
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

[11] 
 

 

การด าเนินงานนิเทศการสอนของ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ 
Teaching Supervision Operation of Chiangmai Commercial College 

 
 

                              ปกรณ์ สีลัดดา* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ 

และศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษา 2554  จ านวน 57 
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 

ผลการวิจัย พบว่า  
1.  การด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ มีการด าเนินงานด้านการวาง 

แผนการนิเทศการสอน มีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องการบรรจุงานนิเทศการสอนไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายวิชาการ และการก าหนดช่วงเวลาในการนิเทศการสอนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ในเรื่องการก าหนด
ขั้นตอนในการนิเทศการสอนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ และครู ด้านการจัดสายงานนิเทศการสอน มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องสร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ในเรื่องการอบรมความรู้ความสามารถแก่บุคลากร ผู้มีส่วนร่วมในการนิเทศการสอน ด้านการควบคุมการนิเทศการ
สอน มีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องนิเทศการสอนด าเนินไปตามแผนงาน ปฏิทินฝ่ายวิชาการท่ีได้วางไว้ มีการปฏิบัติ
น้อยที่สุด ในเรื่องการเร่งเร้าให้ผู้รับการนิเทศปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติการนิเทศการสอน มีการปฏิบัติ
มากที่สุด ในเรื่องปฏิบัติการนิเทศการสอนตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ และมีการยอมรับผู้นิเทศจากผู้รับการ
นิเทศ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ในเรื่องการได้ส่งเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และการบริการเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานนิเทศการสอน ด้านการประเมินผล มีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องน าผลการประเมินการนิเทศการสอน
เป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ในเรื่องประเมินผลการนิเทศการ
สอนจัดในรูปของคณะกรรมการ ด้านการายงานผล มีการปฏิบัติมากที่สุด ในเรื่องรายงานผลการนิเทศการสอนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ในเรื่องเตรียมการเพ่ือประเมินผลการนิเทศการสอน เช่นจัดท า
เครื่องมือในการประเมินผล และประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจ 
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2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  

ปัญหา คือ การวางแผนนิเทศการสอนที่วางไว้มีกิจกรรมอ่ืนมาแทรก ท าให้การนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
และขาดการประชุมชี้แจงเรื่องการนิเทศการสอน การให้ความรู้และหลักการเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ผู้นิเทศเข้า
ท าการนิเทศไม่ครบตามเวลาที่ก าหนด และไม่มีการแจ้งผลการประเมินการนิเทศการสอนให้ผู้รับการนิเทศทราบ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปข้อเสนอแนะ คือการจัดตารางการนิเทศการสอนควรดูงานกิจกรรมของโรงเรียน 
และมีการจัดการประชุมเรื่องการนิเทศการสอนอย่างเป็นทางการ บรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
ท าความเข้าใจตรงกันในเรื่องการนิเทศการสอน ผู้ท าหน้าที่นิเทศการสอนควรนั่งสังเกตการสอนให้ครบ 1 คาบ
เรียน เพื่อจะได้เห็นข้อดี-ข้อเสีย ของผู้รับการนิเทศครบถ้วน และควรแจ้งผลการประเมินการนิเทศการสอนให้ผู้รับ
การนิเทศทราบเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
ค าส าคัญ   

การนิเทศการสอน  งานนิเทศ    โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ 
 
ABSTRACT 

This research aimed to study teaching supervision operation of  Chiangmai Commercial 
College and to study these problems and suggestions in teaching supervision operation of  
Chiangmai Commercial College,  Muang District,  Chiangmai. The Population used in this 
research were 57 teachers who were teaching in the academic year 2011. The  tools were 
questionnaires concerning Teaching Supervision Operation of Chiangmai Commercial College. 
The collected data  were analyzed by frequency and percentage. 

