เทศในเรื' องหนึ' ง                
แต่อาจจะเป็นผูรั้บการนิเทศในอีกเรื'องหนึ'ง  อยา่งไรก็ตาม  ถา้เป็นผู ้รับการนิเทศตอ้งแสดงบทบาท
ดงันี   
     (1)  ร่วมกบัผู ้นิเทศวิเคราะห์ ปัญหาที'กาํลงัเผชิญอยู ่ และเรียงลาํดบัความสําคญัของ      
ปัญหาจากมากไปนอ้ย 
     (2)  การวางแผนร่วมกบัผูนิ้เทศในอนัที'จะหาทางแกไ้ขปัญหานันๆ เพื'อแกไ้ขปัญหา
     (3)  ลงมือปฏิบติัหรือดาํเนินการตามโครงการ  หลงัจากไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ 
     (4)  ขอความสนับสนุนหรือคาํปรึกษาหารือจากผูนิ้เทศและผูบ้ริหารในกรณีที'มี
ปัญหาระหวา่งดาํเนินการ 
     (5)  ร่วมกบัผูนิ้เทศประเมินผลการปฏิบติังาน 
     (6)  ร่วมกบัผูนิ้เทศหาขอ้บกพร่องและแนวทางแกไ้ข 
   ผูนิ้เทศมีภาระหน้าที'หลายอย่าง แต่หน้าที'หลัก คือ การช่วยเหลือ แนะนํา ส่งเสริม            
การพฒันาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอน ซึ' งตอ้งเกี'ยวกบักบังานหลายดา้นและบุคลากร
หลายฝ่าย นกัการศึกษาหลายท่านจึงไดก้าํหนดบทบาทหนา้ที'ของผูนิ้เทศไว ้ดงันี  
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   (1)  บทบาทเป็นผูป้ระสาน (Coordinator) เช่น ประสานครูแต่ละระดบัให้ช่วยเหลือซึ' ง
กนัและกนั ประสานชุมชน ผูป้กครอง 
   (2)  บทบาทเป็นที'ปรึกษา (Consultant)  โดยเป็นที'ปรึกษาให้คาํแนะนะแก่ครูและ       
ผูรั้บการนิเทศทั'วไป 
   (3)  บทบาทเป็นผูน้าํกลุ่ม (Group Leader) คือ รู้วิธีที'จะทาํงานร่วมกบักลุ่มให้ประสบ
ผลสาํเร็จ 
   (4)  บทบาทเป็นผูป้ระเมิน (Evaluator) ไดแ้ก่ เป็นผูป้ระเมินผลการสอน   ประเมินผล
หลกัสูตร 
   (5)  บทบาทในฐานะเป็นผูเ้ชี'ยวชาญดา้นหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวดั
ประเมินผล 
   (6)  บทบาทเป็นนกัวิจยั เป็นผูที้'นาํผลการวิจยัเสนอแนะให้ครูใช้  และดาํเนินการวิจยั
โดยเฉพาะการวจิยัปฏิบติัการ 
   (7)  บทบาทเป็นผูน้าํการเปลี'ยนแปลง   โดยการช่วยเหลือให้ครูมีการเปลี'ยนแปลงและ
ปรับปรุงพฒันา 
   (8)  เป็นครูต้นแบบ คือ สามารถสาธิตการสอนที'มีประสิทธิภาพแก่ครู และแนะนํา
วธีิการสอนแก่ครูได ้
   บุคคลที'จะมาทําการนิเทศ เพื'อให้  งานบรรลุเป้าประสงค์  และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ผู ้ที'เป็นบุคคลสาํคญัในการทาํหนา้ที'นิเทศ มีดงันี  (กฤษดา  สิมะโน, 2552, น.12) 
     (1)  ศึกษานิเทศก ์
   (2)  ผู ้บริหารโรงเรียนและผู ้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
   (3)  หวัหนา้หมวดวชิา 
   (4)  ครูผู ้สอน   
   จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปได้ว่า  บุคคลที'ทาํหน้าที'เป็นผูนิ้เทศ คือ บุคคลที'มี
ความสามารถเป็นผูป้ระสาน  ที'ปรึกษา  ผูน้าํกลุ่ม  ผูป้ระเมิน  ผูเ้ชี'ยวชาญดา้นหลกัสูตร  ดา้นการ
เรียนการสอน  ดา้นการวดัประเมินผล  เป็นนกัวจิยั และเป็นผูน้าํการเปลี'ยนแปลง ซึ' งไดแ้ก่ 
   (1)  ศึกษานิเทศก ์
   (2)  ผู ้บริหารโรงเรียนและรองผูอ้าํนวยการกลุ่มงานวชิาการ 
   (3)  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   (4)  ครูผู ้สอน  
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2.4  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 2.4.1  งานวจิยัในประเทศ 
   เพ็ญศรี  สืบภา (2535, น.229 – 234) ได้ศึกษาการปฏิบติัการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  ผลการวจิยัพบวา่ 
   (1) ระดับการปฏิบัติงานการสอนภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน                          
การประถมศึกษา  จงัหวดัอุบลราชธานี  ทังโรงเรียนกนัดารและโรงเรียนไม่กนัดาร  ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน  พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
   (2)  การปฏิบัติการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน               
การประถมศึกษา  จงัหวดัอุบลราชธานี  ทังโรงเรียนกนัดารและโรงเรียนไม่กนัดาร  แต่ละขนาด     
ในแต่ละดา้นของการปฏิบติัการนิเทศการสอน  ดา้นเตรียมความพร้อมในการนิเทศ  พบวา่โรงเรียน
ขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  แต่โรงเรียนขนาดเล็ก    อยูใ่นระดบั
ปานกลางเกือบถึงระดบัค่อนขา้งนอ้ย   ดา้นการดาํเนินและกิจกรรมการนิเทศ โรงเรียนขนาดใหญ่  
อยู่ในระดับปานกลาง  โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับค่อนข้างมาก             
ดา้นการใช้หลกัการและวิธีการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน  พบว่าโรงเรียนทุกขนาดปฏิบติัได้
ระดบัค่อนขา้งมาก 

 กอบแก้ ว  ภุมเรศ (2543) ได้ศึกษาการจดัการนิเทศการสอนในโรงเรียนเครือมูลนิธิ
เซนต ์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ผลการวจิยัพบวา่  การเตรียมการจดัการนิเทศการสอนในโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต ์คาเบรียล ส่วนใหญ่มีการวางแผนเป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีโดยบุคลากร
ผูท้าํหนา้ที'นิเทศการสอน  ได ้แก่   ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ เครื'องมือในการนิเทศเป็นแบบบนัทึก
การสังเกตการสอน  วิธีที'ใช้ ในการประเมินผล  คือ  ให้ผู ้นิเทศรายงานหลงัการนิเทศทุกครั ง ส่วน
ปัญหาที'พบ คือ ขาดบุคลากรผูมี้ความรู้ ความสามารถในการนิเทศบุคลากร  มีภาระงานมากทาํให้  
ไม่ มีเวลานิเทศ  และบุคลากรขาดความรู้  ความเขา้ใจในการนิเทศการสอน  เทคนิคและวิธีการนิเทศ
ที'โรงเรียนใช ้ส่วนใหญ่  คือ การสังเกตการสอน  การเยี'ยมชันเรียน  การสาธิตการสอน  การประชุม  
การประชุมปฏิบติัการ  ในส่วนที'เป็นปัญหา ได ้แก่ ขาดการนิเทศ  ติดตามอยา่งต่อเนื'อง  และผู ้นิเทศ
ขาดเทคนิค  ทกัษะและประสบการณ์ในการนิเทศ  วิธีที'ได ้รับทราบผลการจดัการนิเทศการสอน     
ดูจากรายงานผลการนิเทศการสอน ซึ' งผูป้ระเมิน  คือ  ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้หมวด  
สําหรับปัญหาที'พบ  คือ  ขาดการประเมินผลที'ต่อเนื'อง  และครูไม่ ไดน้าํขอ้มูลป้อนกลบัไปใช้ ใน
การปรับปรุงการสอนของตนเอง 
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   อามีเนาะ  มามุ (2543) ไดศึ้กษาเกี'ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการนิเทศการสอนวิชา
อิสลามศึกษาของผู ้บริหารกบัพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
จงัหวดันราธิวาส  ผลการวจิยัสรุปได ้ดงันี  
   (1)  ระดบัการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู ้บริหารโรงเรียน  ตามทศันะของ       
ครูสอนอิสลามศึกษาที'มีวุฒิครูและไม่ มีวุฒิครู  เห็นว่าในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติ            
อยู ่ในระดบัมาก  ยกเวน้ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและสื'อการเรียนการสอน  ครูสอนอิสลามศึกษา
ที'ไม่ มีวฒิุครูเห็นวา่มีการปฏิบติัอยู ่ในระดบัปานกลาง 
   (2)  ระดบัพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษา  ตามทศันะของครูสอนอิสลาม
ศึกษาที'มีวุฒิครูและไม่ มีวุฒิครูเห็นว่าในภาพรวม  มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่นระดบัมาก  และเมื'อ
พิจารณารายขอ้  ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
   (3)  ความสัมพันธ์ ระหว่างการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู ้ บริหารกับ
พฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษา   ตามทศันะของครูสอนอิสลามศึกษาที'มีวุฒิครูและ 
ไม่ มีวุฒิครูเห็นว่า  โดยภาพรวมและรายดา้น  มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที'
ระดับ .01  มีความเห็นแตกต่างกันต่อระดับความสัมพนัธ์  โดยครูสอนอิสลามศึกษาที'มีวุฒิครู        
เห็นว่ามีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง  และครูสอนอิสลามศึกษาที'ไม่ มีวุฒิครูเห็นว่ามี
ความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง 
   (4)  ความสัมพันธ์ ระหว่างการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู ้ บริหารกับ
พฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษา  ตามทศันะของครูสอนอิสลามศึกษาที'มีวุฒิครูและ   
ไม่ มีวุฒิครูโดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที'ระดับ .05          
ยกเวน้ดา้นการวดัผลและประเมินผล  และดา้นการพฒันาครูผู ้สอนไม่แตกต่างกนั 
   (5)  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี'ยวกบัการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผูบ้ริหาร          
ส่วนมากมีปัญหาด้านวสัดุประกอบหลกัสูตรและสื'อการเรียนการสอน  เช่น  สื'ออิสลามศึกษา              
มีไม่ เพียงพอ  ผู ้บริหารไม่ ใหค้าํแนะนาํในการผลิตสื'อ  และดา้นการพฒันาครูผู ้สอน เช่น จดัประชุม
อบรมทางวชิาการนอ้ยมาก  และไม่เปิดโอกาสให ้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอื'นๆ สําหรับขอ้เสนอแนะ
ส่วนมากได ้เสนอแนะไว ้ คือ  ควรจดัสรรสื'ออิสลามศึกษาให้ เพียงพอ  ควรให้ การอบรมเกี'ยวกบั
ทกัษะและเทคนิคการผลิตสื'อ  ควรจดัประชุมอบรมทางวิชาการในวิชาอิสลามศึกษาให้มากขึน  
และเปิดโอกาสให้ ครูสอนอิสลามศึกษาได้ ไปศึกษาดูงานโรงเรียนอื'นๆ ส่วนปัญหาและ                  
ขอ้เสนอแนะเกี'ยวกบัพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาส่วนมากมีปัญหา  คือ สื'อมี      
ไม่ เพียงพอ  ครูไม่ มีความรู้ ในเรื' องการผลิตสื'อการเรียนการสอน  ไม่มีห้องเรียนเป็นเอกเทศ            
จึงไม่ สามารถตกแต่งหอ้งเรียนได ้  และหอ้งละหมาดหรือห้องปฏิบติัศาสนกิจมีไม่ เพียงพอ  สําหรับ
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ขอ้เสนอแนะส่วนมากได ้เสนอแนะไว ้คือ ควรจดัสรรสื'อให้ เพียงพอแก่ความตอ้งการ ควรอบรม
การผลิตสื'อ ควรจดัหอ้งอิสลามศึกษาเป็นเอกเทศ และควรจดัห้องละหมาดหรือห องปฏิบติัศาสนกิจ
ให ้เพียงพอ 

 สุดารัตน์   จิรสุขศิริ (2544) ไดศึ้กษากระบวนการนิเทศการสอนของหวัหน้าหมวดวิชา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที'ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ หวัหน้าหมวดวิชาส่วนใหญ่ ประชุมก่อนการ
สังเกตการสอนโดยกาํหนดพฤติกรรมที'จะสังเกตการสอน  โดยให้ โอกาสและความเป็นอิสระใน
การกาํหนดปัญหาการสอนดว้ยตวัครูเอง  กาํหนดเกณฑ์ พฤติกรรมที'จะสังเกตการสอน  ใชเ้กณฑ์ 
พืนฐานของพฤติกรรม  กาํหนดเครื' องมือสังเกตการสอนเป็นเครื' องมือที'ผูนิ้เทศและครูผูส้อน
ยอมรับร่วมกนัซึ' งเป็นแบบตรวจสอบรายการและบนัทึกได ้โดยง่าย  การสังเกตการสอนส่วนใหญ่ 
สังเกตการสอนเรื'องกิจกรรมการสอนของครู  ขณะสังเกตการสอนนันควรนั'งในที'มองเห็นทั'วห้อง
โดยไม่รบกวนการเรียนการสอน  การวิเคราะห์ ส่วนใหญ่วิเคราะห์ ผลโดยการนําเสนอข้อมูล         
ให้ ครูผูส้อนทราบและเขา้ใจอย่างชดัเจน  การพิจารณาพฤติกรรมที'จะตอ้งคงไวห้รือเปลี'ยนแปลง
นั นพิจารณาจากพฤติกรรมการสอนที'มีการเปลี'ยนแปลง การเปลี'ยนแปลงนั นเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ และเกณฑ์ ที'กาํหนดไว ้  การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลยอ้น 
กลบัแก่ ครูผู ้สอนโดยการพดูคุยและชื'นชมพฤติกรรมที'ดี  การตดัสินใจเลือกยุทธวิธีนันให้อิสระกบั
ครูผูส้อนในการเลือก 

 ฉัตรชัย  พึ' งตน (2545)  ได้ศึกษา บทบาทการนิเทศการสอนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที'จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา  จงัหวดั
อุบลราชธานี ผลการวจิยั พบวา่  
 (1)  ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที'จดัการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน้  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  มีบทบาทการนิเทศการสอนอยู่ ในระดบัมาก           
ทุกภารกิจและขอบข่ายงาน 

 (2)  ผู ้บริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นเกี'ยวกับบทบาทการนิเทศการสอนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที'จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที'ระดบั .01 ทุกขอบข่ายงาน   

 (3)  ปัญหาการนิเทศการสอนของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที'จดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  ได ้แก่  ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจเรื'องหลกัสูตร  ผู ้บริหารขาดการกาํกบัหรือ
ติดตามผลการใช้ และบาํรุงรักษาสิ'งอาํนวยความสะดวกอย่างสมํ'าเสมอ  และบุคลากรมีไม่ เพียงพอ
กบัภารกิจและความตอ้งการของโรงเรียน 
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 แน่งน้อย  สาระสะ (2548) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาในการสอน  และความตอ้งการการ
นิเทศการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   ตามหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐานช่วงชันที' 1 – 2 
ของครูโรงเรียนเอกชน  อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ผลการวจิยัพบวา่  

 (1)  สภาพปัญหาในการสอนภาพรวมและรายดา้นอยู ่ในระดบัปานกลางเรียงลาํดบัดงันี       
ดา้นการจดัการเรียนการสอน   หลกัสูตร   การวดัผลและประเมินผล   สื'อการเรียนการสอน และ         
ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการสอน   

 (2)  ความตอ้งการการนิเทศการสอนภาพรวมและรายดา้นอยู่ ในระดบัมาก เรียงลาํดบั     
ดงันี   ดา้นการจดัการเรียนการสอน   สื'อการเรียนการสอน  หลกัสูตร  การวดัผลและประเมินผล 
และดา้นการพฒันาบุคลากรทางการสอน 

 (3)  ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการสอนและความตอ้งการการนิเทศการสอน          
ครูที'มีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีสภาพปัญหาในการสอนและความต้องการการนิเทศ               
การสอนไม่แตกต่างกัน  ครูที' มีสาขาวิชาเอกต่างกัน  มีสภาพปัญหาในการสอนแตกต่างกัน           
ความตอ้งการการนิเทศการสอนไม่ แตกต่างกนั  ประสบการณ์ ในการสอนต่างกนัมีสภาพปัญหา    
ในการสอนไม่ แตกต่างกนั  ยกเวน้ด้านการวดัผลและประเมินผล  และด้านการพฒันาบุคลากร
ทางการสอนแตกต่างกนั  ส่วนความต้องการในการนิเทศการสอนไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ด้าน      
การพฒันาบุคลากรทางการสอนแตกต่างกนั 

   สายใจ ประยูรสุข (2551) ได้ศึกษาความตอ้งการการนิเทศการสอนของครูผูส้อน
โรงเรียนยานนาเวศวทิยาคม  สาํนกังานเขตพืนที'การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 
ความตอ้งการการนิเทศการสอนของครูผู ้สอนโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพืนที'
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  ทัง 5 ดา้น ในภาพรวมมีความตอ้งการการนิเทศการสอนอยู ่ใน
ระดบัมาก  เมื'อพิจารณารายดา้นพบว่า  ความตอ้งการการนิเทศการสอนของครูผูส้อนอยู่ ในระดบั
มากที'สุด 1 ดา้น ได ้แก่   ดา้นการวดัประเมินผลและอยู ่ในระดบัมาก 4  ดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี'ย
จากมากไปหาน้อย  คือ  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการพฒันาบุคลากรทางการสอน  ดา้น
สื'อการเรียนการสอนและดา้นการพฒันาหลกัสูตรตามลาํดบั 

 กฤษดา   สิมมะโน (2552) ได้ศึกษาปัญหาการนิเทศการสอนของครูเครือข่ายและ       
ครูแกนนําในโรงเ รียนเอกชนระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื นที'การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มที' 3 ผลการวจิยั  พบวา่  
 (1)  ปัญหาการนิเทศการสอน  ด้านการเตรียมการจัดการนิเทศการสอนด้านการ
ดาํเนินการนิเทศการสอน  และด้านการประเมินผลการจดัการนิเทศการสอนภาพรวมมีปัญหา                   
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อยู ่ในระดบันอ้ย   ยกเวน้ปัญหาขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นงบประมาณการดาํเนินการนิเทศ
การสอนของครูเครือข่ายและครูแกนนาํจากหน่วยงานตน้สังกดัมีปัญหาอยู ่ในระดบัปานกลาง 

 (2)  ปัญหาการนิเทศการสอนจาํแนกตามภูมิหลังของครู พบว่า ครูชายมีอายุต ํ'ากว่า       
30 ปี   ครูที'มีประสบการณ์ ในการทาํงาน 1 – 5 ปี   ครูที'มีประสบการณ์การเขา้รับการอบรมเกี'ยวกบั
การนิเทศการสอน  ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ครูที'มีงานที'รับผิดชอบนอกเหนือจาก
งานสอน  และครูเครือข่าย  มีระดบัปัญหาการนิเทศการสอนภาพรวมมากกวา่กลุ่มอื'นๆ 
   ชวนพิศ  คาดสนิท (2554) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการนิเทศการสอน   
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนที'การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจยั
พบวา่ 
     (1)  ปัญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนที'              
การประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   (2)  เปรียบเทียบปัญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขต
พืนที'การประถมศึกษาระยอง เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   (3)  เปรียบเทียบปัญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขต
พืนที'การประถมศึกษาระยอง เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   (4)  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา    
สังกดัสาํนกังานเขตพืนที'การประถมศึกษาระยอง เขต 2 เสนอเป็นรายดา้น ดงันี  
      ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ไดแ้ก่ ความจดัการประชุมสัมมนาหลกัการ
นิเทศการสอน  ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชใ้หผู้บ้ริหารและครูวชิาการ 
      ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแ้ก่  ควรจดัการประชุมสัมมนาเกี'ยวกบัเทคนิค
การสอน  จดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผูบ้ริหารและครูวชิาการ 
      ดา้นการพฒันาสื'อการเรียนการสอน  ได้แก่ ควรจดัการประชุมสัมมนา  การผลิต
และการใชสื้'อการสอนแก่ครูผูส้อน 
 2.4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
   Williams (1997,  p. 2165 – A ) ได ้ศึกษาวจิยับทบาทหนา้ที'ของผู ้บริหารโรงเรียนในการ
นิเทศครูผูส้อน  โดยศึกษาจากโรงเรียนระดับกลางที'พฒันาสู่ ระดับอาชีพแล้วจาํนวน  4 แห่ ง         
ผลจากการศึกษาสรุปได ้วา่การจดัโครงสร้างในการนิเทศการศึกษามีความสําคญัและส่งผลต่อการ
เปลี'ยนแปลงในการพฒันาวิชาชีพของครู  โดยพบวา่รูปแบบการจดัโครงสร้าง ควรดาํเนินการให้ มี
ความสัมพนัธ์กนัในทุกๆ ดา้น 
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   Wayne (1980) ได้ ทาํการวิจยัเกี'ยวกบัการรับรู้ บทบาทการนิเทศภายในโรงเรียนของ             
ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื'อศึกษาบทบาทการนิเทศภายในโรงเรียน  
ของผู ้บริหารในเรื'องหน้าที'ความรับผิดชอบและขอบข่ายของงานนิเทศ  และวิธีการนิเทศภายใน          
ใช้ ผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐเวอร์ จิเนีย  จาํนวน 278 คน  เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ผลการวิจยั
พบว่าในดา้นความรับผิดชอบและขอบข่ายของงานที'มีอนัดบัความสําคญัสูง  ไดแ้ก่ งานเกี'ยวกบั
เวลาที'ใชก้บังานที'ผู ้บริหาร  ใชเ้วลานอ้ยที'สุด  คือ งานเกี'ยวกบัวสัดุ  ส่วนงานที' ผู ้บริหารใชเ้วลามาก
ที'สุด คือ งานนิเทศภายในโรงเรียน  งานเกี'ยวกบัหลกัสูตร  งานการสอน  งานแนะแนว  และเทคนิค
การนิเทศที'ได ้ผล  ไดแ้ก่   วธีิเยี'ยมชันเรียน  การประชุมร่วมกบัครู  ส่วนวธีิที'ไดผ้ลนอ้ย คือ วธีิการใช ้
เอกสาร 
   จากการศึกษางานวิจยัที'เกี'ยวข้องทังในประเทศและงานวิจยัต่างประเทศ สรุปได้ ว่า    
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ผูนิ้เทศ และครูผูส้อน เพื'อค้นหาปัญหาที'เกิดจากการจดัการงานนิเทศการสอน และ
นาํไปสู่การพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนื'อง และเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนให ้มีประสิทธิภาพมากยิ'งขึน 
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บทที� 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
  
   การวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัที�มุ่งศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยมีรายละเอียด
เกี�ยวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงันี   
   3.1  ประชากรและตวัอยา่ง 
   3.2  เครื�องมือที�ใช ้ในการวจิยั 
   3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   3.5  สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและตัวอย่าง  

 3.1.1  ประชากร 
    ประชากรในการวจิยัครั งนี   ได ้แก่  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูผูส้อนโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรีและ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํนวน 2,975 คน จาก 47 โรงเรียน ประจาํภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา 2556 
(ขอ้มูล ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2555) ดงันี  
 1.1.1  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  จาํนวน    376   คน 
 1.1.2  ครูผูส้อน       จาํนวน  2,599  คน 
 3.1.2  ตวัอยา่ง  
 ตวัอย่างในการวิจยัครั งนี   ได้ แก่  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  5  กลุ่มสาระหลกั  
จาํนวน 220 คน  และครูผูส้อนจาํนวน 121 คน ที�ปฏิบติัหนา้ที�ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จงัหวดันนทบุรี  และจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ซึ� งผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขนาดของตวัอย่างโดยใช้ตารางของสําเร็จรูปของ R.V. Krejcie และ Morgan ไดข้นาดตวัอย่าง
จาํนวน 341 คน จาก 44 โรงเรียน   
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 การสุ่มตวัอยา่งดาํเนินการดงันี        