The results were summarized as follows : 
1. According the teaching supervision planning , the most practical activities were  

that the teaching supervision was contained in the academic performance calendar and the 
periods of teaching supervision were suitable. The least practical activity was to determinate the 
teaching supervision among administrators,supervisors and teacher. Related to the teaching 
supervision managing , the most practical was that the working environment was supportive and 
helpful. The least practical was to provide knowledge about teaching supervision to whom 
concerned. According the teaching supervision controlling, the most practical was the teaching 
supervision followed the academic plan. The least practical was to urge teachers to improve 
themselves. Related to the teaching supervision performance, the most practical were the  
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teaching supervision has been performed as planned or stated in the project and it was 
accepted by supervisors and teachers. The least practical was to be supported in terms of 
materials, equipment and service which facilitated the teaching supervision operation. According  
to the evaluation, the most practical was that the results of evaluation were used to improve 
the teaching activities. The least practical was the evaluation of teaching supervision in terms of 
committee. Related to the reporting, the most practical was that the evaluation of teaching 
supervision was reported to the school administrators. The least practical was the preparation 
for teaching supervision evaluation, such as preparation for evaluation tools and staff meetings 
to provide knowledge and create good understanding. 

2. Problems and suggestions on the teaching supervision operation of Chiangmai  
Commercial College. Problems: There were other activities interrupting the teaching supervision 
which could not follow as planned. There were not any meetings available to provide 
knowledge and principles of teaching supervision. The supervisors completed their tasks earlier 
than the scheduled time. In addition, the results of teaching supervision evaluation were not 
reported to the teachers for the further improvement. Suggestion: That teaching supervision 
schedule should be free from other school activities. The meetings concerning teaching 
supervision should be arranged formally and contained in the academic action plan to create 
good understanding.  The supervisors should observe the teachers who are teaching the whole 
period.  Moreover, the results of evaluation should be reported to the teachers for the further 
development. 
 
Keywords 
   Teaching Supervision, Chiangmai Commercial College 
 
บทน า 
 การพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานวิชาการเป็นงานที่มีบทบาทส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการ
บริหารงาน กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนของ
ครูจะมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการสอนควบคู่กันไป 
การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการ ที่จ าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาครู 
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ให้มีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้การเรียนสอนได้มีการ
พัฒนา ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โดยทั่วไปพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านเทคนิคและวิธีการสอน ท าให้ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนย่อมแตกต่างกัน 
ด้วยภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการสอนหลายวิชา ท าให้การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และจากรายงานการประเมินผลการสอนอาจารย์ ของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ในภาค
เรียนที ่1 ปีการศกึษา 2553  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมาภาคเรียนเดียวกันพบว่ามี
ผลการประเมินที่ต่ ากว่า โดยที่ฝ่ายวิชาการได้มีนโยบายให้แต่ละแผนกวิชาท าการนิเทศการสอนครูผู้สอน ไม่ได้มี
การประชุมครูเพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกัน ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มีการสะท้อนผลการนิเทศ
ให้กับผู้รับการนิเทศได้ปรับปรุงพัฒนา ท าให้การเรียนการสอนขาดการพัฒนาและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นจาก
สภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการโดยตรงจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยการด าเนินงาน
นิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลพัฒนาครูในด้านวิชาการ ด้าน
การจัดเรียนการสอน และผลการวิจัยที่ได้อาจสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนในการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศการสอน และพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน รวมถึงพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนพณิชยการ
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาการด าเนินงานนิเทศการสอน ของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่   
2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่   

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการด าเนินงานนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนของโรงเรียนพณิชยการ 
เชียงใหม่  ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 57 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเม่ือสร้างแบบสอบถามและ 

เกณฑ์การประเมินฉบับร่างแล้ว น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ตรวจเบื้องต้น 
2.2 ปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเครื่องมือที่สร้าง 

เสร็จสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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3. เก็บข้อมูลจากครูผู้ท าหน้าที่ในการสอน โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก 

แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่  ความถ่ีและร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 

1. การด าเนินงานนิเทศการสอนของ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการด าเนินงานด้านการวางแผนการนิเทศการสอน 

ข้อ การด าเนินงานนิเทศการสอน 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 บรรจุงานนิเทศการสอนไว้ในปฏิทนิการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