 1.2.1  แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มจาํแนกตามจงัหวดั และตามตาํแหน่ง 

   1.2.2 ตัวอย่างที� เป็นครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง                   
(Purposive  Sampling) จากผูด้าํรงตาํแหน่งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลกั 5  
กลุ่มสาระ ประกอบด้วย  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ  และสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม  กลุ่มสาระละ 1 คน โรงเรียนละ 5 คน 
รวม 220 คน จาก 44 โรงเรียน 
   1.2.3  ตวัอย่างที�เป็นครูผูส้อนใชว้ิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random Sampling)  
ใหไ้ดจ้าํนวนตามสัดส่วนครูผูส้อนในแต่ ละจงัหวดั ดงัตารางที� 1 
    
ตารางที� 1 แสดงจาํนวนประชากรและตวัอยา่ง จาํแนกตามตาํแหน่งและพืนที�ดาํเนินการของ 
               โรงเรียน 
 

พืนที�ดาํเนินการ 
จาํนวน

โรงเรียน 

ประชากร 
จาํนวน

โรงเรียน 

ตวัอยา่ง 
ครู หน.กลุ่ม

สาระฯ 
ครูผูส้อน 

ครู หน.
กลุ่มสาระฯ 

ครูผูส้อน 

นนทบุรี 18 144 1,551 17 85 72 
พระนครศรีอยธุยา 29 232 1,048 27 135 49 

รวม 47 376 2,599 44 220 121 
 
3.2  เครื�องมือที�ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล  

 3.2.1  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 
   เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั งนี เป็นแบบสอบถามที�ผูว้จิยัสร้างขึนเอง ประกอบดว้ย 
   (1)   แบบสอบถาม 
     เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตรประมาณค่ า 5 ระดบั (Rating  
Scale) และแบบปลายเปิด (Open ended)  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี     
 ตอนที�  1   เป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  
                 แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
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 ตอนที�  2   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเกี�ยวกบั 
  ระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  5 ดา้น แบบมาตรประมาณค่า  5 ระดบั  
                        (Rating  Scale)    
 ตอนที�  3   เป็นแบบสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการ 
                  งานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                                  แบบปลายเปิด (Open ended)    

   (2)   แบบสัมภาษณ์ 
      ตอนที�  1   เป็นขอ้มูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
    ตอนที�  2   เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู ้ตอบเกี�ยวกบัระดบัการ 
     ปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้  5 ดา้น พร้อมปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
        แบบปลายเปิด (Open ended)    
        ตอนที�    3   เป็นแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการจดัการ 
                                      งานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                                      แบบปลายเปิด (Open ended)    
 3.2.2  การสร้างเครื�องมือการวจิยั  

    การสร้างเครื�องมือการวิจยั ดาํเนินการตามขันตอน  ดงันี  
   2.2.1  ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการนิเทศการศึกษา , การจดัการงาน
นิเทศการสอน และวธีิการสร้างแบบสอบถาม 
   2.2.2  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมภารกิจและขอบข่ายการจัดการงานนิเทศ       
การสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ดา้น และวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   2.2.3  นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อให้ ข อเสนอแนะในการปรับปรุง            
แก ้ไข ให ้มีความสมบูรณ์ 
   2.2.4  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของอาจารย์ที�ปรึกษาและ
นาํเสนอ 
   2.2.5  นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนือหา  (Content 
Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ (Index of Item – 
Objective  Congruence : IOC) เป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้คาํถามที�สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มีจาํนวน 25 ขอ้ คือ 
ขอ้ที� 1 – 25 มีค่าดชันีมากกวา่  .5  จึงเป็นคาํถามที�ใชไ้ด ้ส่วนขอ้คาํถามที� 26 พบวา่ ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 
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2 ท่าน มีความเห็นสอดคลอ้ง  ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 2 ท่าน มีความเห็นไม่แน่ใจ และผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 
1 ท่าน มีความเห็นไม่สอดคลอ้ง และผูว้ิจยัพบว่าในบทนิยามไม่ไดร้ะบุเกี�ยวกบัการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจ จึงเห็นควรตดัขอ้คาํถามที� 26  
   2.2.6  นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Tryout) กบัครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที�ไม่ใช่ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ไดแ้บบสอบถามที�สมบูรณ์   จาํนวน  30 
ฉบบั แลว้นาํมาหาอาํนาจจาํแนกโดยใช้สถิติวิเคราะห์  ค่าสัมประสิทธิk สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson product moment) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม และหาค่าความเชื�อมั�น             
(Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธิk สหสัมพนัธ์ อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach  alpha Coefficient) 
ของแบบสอบถามทังฉบบั จากโปรแกรมสําเร็จรูป ไดค่้าความเที�ยงของเครื�องมือวิจยัทังฉบบั .95  
และปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษา 
   2.2.7  จดัทาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบบัจริงเพื�อนาํไปใช้ เก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัต่อไป 
   
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  3.3.1  แบบสอบถาม   
   (1) ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ เพื�อขออนุญาตและขอความร่วมมือจาก      
ผู ้บริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ในการแจกแบบสอบถาม  
ให้ แก่ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3    
   (2) ผู ้วิจยันาํแบบสอบถามส่งถึงผู ้บริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 
             (3) ผู ้วจิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนตามวนัและเวลาที�กาํหนด  
 3.3.2  แบบสัมภาษณ์ 
   ผูว้ิจยันาํแบบสัมภาษณ์ไปดาํเนินการสัมภาษณ์ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผูส้อน โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ที�ไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจงจากครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ที�เป็นตวัอยา่ง ดงันี  
   (1)  สัมภาษณ์ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้     จาํนวน 5 คน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (2)  สัมภาษณ์ครูผูส้อน                 จาํนวน 5 คน  
 

DPU



61 
 

3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผู ้วจิยัดาํเนินการวิเคราะห์ ขอ้มูล  ดงันี   
 1.  ตรวจสอบจาํนวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที�ได ้รับกลบัคืนมา  
 2.  ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ดงันี   

2.1  วิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐานเกี�ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้ ความถี�        
และค่าร้อยละ 
  2.2  วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยใช ้การแปลผลจากค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  2.3  เปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม  และตามพืนที�ดาํเนินการของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 โดยใช ้การทดสอบค่าที ( t – test ) 
  2.4  เปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การทาํงาน โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 โดยใชก้าร
ทดสอบค่าเอฟ ( F – test ) 
  2.5 การวิเคราะห์ รายการปัญหาและขอ้เสนอแนะ เกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช ้การแจกแจงความถี� 
  2.6  การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย ใช ้เกณฑ ์ในการแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท ์
(อา้งถึงใน แน่งนอ้ย  สาระสะ, 2548, น.64) ดงันี  
      คะแนนเฉลี�ย การแปลความหมาย 
      4.50 - 5.00   มีการปฏิบติัในระดบัมากที�สุด 
      3.50 - 4.49   มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
      2.50 - 3.49   มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
      1.50 - 2.49   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
      1.00 - 1.49   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยที�สุด 
 
3.5  สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ ขอ้มูลคาํนวณโดยใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูป  เพื�อคาํนวณหาค่าสถิติ  
ดงันี  
 1. สถิติพืนฐาน ไดแ้ก่  การแจกแจงความถี�  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
        2.  สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัครั งนี เพื�อศึกษาการวิจยัครั งนี เป็นการวิจยัที�มุ่งศึกษาการจดัการงานนิเทศการ
สอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3 โดยไดร้วบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์และเสนอผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงันี  

ตอนที� 1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครู

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 รายดา้น 
และรายขอ้ ไดแ้ก่ 
  1. ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
  2. ดา้นการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศการสอน 
  3. ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
  4. ดา้นการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน 
  5. ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง 

ตอนที� 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการ
สอนของ ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน พืนที�ดาํเนินการ และประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 

สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
X  แทน  ค่าคะแนนเฉลี�ยที�ไดจ้ากแบบสอบถาม 

S.D. แทน  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที�ไดจ้ากแบบสอบถาม 
F  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนน 
SS  แทน  ผลบวกของคะแนนเบี�ยงเบนยกกาํลงัสอง(Sum of squares) 
MS  แทน ค่าคะแนนเฉลี�ยของผลบวกของคะแนนเบี�ยงเบนยกกาํลงัสอง  

  (Mean square) 
      df  แทน ชันแห่งความอิสระ (degree of freedom) 
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ตอนที� 1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
   จากการวเิคราะห์เกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวจิยัมีดงันี 
 

ตารางที� 4.1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา
ตาํแหน่งงาน พืนที�ดาํเนินการ และประสบการณ์การทาํงาน (n = 306) 

           

ขอ้มูลทั�วไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ                                     ชาย                                56 18.3 
                                           หญิง 250 81.7 

รวม 306 100.0 
อาย ุ                                    นอ้ยกวา่ 25 ปี               5 1.6 
                                           25 – 35 ปี  85 27.8 
                                           36 – 45 ปี                      50 16.3 
                                           มากกวา่ 45 ปี 166 54.2 

รวม 306 100.0 
ระดบัการศึกษา                  ปริญญาตรี 230 75.2 
                                           ปริญญาโท                    75 24.5 
                                           ปริญญาเอก 1    .3 

รวม 306 100.0 
ตาํแหน่ง                             ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 196 64.1 
                                           ครูผูส้อน  110 35.9 

รวม 306 100.0 
พืนที�ดาํเนินการ                  จงัหวดันนทบุรี 143 46.7 
                                           จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 163 53.3 

รวม 306 100.0 
ประสบการณ์ในตาํแหน่ง   นอ้ยกวา่ 5 ปี 61 19.9 
                                            5 – 10 ปี 52 17.0 
                                            11 – 15 ปี 29 9.5 
                                            มากกวา่ 15 ปี 164 53.6 

รวม 306 100.0 
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จากตารางที� 4.1 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม เพศหญิง ร้อยละ 81.7 และเพศชายร้อยละ 
18.3  อายุของผูต้อบแบบสอบถามมากกว่า 45 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาอาย ุ         
25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมา
ระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.5 ประสบการณ์ในการทาํงานตาํแหน่งปัจจุบัน
มากกวา่ 15 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาประสบการณ์ในการทาํงานตาํแหน่งปัจจุบนั
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 
ตอนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
 
ตารางที� 4.2   ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติัการจดัการงานนิเทศ      

การสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จาํแนกรายดา้น (n = 306) 

          

การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 3.86 .68 มาก 1 

ดา้นการใหค้วามรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน 3.83 .74 มาก 2 

ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 3.68 .73 มาก 4 

ดา้นการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน 3.77 .78 มาก 3 

ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน 3.65 .79 มาก 5 

รวม 3.75 .67 มาก  

 
จากตารางที� 4.2 พบวา่การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.75) เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยของคะแนนจากมากไปหาน้อยไดด้งันี  ดา้นการวางแผนการ
จดัการงานนิเทศการสอน ( X = 3.86) ด้านการให้ความรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน             
( X = 3.83)  ดา้นการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน ( X = 3.77) ดา้นการดาํเนินการ  
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ตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน ( X = 3.68)  และดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จดัการงานนิเทศการสอน( X = 3.65) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.3  ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้า  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3
ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน จาํแนกรายขอ้ (n = 306) 

           

การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการงานนิเทศการสอน    
    ไดช้ดัเจน 

3.92 .72 มาก 2 

2. กาํหนดการนิเทศการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 3.89 .77 มาก 3 

3. กาํหนดเกณฑม์าตรฐานการประเมินผลการจดัการงาน  
    นิเทศการสอนที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

3.92 .78 มาก 1 

4. จดัทาํตารางการปฏิบติังานนิเทศการสอนชดัเจน 3.83 .83 มาก 4 

5. จดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกที�มีความจาํเป็นต่อการ 
    นิเทศการสอน ทังที�เป็น เอกสาร สื�อ และนวตักรรม 

3.74 .77 มาก 5 

รวม 3.75 .67 มาก  

 
จากตารางที� 4.3 พบวา่การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศ
การสอนอยู่ในระดบัมาก ( X =3.75) ทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยของคะแนนจากมากไปหาน้อยได้
ดงันี  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการงานนิเทศการสอนไดช้ดัเจน ( X =3.92 )  กาํหนดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอนที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ( X = 3.92)  
กาํหนดการนิเทศการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ( X =3.89) จดัทาํตารางการปฏิบติังานนิเทศ
การสอนชดัเจน ( X = 3.83) และจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกที�มีความจาํเป็นต่อ  การนิเทศ     
การสอนทังที�เป็นเอกสาร สื�อ และนวตักรรม( X = 3.74) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.4  ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
ดา้นการใหค้วามรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน จาํแนกรายขอ้ (n = 306) 

           

การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ประชุมชีแจงเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการนิเทศ 
    การสอนแก่ครูผูส้อน 

3.82 .85 มาก 3 

2. ชีแจงเกณฑก์ารสังเกตการณ์สอนแก่ครูผูส้อน 3.86 .81 มาก 2 

3. แจง้กาํหนดการนิเทศการสอนใหผู้ส้อนทราบล่วงหนา้ 
    ทุกครั งก่อนการนิเทศการสอน 

4.01 .82 มาก 1 

4. ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ ให้ความรู้เกี�ยวกบัเทคนิค 
    การนิเทศการสอนที�หลากหลาย  

3.62 .904 มาก 4 

รวม 3.75 .67 มาก  

 
จากตารางที� 4.4 พบวา่การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้นการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก( X =3.75) ทุกขอ้  เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยของ
คะแนนจากมากไปหาน้อยไดด้งันี  แจง้กาํหนดการนิเทศการสอนให้ผูส้อนทราบล่วงหน้าทุกครั ง
ก่อนการนิเทศการสอน( X = 4.01)  ชี แจงเกณฑ์การสังเกตการณ์สอนแก่ครูผูส้อน( X = 3.86) 
ประชุมชี แจงเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ของการนิเทศการสอนแก่ครูผูส้อน( X =3.82) และครูหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการนิเทศการสอนที�หลากหลาย ( X = 3.62) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.5   ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
ดา้นการดาํเนินการ  ตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน จาํแนกรายขอ้ (n = 306) 

           

การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. นิเทศการสอนตามวนั เวลา ที�กาํหนดไว ้ ในตารางการ 
    ปฏิบติังานนิเทศการสอนทุกครั ง 

3.69 .92 มาก 3 

2. ตรวจแผนการสอนของครูผูส้อนล่วงหนา้ทุกครั งที�มี 
    การนิเทศการสอน 

3.66 .83 มาก 4 

3. ใหค้าํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน,เทคนิค 
    การสอน แก่ครูผูส้อนดว้ยวธีิการที�หลากหลาย 

3.59 .88 มาก 6 

4. แนะนาํนวตักรรมที�เหมาะสมใหแ้ก่ครูผูส้อน 3.61 .81 มาก 5 

5. สังเกตการณ์สอนตามเกณฑพ์ฤติกรรมที�กาํหนดไว ้ 3.77 .79 มาก 2 

6. บนัทึกพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อนขณะสังเกต 
    การสอน 

3.78 .82 มาก 1 

รวม 3.75 .67 มาก  

 
จากตารางที� 4.5 พบวา่การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้นการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ( X =3.75)  ทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยของ
คะแนนจากมากไปหาน้อยไดด้งันี   บนัทึกพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อนขณะสังเกตการสอน        
( X = 3.78)  สังเกตการณ์สอนตามเกณฑพ์ฤติกรรมที�กาํหนดไว ้( X = 3.77) นิเทศการสอนตาม วนั 
เวลา ที�กาํหนดไว ้ ในตารางการปฏิบติังานนิเทศการสอนทุกครั งตรวจแผนการสอนของครูผูส้อน
ล่วงหน้าทุกครั งที�มีการนิเทศการสอน ( X =3.69)  ตรวจแผนการสอนของครูผูส้อนล่วงหน้าทุก
ครั งที�มีการนิเทศการสอน ( X = 3.66) แนะนาํนวตักรรมที�เหมาะสมให้แก่ครูผูส้อน ( X =3.61 ) 
และให้คาํแนะนําด้านการจดัการเรียน   การสอน, เทคนิคการสอน แก่ครูผูส้อนด้วยวิธีการที�
หลากหลาย ( X =3.59 ) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.6  ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
ดา้นการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน จาํแนกรายขอ้ (n = 306) 

           

การประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ประเมินผลการปฏิบติังานสอนของครูผูส้อนตามเกณฑ์ 
    การประเมินผล 

3.92 .80 มาก 1 

2. รายงานผลการประเมินการจดัการงานนิเทศการสอน 
    ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผูบ้ริหารทราบ 
    ทุกครั ง 

3.84 .84 มาก 2 

3. แจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานสอนใหค้รูผูส้อน 
    ทราบทุกครั ง 

3.70 .92 มาก 4 

4. ประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอนของครู 
    หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั ง 

3.66 .88 มาก 5 

5. สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานสอนใหผู้บ้ริหาร 
    ทราบทุกครั ง 

3.75 .83 มาก 3 

รวม 3.77 .77 มาก  

 
จากตารางที� 4.6 พบวา่การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้นการประเมินผลการจดัการงาน
นิเทศการสอนอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.77) ทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยของคะแนนจากมากไปหา   
นอ้ยไดด้งันี  ประเมินผลการปฏิบติังานสอนของครูผูส้อนตามเกณฑ์การประเมินผล ( X = 3.92)  
รายงานผลการประเมินการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให ้
ผูบ้ริหารทราบทุกครั ง ( X = 3.84) สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานสอนใหผู้บ้ริหารทราบทุกครั ง    
( X =3.75) แจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานสอนให้ครูผูส้อนทราบทุกครั ง ( X = 3.70) และ
ประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั ง ( X = 3.66) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.7  ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน จาํแนกรายขอ้   
(n = 306) 

           

การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน 
X  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. มีการประชุม ปรึกษาหารือในแต่ละกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ เพื�อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่อง 
    ในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

3.74 .88 มาก 1 

2. ใหค้าํแนะนาํสื�อการสอนที�เหมาะสมในการปรับปรุง 
    การจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

3.66 .82 มาก 3 

3. มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้วธีิการสอนที�เหมาะสมเพื�อการ 
    ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนกบัครูผูส้อน 

3.69 .78 มาก 2 

4. มีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื�อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค  
    และขอ้บกพร่องในการจดัการงานนิเทศการสอนของ 
    ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.62 .89 มาก 4 

5. ติดตามประเมินผลการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และ 
    ขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
    อยา่งต่อเนื�อง 

3.55 .95 มาก 5 

รวม 3.65 .79 มาก  

 
จากตารางที� 4.7 พบวา่การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ด้านการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนอยู่ในระดบัมาก ( X =3.65) ทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยของ        
คะแนนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี  มีการประชุม ปรึกษาหารือในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้              
เพื�อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน ( X = 3.74)  
มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้วิธีการสอนที�เหมาะสมเพื�อการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนกบัครู     
ผูส้อน ( X = 3.69) ให้คาํแนะนาํสื�อการสอนที�เหมาะสมในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
ของครูผูส้อน ( X =3.66) มีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื�อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่อง  
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ในการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ( X = 3.62) และติดตาม 
ประเมินผลการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน
อยา่งต่อเนื�อง ( X = 3.55) ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.8  เปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน
 สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จาํแนกตามตาํแหน่ง (n = 306) 
 

การจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ครูหวัหนา้กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

(n = 196) 
    X             S.D. 

ครูผูส้อน 
(n = 110) 

   
   X        S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. ดา้นการวางแผนการจดัการงาน   
    นิเทศการสอน 

   3.91           .69   3.76      .62 1.968  .050* 

2. ดา้นการใหค้วามรู้ก่อนการจดัการ 
    งานนิเทศการสอน 

   3.88           .74   3.74      .73 1.592 .112 

3. ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
    การจดัการงานนิเทศการสอน 

   3.70           .73   3.65      .73   .636 .525 

4. ดา้นการประเมินผลการจดัการ 
    งานนิเทศการสอน 

   3.78           .79   3.76      .76   .294 .769 

5. ดา้นการนาํผลการประเมินมา 
    ปรับปรุงการจดัการงานนิเทศ 
    การสอน 

   3.70           .78   3.58      .81 1.160 .247 

รวม    3.79           .67   3.69      .67   1.186     .236 

 

หมายเหตุ  * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

จากตารางที� 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที�ปฏิบติังานตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอนแตกต่างกัน   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนดา้นอื�นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 4.9  เปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน

สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จาํแนกตามพืนที� (n = 306) 
                                     

การจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นนทบุรี 
(n = 143) 

 
    X             S.D. 

พระนครศรี 
อยธุยา 

(n = 163) 
   X      S.D. 

 
t 

 
Sig. 

1. ดา้นการวางแผนการจดัการงาน 
    นิเทศการสอน 

   3.83           .66   3.89     .69 -.809 .419 

2. ดา้นการใหค้วามรู้ก่อนการจดัการ 
    งานนิเทศการสอน 

   3.75          .72   3.89      .75 -1.662 .098 

3. ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
   การจดัการงานนิเทศการสอน 

   3.65           .71   3.71      .74  -.659 .510 

4. ดา้นการประเมินผลการจดัการ 
    งานนิเทศการสอน 

   3.76           .77   3.79      .78   -.392 .696 

5. ดา้นการนาํผลการประเมินมา 
    ปรับปรุงการจดัการงานนิเทศ 
    การสอน 

   3.55           .75   3.74     .81 -2.189 .029* 

รวม    3.70           .65   3.79     .68   -1.235     .218 

 

หมายเหตุ  * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
  

จากตารางที� 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที�ปฏิบติังานในพืนที�ต่างกนัมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจดัการงานนิเทศการสอนด้านการนําผลการประเมิน         
มาปรับปรุงการจัดการงานนิเทศการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05           
ส่วนดา้นอื�น พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 4.10 เปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน
สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จาํแนกตามประสบการณ์      
ในตาํแหน่ง (n = 306) 

                             

การจดัการงานนิเทศ 
การสอนของครูหวัหนา้

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(n = 61) 

 X          S.D. 

5 – 10 ปี 
(n = 52) 

     X        S.D. 

11 – 15 ปี 
(n = 29) 

    X        S.D 

มากกวา่ 15 ปี 
(n = 164) 

  X         S.D 

1. ดา้นการวางแผน   
    การจดัการงาน 
    นิเทศการสอน 

 3.91       .60      3.80     .59     3.73     .80   3.89      .70 

2. ดา้นการใหค้วามรู้ 
    ก่อนการจดัการ 
    งานนิเทศการสอน 

 3.82       .68      3.78     .72     3.71     .73   3.87      .77 

3. ดา้นการดาํเนินการ 
    ตามแผนการจดัการ   
    งานนิเทศการสอน 

 3.70       .60      3.69     .74     3.56     .83   3.69      .75 

4. ดา้นการประเมินผล 
    การจดัการงาน   
    นิเทศการสอน 

 3.88       .68      3.79     .74     3.66     .87   3.75      .81 

5. ดา้นการนาํผลการ 
    ประเมินมาปรับปรุง 
    การจดัการงาน 
    นิเทศการสอน     

 3.76       .66      3.57     .76     3.54   1.01   3.66      .80 

รวม   3.81      .56       3.72     .62     3.64     .77    3.76      .67 
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ตารางที� 4.10 (ต่อ) 
 

การจดัการงานนิเทศ 
การสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

1. ดา้นการวางแผนการจดัการงาน 
    นิเทศการสอน 

3 .284 .620 .602 

2. ดา้นการใหค้วามรู้ก่อนการจดัการ 
    งานนิเทศการสอน 

3 .285 .517 .671 

3. ดา้นการดาํเนินการตามแผนการ   
    จดัการงานนิเทศการสอน 

3 .149  .279 .841 

4. ดา้นการประเมินผลการจดัการ   
    งานนิเทศการสอน 

3 .402 .663 .575 

5. ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง 
    การจดัการงานนิเทศการสอน     

3 .473 .757 .519 

รวม         3       .215        .478      .698 

 
 จากตารางที� 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที�ประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนัมีความ
คิดเห็นเกี�ยวกับระดับการปฏิบัติงานการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ          
การเรียนรู้โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
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ตอนที� 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
        ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  นาํเสนอขอ้มูลโดยใชค้วามถี�จาํแนกเป็นรายดา้น ดงันี  
 
ตารางที� 4.11 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม       

สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้น
การวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 

 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
1 ไม่สามารถนิเทศไดต้ามตาราง

เนื�องจากมีกิจกรรมในวนัดงักล่าว 
11 1 ตอ้งใหฝ่้ายบริหารลงมากาํกบั ดูแล 

วางแผน 
6 

2 ตารางการปฏิบติังานนิเทศการสอน
ไม่สัมพนัธ์กบัตารางวา่งการสอน
ของผูนิ้เทศ 

9 2 ใหมี้การจดัการนิเทศตน้ภาคเรียน 
ใหห่้างจากช่วงสอบปลายภาค 

4 

3 บุคลากรในกลุ่มสาระเดียวกนัมี
จาํกดั บางครั งเวลาปฏิบติัการเรียน
การสอนตรงกนั 

5 3 ตอ้งมีการประชุมในกลุ่มสาระฯ 
แลว้ใหส้มาชิกกาํหนดเวลาตาม
ความพร้อม 

3 

4 ระยะเวลาการวางแผนไม่เพียงพอ 5 4 ควรมีกลุ่มนิเทศเพียงกลุ่มเดียว 3 
5 คณะผูบ้ริหารไม่ค่อยให้

ความสาํคญั 
4 5 ควรมีการวางแลว้ปฏิบติัตาม

กาํหนดการนิเทศ 
2 

6 ความร่วมมือของคณะครู 4 6 นาํแผนที�วางไวม้าปฏิบติั 1 
7 การประชุมวางแผนร่วมกบัครู

หวัหนา้กลุ่มสาระยงัทาํไดน้อ้ย ภาค
เรียนละ 1 ครั ง 

2 7 จดัตารางสอนใหมี้เวลาวา่ง 1 

8 โรงเรียนมีกิจกรรมอยา่งต่อเนื�องทาํ
ใหค้รูไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตวั 

2 8 มีขอ้ตกลงมาตรฐาน 1 

9 มาตรฐานการนิเทศของผูนิ้เทศ   
แต่ละคนต่างกนั 
 

2 9 สรุปรวมเนือหาสาระที�จาํเป็นที�สุด 1 
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ตารางที�  4.11 (ต่อ) 
 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
10 มีการวางแผนกนัเฉพาะใน

คณะกรรมการแลว้นาํเสนอในที�
ประชุมประจาํเดือนของโรงเรียน 

1 10 ควรใชร้ะยะเวลาปิดภาคเรียน 1 

 
จากตารางที� 4.11 แสดงให้เห็นว่าการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ด้านการวาง
แผนการจดัการงานนิเทศการสอน พบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด  3 ขอ้ คือ ไม่สามารถนิเทศไดต้าม
ตารางเนื�องจากมีกิจกรรมในวนัดงักล่าว  ตารางการปฏิบติังานนิเทศการสอนไม่สัมพนัธ์กบัตาราง
ว่างการสอน บุคลากรในกลุ่มสาระเดียวกนัมีจาํกดั บางครั งเวลาปฏิบติัการเรียนการสอนตรงกนั 
และระยะเวลาการวางแผนไม่เพียงพอ ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ คือ ให้ฝ่ายบริหารลงมากาํกบั ดูแล วางแผน ให้มีการจดัการนิเทศตน้ภาค
เรียน ให้ห่างจากช่วงสอบปลายภาค ต้องมีการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วให้สมาชิก
กาํหนดเวลาตามความพร้อม และควรมีกลุ่มนิเทศเพียงกลุ่มเดียว ตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.12 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม      
 สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้น
 การใหค้วามรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน 
 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
1 ไม่มีการใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ 5 1 ควรชีแจงและใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศ 5 
2 การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศยงัทาํ

ไดไ้ม่เตม็ที�เนื�องจากเวลาของ
บุคลากรวา่งไม่พร้อมกนั 

5 2 ตอ้งศึกษาเพิ�มเติม/จดัอบรม/ควรมี
วทิยากรที�มีความรู้ความสามารถ 

4 

3 ครูบางท่านไม่ยอมรับการนิเทศ 5 3 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํ 4 
4 ครูใหม่เป็นหวัหนา้กลุ่มสาระจึงยงั

ขาดความรู้ดา้นการนิเทศที�
หลากหลาย/ครูผูนิ้เทศไม่มีความรู้/
ประสบการณ์ในการนิเทศมีนอ้ย 

4 4 ใหค้วามรู้ อบรม เทคนิคการสอนดว้ย
วธีิการที�หลากหลาย 

3 

5 ขาดการแนะนาํ ชี แจงวธีิการสังเกต 3 5 ควรชีแจงหวัขอ้การประเมินการนิเทศ
การสอน 

3 

6 ภาระงานค่อนขา้งมาก เวลาในการ
หาความรู้มีจาํกดั 

2 6 จดัประชุมกลุ่มสาระใหน้าํเสนอ
ร่วมกนัเพื�อเกิดการแลกเปลี�ยน 

3 

7 ขาดความรู้เกี�ยวกบัเทคนิคการสอน
ที�หลากหลาย 

2 7 ควรหาเวลาที�เหมาะสมและตรงกนั 2 

8 การชีแจงการนิเทศกระชันไป 1 8 ใหมี้ผลในการนาํไปพิจารณาผลงาน/
ความดีความชอบ 

1 

 
จากตารางที� 4.12 แสดงให้เห็นว่าการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการให้ความรู้
ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด 3 ขอ้ คือ การให้ความรู้ก่อนการ
นิเทศยงัทาํไดไ้ม่เตม็ที�เนื�องจากเวลาของบุคลากรวา่งไม่พร้อมกนั ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ 
และครูบางท่านไม่ยอมรับการนิเทศ ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ คือ ควรชี แจงและให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํในการ
จดัการนิเทศ และตอ้งศึกษาเพิ�มเติมหรือจดัอบรมโดยมีวทิยากรที�มีความรู้ความสามารถตามลาํดบั 
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ตารางที� 4.13 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม       
 สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้น 
 การดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
1 กิจกรรมในแต่ละภาคเรียนมีมากจน

ทาํใหเ้วลาในการเรียนและการ
นิเทศมีนอ้ย/ไม่ค่อยเป็นไปตาม
แผน เนื�องจากโรงเรียนมีกิจกรรม
มาก/มีการปรับเปลี�ยนตามการจดั
กิจกรรมของโรงเรียน/มีกิจกรรม
แทรกทาํใหนิ้เทศไม่ได ้

17 1 ผูบ้ริหารควรมีส่วนในการเป็นผู ้
นิเทศ 

12 

2 ขอ้จาํกดัของเวลา/เวลาในการนิเทศ
นอ้ย/ภาระงานสอนของผูนิ้เทศมี
มากทาํใหเ้วลาในการดาํเนินการมี
นอ้ย 

12 2 ปรับเปลี�ยนตารางงานและตาราง
กิจกรรมอื�นใหเ้ป็นปัจจุบนั/จดั
ปฏิทินล่วงหนา้นานๆ 

10 

3 ไม่ไดต้รวจแผนการสอนของครู 8 3 ตอ้งปฏิบติัตามแผนที�วางไวใ้หไ้ด้
จริง /ควรปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

10 

4 บางครั งไม่ไดแ้จง้ให้ผูส้อนทราบ
ล่วงหนา้เพราะตอ้งการดูความ
พร้อมในการสอน 

4 4 แจง้ใหท้ราบการเปลี�ยนเวลา
ล่วงหนา้ 

4 

5 ปฏิทินการนิเทศไม่ตรงตามเวลาที�
กาํหนด เนื�องจากติดภารกิจ
บ่อยครั ง 

3 5 ใหร้องหวัหนา้กลุ่มสาระฯ นิเทศ
แทน 

3 

 
จากตารางที� 4.13 แสดงให้เห็นว่าการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการดาํเนินการ    
ตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด 3 ขอ้ คือ กิจกรรมในแต่ละ 
ภาคเรียนมีมากจนทาํให้เวลาในการเรียนและการนิเทศมีน้อย ไม่ค่อยเป็นไปตามแผน เนื�องจาก
โรงเรียนมีกิจกรรมมาก/มีการปรับเปลี�ยนตามการจดักิจกรรมของโรงเรียน  มีกิจกรรมแทรกทาํให้
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นิเทศไม่ได ้ ขอ้จาํกดัของเวลา เวลาในการนิเทศน้อย ภาระงานสอนของผูนิ้เทศมีมากทาํให้เวลา    
ในการดาํเนินการมีนอ้ย และไม่ไดต้รวจแผนการสอนของครู ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารควรมีส่วนในการเป็นผูนิ้เทศ  ตอ้งปฏิบติัตามแผนที�วางไวใ้ห้
ไดจ้ริง  ควรปฏิบติัตามขอ้ตกลง และปรับเปลี�ยนตารางงานและตารางกิจกรรมอื�นให้เป็นปัจจุบนั 
จดัปฏิทินล่วงหนา้นานๆ ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.14 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม       
 สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้น 
 การประเมิน ผลการจดัการงานนิเทศการสอน 
 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
1 ขาดการประเมินผลครูรายบุคคล

และแจง้ใหท้ราบเพื�อปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมการสอน 

8 1 ใหมี้นาํผลการประเมินไปใชใ้น
การพิจารณาผลงาน 

10 

2 โดยทั�วไปประเมินแบบกลัยาณมิตร
จึงไม่ตรงตามความเป็นจริง 

5 2 กาํหนดแนวทางการประเมินที�
ชดัเจนเป็นเกณฑเ์ดียวกนั 

6 

3 เป็นการประเมินในกระดาษ ไม่ได้
ประเมินตามสภาพจริง 

5 3 ควรสรุปผลการประเมินใหค้รู
ทราบ 

5 

4 ไม่มีเกณฑที์�ชดัเจนในการประเมิน 4 4 ตอ้งมีปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 2 
5 ขาดความต่อเนื�องในการปฏิบติั/ผู ้

นิเทศไม่ใหค้วามร่วมมือ 
4    

6 หวัหนา้กลุ่มสาระไม่ค่อยไดป้ระชุม
ปรึกษาหารือกนัเท่าที�ควร 

2    

      
 

จากตารางที� 4.14 แสดงให้เห็นว่าการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการประเมิน 
ผลการจดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด 3 ขอ้ คือ ขาดการประเมินผลครู
รายบุคคลและแจง้ใหท้ราบเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการสอน  โดยทั�วไปประเมินแบบกลัยาณมิตร
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จึงไม่ตรงตามความเป็นจริง และเป็นการประเมินในกระดาษ ไม่ได้ประเมินตามสภาพจริง 
ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ คือ ใหมี้นาํผลการประเมินไปใชใ้นการพิจารณาผลงาน  กาํหนดแนวทาง
การประเมินที�ชดัเจนเป็นเกณฑเ์ดียวกนั และควรสรุปผลการประเมินใหค้รูทราบ ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4.15 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม      
 สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ดา้น 
 การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน     
 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
1 ไม่มีการนาํผลสรุปมาชีแจงในที�

ประชุมร่วมกนั 
10 1 ใหมี้การแนะนาํวธีิการสอนและ

สื�อที�หลากหลายใหแ้ก่ครูไม่ใช่
สังเกตการสอนอยา่งเดียว 

5 

2 ขาดความต่อเนื�องการนาํผลไป
แกไ้ขหรือดาํเนินการต่อยงัไม่มี
ความชดัเจน 

10 2 ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯตอ้งให้
ความร่วมมือในการสอนและ
พฒันาการเรียนการสอน 

5 

3 มีการติดตามผลการแกไ้ขปัญหา
ของครูไม่ต่อเนื�อง 

5 3 ควรมีการติดตามผลการแกไ้ข
ปัญหาของครูอยา่งต่อเนื�อง 

5 

4 งบประมาณไม่เพียงพอในการ
จดัหาและผลิตสื�อการเรียนการ
สอน 

4 4 ควรมีการวางแผนการจดังานนิเทศ
การสอนใหต้ายตวัแลว้ปฏิบติัตาม
กาํหนดการ 

4 

5 ไม่กลา้บอกความจริง 4 5 ตอ้งหาแนวทางใหย้อมรับตามผล
การประเมิน 

4 

6 ไม่ไดรั้บความร่วมมือ/ไม่เป็นที�
ยอมรับ 

4 6 ควรมีการประชุมสรุปผลร่วมกนั/
ควรนาํเสนอในที�ประชุม 

3 

7 ผูบ้ริหารไม่ค่อยทราบผลการ
ประเมินนอกจากหวัหนา้กลุ่มสาระ
เป็นผูด้าํเนินการ 

3 7 มีการสนบัสนุนสื�อการเรียนการ
สอนเพิ�มขึน 

3 

 

DPU



80 

ตารางที�  4.15 (ต่อ) 
 
ที� ปัญหา ความถี� ที� ขอ้เสนอแนะ ความถี� 
8 การจดัการเรียนการสอนไม่ตรง

ตามแผนการสอนเนื�องจากเวลาที�มี
จาํกดัจึงนาํผลไปพฒันา/ปรับปรุง
ยาก/ไม่นาํผลมาพฒันา ปรับปรุง 

3 8 มีการแบ่งเวลาจบัคู่ครูเพื�อการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

3 

9 ขาดเวลาที�ใชใ้นการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ 

2 9 แจง้ผลการประเมินเพื�อการพฒันา 
ปรับปรุง 

3 

10 การปรับปรุงตอ้งใชเ้วลา จึงทาํใหมี้
ปัญหาเรื�องเวลา 

2 10 ควรใหค้รูทาํหนา้ที�สอนเป็นหลกั 
ไม่ใช่งานสาํนกังาน 

2 

 
จากตารางที� 4.15 แสดงให้เห็นว่าการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ด้านการนาํผล            
การประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด 3 ขอ้ คือ ไม่มี
การนาํผลสรุปมาชีแจงในที�ประชุมร่วมกนั  ขาดความต่อเนื�องการนาํผลไปแกไ้ขหรือดาํเนินการต่อ
ยงัไม่มีความชดัเจน และมีการติดตามผลการแกไ้ขปัญหาของครูไม่ต่อเนื�อง ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการติดตามผลการแกไ้ขปัญหาของครูอย่างต่อเนื�อง ให้มีการ
แนะนาํวิธีการสอนและสื�อที�หลากหลายให้แก่ครูไม่ใช่สังเกตการสอนอย่างเดียว และครูทุกคน     
ในกลุ่มสาระฯ  ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการสอนและพฒันาการเรียนการสอน ตามลาํดบั 

ปัญหาและข้อเสนอแนะที�ได้จากการสัมภาษณ์ 

ปัญหาในการจดัการงานนิเทศการสอนด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหามากที�สุด   กล่าวคือ  ระดบับริหารไม่มีการนาํผลการประเมิน 
ไปสรุปเพื�อนาํมาชีแจง  และหาแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั ในบางครั งแมมี้การนาํผลการประเมิน
ไปแจง้ให้ทราบแต่ขาดความต่อเนื�องในการนาํผลการประเมินไปแกไ้ข ปรับปรุง เนื�องจากเวลา    
ในการติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงไม่เอืออาํนวย  ไม่มีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาของครู  
รองลงมาคือ ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน มีปัญหาในการปฏิบติัดว้ย
สถานศึกษามีกิจกรรมจาํนวนมากทังที�เป็นไปตามปฏิทินปฏิบติังานและกิจกรรมเร่งด่วนที�ตอ้งทาํ
เพื�อตอบสนองนโยบายต่างๆ ทาํใหมี้ปัญหาเกี�ยวกบัเวลาในการดาํเนินการตามแผนการจดัการนิเทศ
การสอน ทาํใหมี้การเลื�อนเวลาบ่อยครั ง 
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ขอ้เสนอแนะในการจดัการงานนิเทศการสอนด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
การจดัการงานนิเทศการสอน โดยให้ผูบ้ริหาร  และครูผูรั้บการนิเทศ ไดรั้บทราบผลการประเมิน
และดาํเนินการปรับปรุงตามแนวทางเสนอแนะของผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ตอ้งมีการติดตามประเมินผลการแก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื�องด้วยวิธีการที�หลากหลายที�เอือต่อ
บุคคลและเวลา เช่น การจบัคู่ครูเพื�อการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลโดยการรายงาน
การแกไ้ข ปรับปรุงโดยครูผูรั้บการนิเทศต่อหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยตรง ส่วนขอ้เสนอแนะ
ด้านการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอนให้ผูบ้ริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการนิเทศการสอน  และนาํผลการนิเทศการสอนไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ     
ให้มีการดาํเนินการนิเทศการสอนที�เป็นมาตรฐานเดียวกนัทังสถานศึกษา และควรกาํหนดปฏิทิน             
การปฏิบติังานที�เป็นปัจจุบนัเพื�อช่วยใหก้ารจดัการนิเทศการสอนเป็นไปตามตารางที�กาํหนดไว ้
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บทที� 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิยั เรื�อง การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เป็นการนาํเสนอผลการวิจยัเกี�ยวกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั  วธีิดาํเนินการวจิยั  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  ดงันี'   
วตัถุประสงค์การวจัิย   

1.  เพื�อศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

2.  เพื�อเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ตามการรับรู้ของครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และครูผูส้อน 

3. เพื�อเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตามพื'นที�ดาํเนินการ 

4. เพื�อเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตามประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

5.  เพื�อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน   
ในการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต
พื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3    
วธีิดําเนินการวจัิย 

ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั' งนี'  ไดแ้ก่ ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลกั  
และครูผูส้อน ที�ปฏิบติัหน้าที�ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
จงัหวดันนทบุรี  และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จาํนวน 306 คน จาก 44 โรงเรียน 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั' งนี' เป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating  Scale) และแบบปลายเปิด (Open ended)  โดยแบ่งเป็น  
3  ตอน และแบบสัมภาษณ์ นาํแบบสอบถามไปให้ ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื'อหา        
(Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์  (Index of 
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Item – Objective  Congruence : IOC) เป็นรายขอ้  นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดลอง
ใช้ (Tryout) กบัครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที�ไม่ใช่ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แลว้
นาํมาหาอาํนาจจาํแนกโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ̀ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
product moment)  ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม  และหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ดว้ย
ค่าสัมประสิทธ̀ิสหสัมพนัธ์ อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach  alpha  Coefficient) ของแบบสอบถาม
ทั' งฉบับ ได้ค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.95 จากนั' นนําแบบสอบถามส่งให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ         
การเรียนรู้  5  กลุ่มสาระหลกั และครูผูส้อนที�ปฏิบติัหน้าที�ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื'นที�
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจง
ความถี�  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัย เรื� อง การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี'  
1. ข้อมูลเกี�ยวกับสถานภาพ  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผูส้อน ที�ปฏิบัติหน้าที�           
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  ตาํแหน่งงาน  พื'นที�ดาํเนินการ  และประสบการณ์การทาํงาน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศหญิง ร้อยละ 81.7 และเพศชายร้อยละ 18.3  อายุมากกวา่ 45 ปี มากที�สุด ร้อยละ 54.2 รองลงมา
อายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 27.8  ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที�สุด ร้อยละ 75.2 รองลงมาระดับ
การศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 24.5 ประสบการณ์ในการทาํงานตาํแหน่งปัจจุบนัมากกว่า 15 ปี      
มากที�สุด ร้อยละ 53.6 รองลงมาประสบการณ์ในการทาํงานตาํแหน่งปัจจุบนันอ้ยกวา่ 5 ปี 
2. การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต
พื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 สรุปไดด้งันี'  
 2.1  ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยการกาํหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการงานนิเทศ    
การสอนไดช้ดัเจนมีค่าเฉลี�ยสูงสุด และการจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกที�มีความจาํเป็น ต่อการ
นิเทศการสอน ทั'งที�เป็น เอกสาร สื�อ และนวตักรรมมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 
 2.2  ดา้นการให้ความรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี�ย 
3.83  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการบนัทึกพฤติกรรมการสอนของ
ครูผูส้อนขณะสังเกตการสอนมีค่าเฉลี�ยสูงสุด และให้คาํแนะนําด้านการจดัการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอนแก่ครูผูส้อนดว้ยวธีิการที�หลากหลายมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 
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 2.3  ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยการบันทึกพฤติกรรมการสอนของ
ครูผูส้อนขณะสังเกตการสอนมีค่าเฉลี�ยสูงสุด และให้คาํแนะนาํด้านการจดัการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอน แก่ครูผูส้อนดว้ยวธีิการที�หลากหลายมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 
 2.4 ดา้นการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยการประเมินผลการปฏิบติังานสอนของครูผูส้อนตาม
เกณฑ์การประเมินผลมีค่าเฉลี�ยสูงสุด และประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั' งมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด 
 2.5  ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยการประชุม ปรึกษาหารือใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื�อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอน
ของครูผูส้อนมีค่าเฉลี�ยสูงสุด  และติดตามประเมินผลการแกไ้ขปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่อง 
ในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนอยา่งต่อเนื�องมีค่าเฉลี�ย 
3. การเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  สรุปได ้ดงันี'  
 3.1 การเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จาํแนก
ตามตาํแหน่ง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที�ปฏิบติังานตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบั
การปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวม        
ไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน     
ดา้นการให้ความรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศการสอน  ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงาน
นิเทศการสอน  ดา้นการประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน  และดา้นการนาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนไม่แตกต่างกนั 
 3.2  การเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  จาํแนก
ตามพื'นที�ดาํเนินงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที�ปฏิบติังานในพื'นที�ต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจดัการงานนิเทศการสอนด้านการนาํผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ส่วนดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน  ด้านการให้ความรู้ก่อนการจดัการงานนิเทศ 
การสอน  ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน  และดา้นการประเมินผลการ
จดัการงานนิเทศการสอนไม่แตกต่างกนั 
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 3.3  การเปรียบเทียบการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  จาํแนก
ตามประสบการณ์ในตาํแหน่ง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที�ประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนัมีความ
คิดเห็นเกี�ยวกับระดับการปฏิบัติงานการจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ         
การเรียนรู้โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 4.1 การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน  พบปัญหาที�มี
ความถี�มากที�สุด คือ ไม่สามารถนิเทศไดต้ามตารางเนื�องจากมีกิจกรรมในวนัดงักล่าว ขอ้เสนอแนะ 
คือ ให้ฝ่ายบริหารลงมากาํกบั ดูแล วางแผน ให้มีการจดัการนิเทศตน้ภาคเรียนให้ห่างจากช่วงสอบ
ปลายภาค  ตอ้งมีการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้แลว้ให้สมาชิกกาํหนดเวลาตามความพร้อม 
และควรมีกลุ่มนิเทศเพียงกลุ่มเดียว  
 4.2 การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื'นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ด้านการให้ความรู้ก่อนการจัดการงานนิเทศการสอน          
พบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด คือ การให้ความรู้ก่อนการนิเทศยงัทาํไดไ้ม่เต็มที�เนื�องจากเวลาของ
บุคลากรว่างไม่พร้อม ขอ้เสนอแนะ คือ ควรชี' แจงและให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  ผูบ้ริหารตอ้งเป็น
ผูน้าํในการจดัการนิเทศ และตอ้งศึกษาเพิ�มเติม จดัอบรมโดยมีวทิยากรที�มีความรู้ความสามารถ 

 4.3 การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน   
พบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด คือ กิจกรรมในแต่ละภาคเรียนมีมากจนทาํให้เวลาในการเรียนและ
การนิเทศมีน้อยไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารควรมีส่วนในการเป็นผูนิ้เทศ 
ตอ้งปฏิบติัตามแผนที�วางไวใ้ห้ได้จริง  ควรปฏิบติัตามขอ้ตกลง และปรับเปลี�ยนตารางงานและ
ตารางกิจกรรมอื�นใหเ้ป็นปัจจุบนั จดัปฏิทินล่วงหนา้นานๆ  
 4.4 การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการประเมิน ผลการจดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหา
ที�มีความถี�มากที�สุด คือ ขาดการประเมินผลครูรายบุคคลและแจ้งให้ทราบเพื�อปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมการสอน ขอ้เสนอแนะ คือ ให้มีนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพิจารณาผลงาน  กาํหนด
แนวทางการประเมินที�ชดัเจนเป็นเกณฑเ์ดียวกนั และควรสรุปผลการประเมินใหค้รูทราบ 
 4.5 การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนสังกดัสํานกังาน
เขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศ
การสอนพบปัญหาที�มีความถี�มากที�สุด คือ ไม่มีการนําผลสรุปมาชี' แจงในที�ประชุมร่วมกัน         
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ขาดความต่อเนื�องการนาํผลไปแกไ้ขหรือดาํเนินการต่อยงัไม่มีความชดัเจน และมีการติดตามผล 
การแกไ้ขปัญหาของครูไม่ต่อเนื�อง ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการติดตามผลการแกไ้ขปัญหาของครู
อย่างต่อเนื�อง และครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งให้ความร่วมมือในการสอนและพฒันา   
การเรียนการสอน  
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัในครั' งนี'  มีประเด็นที�ควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี'  
1. จาการวิจัยครั' งนี' พบว่า การจัดการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระ      

การเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับมาก          
และพบว่าด้านการวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที�สุด         
และด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนมีการปฏิบติัน้อยที�สุด     
ซึ� งสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของเพญ็ศรี  สืบภา  (2535, น.229 – 234) ไดศึ้กษาการปฏิบติัการนิเทศ
การสอนภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี  และ 
สุดารัตน์   จิรสุขศิริ (2544 บทคดัย่อ) ไดศึ้กษากระบวนการนิเทศการสอนของหัวหน้ าหมวดวิชา  
ในโรงเรียนมัธยม ศึกษาที�ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีระดบัการปฏิบติังานนิเทศการสอนอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น แสดงให้เห็นวา่ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 ใหค้วามสาํคญัและไดด้าํเนินการจดัการงานนิเทศการสอนของโรงเรียน 

2. จากการวิจยัครั' งนี' พบว่า  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนโรงเรียน
สังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติังาน        
การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน          
ส่วนดา้นการวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอนแตกต่างกนั  โดยการจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความ
สะดวกที�มีความจาํเป็นต่อการนิเทศการสอน ทั'งที�เป็น เอกสาร สื�อ และนวตักรรมมีค่าเฉลี�ยน้อย
ที�สุด สอดคล้องกบัผลการวิจยัของชวนพิศ  คาดสนิท (2554, บทคดัย่อ) ซึ� งได้ศึกษาปัญหาและ         
แนวทางการพฒันาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบผลการเปรียบเทียบปัญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การประถมศึกษาระยอง เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. จากการวิจยัครั' งนี'พบวา่   ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนที�ปฏิบติังาน     
ในพื'นที�ดาํเนินการต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ด้านการนาํผลการประเมินมา
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ปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนแตกต่างกนั โดยพบว่า มีการติดตามประเมินผลการแกไ้ข
ปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนอย่างต่อเนื�องน้อย       
ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กอบแก ้ว  ภุมเรศ (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนเครือมูลนิธิเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย  ผลการวิจยัพบในส่วนที�เป็นปัญหา   
ได ้แก่  ขาดการนิเทศ  ติดตามอย ่างต่ อเนื�อง  และครูไม่ ไดน้าํขอ้มูลป้อนกลบัไปใช ้ในการปรับปรุง
การสอนของตนเอง 

4. จากการวิจัยครั' งนี' พบว่า   ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู ้สอนที�
ประสบการณ์ในตาํแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศ
การสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของชวนพิศ  คาดสนิท (2554, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการ
นิเทศการสอน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื'นที�การศึกษาประถมศึกษาระยอง   
เขต 2 พบผลการเปรียบเทียบปัญหาการนิเทศการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน 
เขตพื'นที�การประถมศึกษาระยอง เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั 

5. จากการวิจยัครั' งนี' พบว่า  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื'นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีปัญหาด้านการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนพบปัญหามากที�สุด  โดยคน้พบว่าระดบับริหารไม่มีการ     
นาํผลการประเมินไปสรุปเพื�อนาํมาชี' แจง  และหาแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั ในบางครั' งแมมี้ 
การนาํผลการประเมินไปแจ้งให้ทราบแต่ขาดความต่อเนื�องในการนาํผลการประเมินไปแก้ไข 
ปรับปรุง เนื�องจากเวลาในการติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงไม่เอื'ออาํนวย  ไม่มีการติดตามผล    
การแก้ไขปัญหาของครู  รองลงมาคือ ด้านการดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศการสอน     
มีปัญหาในการปฏิบติัดว้ยสถานศึกษามีกิจกรรมจาํนวนมากทั'งที�เป็นไปตามปฏิทินปฏิบติังานและ
กิจกรรมเร่งด่วนที�ตอ้งทาํเพื�อตอบสนองนโยบายต่างๆ ทาํให้มีปัญหาเกี�ยวกบัเวลาในการดาํเนิน 
การตามแผนการจดัการนิเทศการสอน ทาํให้มีการเลื�อนเวลาบ่อยครั' ง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของกอบแก ้ว  ภุมเรศ (2543, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการจดัการนิเทศการสอนในโรงเรียนเครือมูลนิธิ
เซนต ์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ผลการวิจยัพบปัญหาขาดบุคลากรผูมี้ความรู้ ความสามารถในการ
นิเทศบุคลากร  มีภาระงานมาก  ทาํให้ ไม่ มีเวลานิเทศ  และบุคลากรขาดความรู้  ขาดการประเมินผล
ที�ต่อเนื�องและครูไม่ ไดน้าํขอ้มูลป้อนกลบัไปใช ้ในการปรับปรุงการสอนของตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเรื�อง การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี'  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานตน้สังกดัควรมีความชดัเจนในดา้นนโยบายการนิเทศการศึกษา และเป็น

นโยบายที�สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง เป็นรูปแบบเดียวกนัทั'งองคก์ร 
2. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบายกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดตระหนักถึง

ความสาํคญัของการปรับปรุงและพฒันาการจดัการงานนิเทศกาสอน 
ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1. จากการศึกษาครั' งนี' พบว่า  การจัดการงานนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ที�ยงัมีการปฏิบติัอยู่ในระดับน้อย หรือไม่ได้
คุณภาพ คือความพร้อมเกี�ยวกบัการจดัเตรียมสิ�งอาํนวยความสะดวกที�มีความจาํเป็นต่อการนิเทศ
การสอนทั'งที�เป็นเอกสาร  สื�อ  และนวตักรรม  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัมีความรู้เกี�ยวกบั
เทคนิคการนิเทศการสอนที�ไม่หลากหลาย ให้การแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอนแก่ครูผูส้อนน้อย ผูบ้ริหารควรตระหนักและให้ความสําคญัในการจดัเตรียมความพร้อมให ้  
กบัครูผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ รวมถึงการเพิ�มพูนความรู้ให้แก่ครูผูนิ้เทศ สนบัสนุนให้บุคลากร   
มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอน 

2. จากการศึกษาครั' งนี' พบว่า  การจัดการงานนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัด
สํานกังานเขตพื'นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ไม่ไดมี้ประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั' ง  ขาดความต่อเนื�องในการติดตามประเมินผลการแกไ้ข
ปัญหา  อุปสรรคและขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนเพื�อให้การจดัการงาน
นิเทศการสอนเป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง  พฒันาการจดัการเรียนการสอนของ
ครูซึ� งส่งผลดีต่อผูเ้รียน โรงเรียนควรสนบัสนุนด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการ    
งานนิเทศการสอนรวมถึงการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นให้มีการติดตามประเมิน 
ผลการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนอย่าง
ต่อเนื�อง 
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ขอ้เสนอแนะการวจิยัครั' งต่อไป 
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที� เกี� ยวข้องในตําแหน่งอื�นเพิ�มเติม เช่น  

ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ  หรือหวัหนา้งานนิเทศการสอนของโรงเรียน  
เพื�อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการจดัการงานนิเทศการสอนในระดบัโรงเรียนต่อไป 

2.  ควรศึกษาเกี�ยวกับแนวทางการสนับสนุนของผูบ้ริหารหรือความต้องการของ
ครูผูส้อนในการนาํผลการจดัการงานนิเทศการสอนไปพฒันากระบวนการจดัการนิเทศการสอน   
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ'นและสะทอ้นผลสู่ผลสัมฤทธ̀ิของผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลาย
ปิดและปลายเปิดเพื�อใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื�องมือ 
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รายชื�อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื�องมือ 

 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์  ชาติไทย 

 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
        มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อญัชลี  ทองเอม 
 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
        มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไพโรจน์  กลิ5นกุหลาบ 
        ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.โกสุม  สายใจ 
 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์

5. นายศุภวฒัน์  วลยัเลิศ 
 รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  
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ภาคผนวก ข  

หนังสือขอทดลองเครื�องมือ  
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รายชื�อสถานศึกษาที�ทดลองเครื�องมอืวจิัย 

 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ลาํลูกกา 
2. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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รายชื�อสถานศึกษาที�เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  
2. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  
3. โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม    
4. โรงเรียนศรีบุณยานนท ์
5. โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  
7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี  
8. โรงเรียนราชวนิิต นนทบุรี   
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ นนทบุรี 
10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี  
11. โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี  
12. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
13. โรงเรียนบางบวัทอง 
14. โรงเรียนปากเกร็ด 
15. โรงเรียนไทรนอ้ย 
16. โรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 
17. โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) 
18. โรงเรียนมหาสวสัดิB  (ราษฎร์บาํรุง) 
19. โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชตว์ทิยา 
20. โรงเรียนบางปะหนั 
21. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”  
22. โรงเรียนบา้นแพรกประชาสรรค ์
23. โรงเรียนผกัไห่ สุทธาประมุข 
24. โรงเรียนภาชี สุนทรวทิยานุกูล 
25. โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 
26. โรงเรียนวิเชียรกลิ5นสุคนธ์อุปถมัภ ์
27. โรงเรียนสาคลีวทิยา  

DPU



104 
 

28. โรงเรียนอยธุยานุสรณ์ 
29. โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั 
30. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิB ” 
31. โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ 
32. โรงเรียนท่าชา้งวทิยาคม 
33. โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกลู) 
34. โรงเรียนท่าหลวงวทิยานุกลู  
35. โรงเรียนวงันอ้ย (พนมยงคว์ิทยา) 
36. โรงเรียนอุทยั 
37. โรงเรียนบางซา้ยวทิยา 
38. โรงเรียนบางไทรวทิยา 
39. โรงเรียนบางบาล 
40. โรงเรียนบางปะอิน 
41. โรงเรียนลาดงาประชาบาํรุง 
42. โรงเรียนลาดชะโดสามคัคี  
43. โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจน์วทิยา 
44. โรงเรียนวดัโพธิB ผกัไห่ (เวชพนัธ์อนุสรณ์) 
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ภาคผนวก ง  

ค่าความเชื�อมั�นของเครื�องมือ 
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Reliability 
[DataSet1]  

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.948 25 

 

 

 

 

DPU



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

v11 51.100 131.610 .540 .947 

v12 51.233 133.978 .187 .950 

v13 51.033 131.275 .406 .948 

v14 50.967 128.240 .492 .947 

v15 50.600 127.490 .633 .945 

v21 50.533 127.637 .431 .948 

v22 51.367 136.033 .012 .953 

v23 51.200 129.614 .627 .946 

v24 50.733 126.409 .635 .945 

v31 50.833 124.075 .684 .945 

v32 50.700 121.045 .816 .943 

v33 50.967 126.309 .729 .945 

v34 50.600 122.041 .887 .942 

v35 51.067 131.237 .440 .947 

v36 50.800 118.993 .878 .942 

v41 51.367 130.585 .412 .948 

v42 51.033 124.102 .758 .944 

v43 50.800 123.200 .823 .943 

v44 50.800 128.166 .595 .946 

v45 50.700 120.148 .867 .942 

v51 50.567 121.564 .727 .944 

v52 50.833 125.247 .705 .945 

v53 50.833 124.420 .760 .944 

v54 50.700 123.666 .807 .943 

v55 50.633 120.723 .866 .942 
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ภาคผนวก จ  

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื5อง 
การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 

คําชี/แจง 

1. แบบสอบถามฉบบันีH มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

2.    แบบสอบถามฉบบันีH  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันีH  
  ตอนที5  1  ขอ้มูลเกี5ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที5  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเกี5ยวกบัระดบั 
                การปฏิบติังานการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ 

                              การเรียนรู้  5 ดา้น 5 ระดบั คือ 
                          ระดบั 5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที5สุด 
    ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
    ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยที5สุด 

               ตอนที5  3  แบบสอบถามปัญหาและข ้อเสนอแนะเกี5ยวกบัการจดัการงานนิเทศ 
                               การสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  5 ดา้น                        

3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริงที5ปรากฏในสถานศึกษาของท่าน 
เพื5อใหก้ารวจิยัในครัH งนีH มีถูกตอ้งและความสมบูรณ์มากที5สุด 

4. ขอ้มูลที5ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในครัH งนีH  ผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบัและใชเ้พื5อ
ประโยชน์ในการวจิยัในครัH งที5เท่านัHน 
 

            นางกาญจนา  ชิดสิน 
      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการการศึกษา 
         มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื5อง 
การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 
ตอนที� 1  ขอ้มูลเกี5ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีHแจง  โปรดเติมเครื5องหมาย √ ใน [  ] หนา้ขอ้ความที5ตรงกบัสถานภาพของท่าน 

ขอ้ที5 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้จิยั 
1 เพศ 

[  ]  ชาย                              [  ]  หญิง 

 

2 อาย ุ
[  ]  นอ้ยกวา่ 25 ปี              [  ]  25 – 35 ปี 
[  ]  36 – 45 ปี                     [  ]  มากกวา่ 45 ปี 

 

3 ระดบัการศึกษา 
[  ]  ปริญญาตรี 
[  ]  ปริญญาโท                    

[  ]  ปริญญาเอก 

 

4 ตาํแหน่งปัจจุบนั 
[  ]  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

[  ]  ครูผูส้อน 

 

5 พืHนที5ดาํเนินการ 
[  ]  จงัหวดันนทบุรี 

[  ]  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

6 ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 
[  ]  นอ้ยกวา่ 5 ปี                 [  ]  5 – 10 ปี 
[  ]  11 – 15 ปี                      [  ]  มากกวา่ 15 ปี 
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ตอนที� 2  ขอ้มูลเกี5ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 

  สังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ทัHง 5 ดา้น 
คาํชีHแจง  โปรดเติมเครื5องหมาย √ ในช่องระดบัการปฏิบติัของการจดัการงานนิเทศการสอนของครู 

  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนตามสภาพที5ปรากฏจริงในสถานศึกษาของท่าน 
  ระดบั 5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที5สุด 
  ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยที5สุด  

 
 
 

ขอ้
ที5 

การจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที5สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที5สุด 

5 4 3 2 1 
 การวางแผนการจัดการงานนิเทศการสอน 

(ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ มีการปฏิบติั 
ในเรื5องต่อไปนีHระดบัใด) 

      

1 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการงาน
นิเทศการสอนไดช้ดัเจน 

      

2 กาํหนดการนิเทศการสอนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

      

3 กาํหนดเกณฑม์าตรฐานการประเมิน 
ผลการจดัการงานนิเทศการสอนที5
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

      

4 จดัทาํตารางการปฏิบติังานนิเทศการสอน
ชดัเจน 

      

5 จดัเตรียมสิ5งอาํนวยความสะดวกที5มีความ
จาํเป็นต่อการนิเทศการสอน ทัHงที5เป็น 
เอกสาร สื5อ และนวตักรรม  
 

      

DPU



112 
 

ขอ้
ที5 

การจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที5สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที5สุด 

5 4 3 2 1 
 การให้ความรู้ก่อนการนิเทศการสอน 

 (ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ มีการปฏิบติั  
ในเรื5องต่อไปนีHระดบัใด) 

      

6 ประชุมชีHแจงเกี5ยวกบัวตัถุประสงคข์อง 
การนิเทศการสอนแก่ครูผูส้อน 

      

7 ชีHแจงเกณฑก์ารสังเกตการสอน 
แก่ครูผูส้อน 

      

8 แจง้กาํหนดการนิเทศการสอนใหผู้ส้อน
ทราบล่วงหนา้ทุกครัH งก่อนการนิเทศ 
การสอน 

      

9 ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ ใหค้วามรู้เกี5ยวกบั
เทคนิคการนิเทศการสอนที5หลากหลาย 

      

 การดําเนินการตามแผนการจัดการงาน 

นิเทศการสอน (ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ  
มีการปฏิบติั ในเรื5องต่อไปนีH ระดบัใด) 

      

10 นิเทศการสอนตามวนั เวลา ที5กาํหนดไว ้ 
ในตารางการปฏิบติังานนิเทศการสอน 
ทุกครัH ง 

      

11 ตรวจแผนการสอนของครูผูส้อนล่วงหนา้
ทุกครัH งที5มีการนิเทศการสอน 

      

12 ใหค้าํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน,
เทคนิคการสอน แก่ครูผูส้อนดว้ยวธีิการ 
ที5หลากหลาย 
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ขอ้
ที5 

การจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที5สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที5สุด 

5 4 3 2 1 
 การดําเนินการตามแผนการจัดการงาน 

นิเทศการสอน (ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ  
มีการปฏิบติัในเรื5องต่อไปนีH ระดบัใด) 

      

13 แนะนาํนวตักรรมที5เหมาะสมใหแ้ก่ 
ครูผูส้อน 

      

14 สังเกตการสอนตามเกณฑพ์ฤติกรรมที5
กาํหนดไว ้

      

15 บนัทึกพฤติกรรมการสอนของครูผูส้อน
ขณะสังเกตการสอน 

      

 การประเมินผลการจัดการงานนิเทศ 

การสอน (ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ มีการ
ปฏิบติัในเรื5องต่อไปนีH ระดบัใด) 

      

16 ประเมินผลการปฏิบติังานสอนของ
ครูผูส้อนตามเกณฑก์ารประเมินผล 

      

17 รายงานผลการประเมินการจดัการงาน
นิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใหผู้บ้ริหารทราบทุกครัH ง 

      

18 แจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานสอนให้
ครูผูส้อนทราบทุกครัH ง 

      

19 ประเมินผลการจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครัH ง 

      

20 สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานสอนให้
ผูบ้ริหารทราบทุกครัH ง 
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ขอ้
ที5 

การจดัการงานนิเทศการสอนของครู
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดบัการปฏิบติั 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที5สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที5สุด 

5 4 3 2 1 
 การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 (ครูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ มีการปฏิบติั  
ในเรื5องต่อไปนีHระดบัใด) 

      

21 มีการประชุม ปรึกษาหารือในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื5อแกไ้ขปัญหา อุปสรรค 
และขอ้บกพร่องในการจดัการเรียนการ
สอนของครูผูส้อน 

      

22 ใหค้าํแนะนาํสื5อการสอนที5เหมาะสม 
ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
ของครูผูส้อน 

      

23 มีการแลกเปลี5ยนเรียนรู้วธีิการสอนที5
เหมาะสมเพื5อการปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอนกบัครูผูส้อน 

      

24 มีการประชุม ปรึกษาหารือ เพื5อแกไ้ข
ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการ
จดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      

25 ติดตามประเมินผลการแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรค และขอ้บกพร่องในการจดั 
การเรียนการสอนของครูผูส้อนอยา่ง
ต่อเนื5อง 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



115 
 
ตอนที� 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี5ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ 
               การเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ทัHง 5 ดา้น 
คาํชีHแจง  โปรดเขียนปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี5ยวกบัการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษาของท่าน ทัHง 5 ดา้น 

ขอ้
ที5 

การจดัการงานนิเทศการสอน
ของครูหวัหนา้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 5 ดา้น 
ปัญหา ขอ้เสนอแนะ 

1 การวางแผนการจดัการงาน
นิเทศการสอน 
 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
2 การใหค้วามรู้ก่อนการนิเทศการ

สอน 
 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
3 การดาํเนินการตามแผนการ

จดัการงานนิเทศการสอน 
 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
4 การประเมินผลการจดัการงาน

นิเทศการสอน 
 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
5 การนาํผลการประเมิน 

มาพฒันา/ปรับปรุง 
 
 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื5อง 
การจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 
คาํชีHแจง   

1. แบบสัมภาษณ์ฉบบันีH มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาการจดัการงานนิเทศการสอนของครูหวัหนา้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืHนที5การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

2.    แบบสัมภาษณ์ฉบบันีH  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันีH  
ตอนที5 1 ขอ้มูลทั5วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที5 2 ขอ้มูลประเด็นการสัมภาษณ์ 
ตอนที5 3 ขอ้มูลเพิ5มเติมจากการสัมภาษณ์ 

3. ขอ้มูลที5ไดจ้ากการสัมภาษณ์ในครัH งนีH  ผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบัและใชเ้พื5อประโยชน์ 
ในการวจิยัในครัH งที5เท่านัHน 

 
ตอนที� 1 ขอ้มูลทั5วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั............................................................................................................................
พืHนที5ดาํเนินการ จงัหวดั................................................โรงเรียน......................................................... 
ประสบการณ์การทาํงานตามตาํแหน่ง................................................................................................. 
วนั เดือน ปี ที5สัมภาษณ์.....................................ระยะเวลาการสัมภาษณ์............................................. 
 
ตอนที� 2  ขอ้มูลประเด็นการสัมภาษณ์ 
1.  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนของท่านวางแผนการจดัการงานนิเทศการสอน 
     อยา่งไรบา้ง  มีปัญหา/ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
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2.  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนของท่านให้ความรู้แก่ครูก่อนการนิเทศการสอน   
     เกี5ยวกบัประเด็นใดบา้ง มีปัญหา/ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
3.  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนของท่านดาํเนินการตามแผนการจดัการงานนิเทศ 
     การสอนอยา่งไรบา้ง มีปัญหา/ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
4.  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนของท่านประเมินผลการจดัการงานนิเทศ 
     การสอนดว้ยวธีิใดบา้ง อยา่งไร มีปัญหา/ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
5.  ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนของท่านนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการจดัการ 
     งานนิเทศการสอนอยา่งไรบา้ง มีปัญหา/ขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
 

ตอนที� 3 ขอ้มูลเพิ5มเติมจากการสัมภาษณ์ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ชื�อ – นามสกุล     นางกาญจนา   ชิดสิน 

ประวติัการศึกษา      พ.ศ. 2548   

      หลกัสูตร  การศึกษาบณัฑิต  

      สาขาวชิา  คณิตศาสตร์ 

      มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

      สงขลา 

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั  ขา้ราชการครู ระดบั คศ.1  

      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

      โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  

      นนทบุรี 
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