54 
 

94.74 
 
3 

 
5.26 

2 การก าหนดช่วงเวลาในการนิเทศการสอนที่เหมาะสม 54 94.74 3 5.26 
3 ก าหนดกิจกรรมการนเิทศมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้ 51 89.47 6 10.53 
4 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการนิเทศการสอน 51 89.47 6 10.53 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการด าเนินงานด้านการจัดสายงานนิเทศการสอน 

ข้อ การด าเนินงานนิเทศการสอน 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเกือ้กูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 55 96.49 2 3.51 
2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการนเิทศการสอนที่เหมาะสม 50 87.72 7 12.28 
3 อ านวยความสะดวกในการนิเทศการสอน 48 84.21 9 15.79 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการด าเนินงานด้านการควบคุมการนิเทศการสอน 

ข้อ การด าเนินงานนิเทศการสอน 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 นิเทศการสอนด าเนินไปตามแผนงานปฏิทินฝ่ายวิชาการ 

ที่ได้วางไว ้ 56 98.25 1 1.75 

2 ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิงานนิเทศการสอน 47 82.46 10 17.54 
3 กล่าวตักเตือนผู้รับการนิเทศ เมื่อมีข้อผิดพลาดในการสอน 48 84.21 9 15.79 
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ตารางท่ี 4 แสดงการด าเนินงานด้านการปฏิบัติการนิเทศการสอน 

ข้อ การด าเนินงานนิเทศการสอน 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ปฏิบัติการนเิทศการสอนตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ 54 94.74 3 5.26 
2 มีการยอมรับผู้นเิทศจากผูร้ับการนิเทศ 54 94.74 3 5.26 

3 ตระหนักในความส าคญัของการนิเทศการสอน 53 92.98 4 7.02 

 
ตารางท่ี 5 แสดงการด าเนินงานด้านการประเมินผล 

ข้อ การด าเนินงานนิเทศการสอน 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 น าผลการประเมินการนิเทศการสอนเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 49 85.96 8 14.04 
2 ติดตามผลการนเิทศการสอน และประเมินผลการนิเทศการสอนเป็น

ระยะ ๆ   47 82.46 10 17.54 

3 ประเมินผลการนิเทศการสอน กระท าหลังการนเิทศทุกครั้ง 47 82.46 10 17.54 

 
ตารางท่ี 6 แสดงการด าเนินงานด้านการรายงานผล 

ข้อ การด าเนินงานนิเทศการสอน 
ปฏิบัต ิ ไม่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 รายงานผลการนเิทศการสอนให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 54 94.74 3 5.26 

2 ประเมินผลการนิเทศการสอนเป็นระยะ ๆ 50 87.72 7 12.28 
3 สรุปและรายงานผลการนเิทศการสอน เป็นข้อมูลย้อนกลับให้คณะ

ครูทราบเพื่อพัฒนางาน 47 82.46 10 17.54 

  
 2.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ คือ การวางแผนนิเทศการสอนที่วางไว้มีกิจกรรมอ่ืนมาแทรก ท าให้การ

นิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และขาดการประชุมชี้แจงเรื่องการนิเทศการสอน การให้ความรู้และหลักการ
เกี่ยวกับการนิเทศการสอน ผู้นิเทศเข้าท าการนิเทศไม่ครบตามเวลาที่ก าหนด และไม่มีการแจ้งผลการประเมินการ
นิเทศการสอนให้ผู้รับการนิเทศทราบเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ข้อเสนอแนะ คือการจัดตารางการนิเทศ
การสอนควรดูงานกิจกรรมของโรงเรียน และมีการจัดการประชุมเรื่องการนิเทศการสอนอย่างเป็นทางการ บรรจุใน
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ เพื่อท าความเข้าใจตรงกันในเรื่องการนิเทศการสอน ผู้ท าหน้าที่นิเทศการสอน
ควรนั่งสังเกตการสอนให้ครบ 1 คาบเรียน เพ่ือจะได้เห็นข้อดี-ข้อเสีย ของผู้รับการนิเทศครบถ้วน และควรแจ้งผล
การประเมินการนิเทศการสอนให้ผู้รับการนิเทศทราบเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการด าเนินงานนิเทศการสอน ของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 6 ด้าน มีประเด็นสมควรน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ด้านการวางแผนการนิเทศการสอน พบว่า ได้มีการบรรจุงานนิเทศการสอนไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายวิชาการและได้ด าเนินไปตามแผน ปฏิทินฝ่ายวิชาการที่ได้วางไว้   โดยฝ่ายวิชาการมีแผนการท างานในรูป
ของคณะกรรมการการนิเทศการการสอนประกอบไปด้วยหัวหน้าแผนกวิชา 6 แผนก ยกเว้นผู้บริหาร ไม่ได้เป็น
คณะกรรมการ ซึ่งท าให้เกิดช่องว่างในเรื่องการตัดสินใจและประสานงาน เมื่อต้องการ  การสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากรทางด้านการบริการ  โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนด้านการวางแผนการนิเทศการสอน 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติมากที่สุด คือการก าหนดขั้นตอนในการนิเทศการสอนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศ และครู  
ซึ่งการนิเทศการสอนของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก าหนดขั้นตอนการนิเทศการสอน โดยที่
ผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งบทบาท (Role) ของผู้บริหารควรจะประกอบไปด้วย บทบาทด้าน
ข้อมูลข่าวสาร(Informational roles) เพ่ือตรวจสอบการนิเทศว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรมีบทบาท
เป็นผู้ตักเตือน (Monitor role) ซึ่งเป็นบทบาทในการก าหนดมาตรฐานความน่าเชื่อถือในการนิเทศ ควรมีบทบาท
ด้านการตัดสินใจ (Decisional role) ร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมวางแผนการนิเทศการสอนเพ่ือจะได้สามารถร่วม
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ พึงพอใจในการนิเทศ และบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal role) เนื่องจากผู้บริหารจะท างานเกี่ยวข้องกับบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการไม่ได้เป็น
คณะกรรมการของผู้บริหาร จะส่งผลกระทบต่อบทบาทการตัดสินใจ ทั้งนี้ผู้บริหารอาจเน้นเรื่องของทักษะการมอง
องค์การในภาพใหญ่ (Conceptual Skills) และได้กระจายอ านาจเรื่อง ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skills) 
ในเรื่องการนิเทศการสอน ให้ผู้ร่วมงานเป็นผู้ปฏิบัติการนิเทศการสอน 
 ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงเรื่องความส าคัญของการนิเทศการสอน เพ่ือให้ความรู้ 
หลักการเกี่ยวกับการนิเทศแก่ครูผู้สอน รวมถึงการวางแผนการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ บรรจุไว้ในปฏิทินของ
ฝ่ายวิชาการ ดังที่ ชารี มณีศรี (2542) กล่าวถึงการด าเนินการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning Processes) การวางแผนการนิเทศ (Thinking) เกี่ยวข้องกับการคิดวางแผนที่จ า ท าให้อนาคต
ตามล าดับก่อนหลัง การจัดท าตารางงาน(Scheduling) เพ่ือให้แผนงานการวางแผนมีผลเชิงปฏิบัติได้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ การท าโครงการ(Programming) โครงการเป็นที่รวบรวมของแผนงานเป็นขั้นน าแผนงานไปปฏิบัติ แผนงาน
ที่ดีน าไปการคาดคะเน (Forcasting) แผนงานเป็นเรื่องของการคิด กะประมาณการอย่างดี ย่อมง่ายต่อการที่จะ
ท านายผลการท างาน ปรับปรุงการท าแผนการให้ดีขึ้น (Organizing Processes) ตระหนักในปัญหาและอุปสรรค
ของแผนงานที่เกิดขึ้น หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดี งานการนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ซับซ้อน จะต้องแก้ไข ให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 
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 ส าหรับด้านการจัดสายงานการนิเทศการสอน มีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ซึ่งวัฒนธรรมการท างานของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการจัดโครงสร้างองค์การ และแบ่งสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน แต่นิยมการ
ท างานแบบกัลยาณมิตรมากกว่าการใช้อ านาจสั่งการ การนิเทศเป็นแบบกัลยาณมิตร ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศมี
การปรึกษาหารือติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยแก้ปัญหาและให้ก าลังใจกันท าให้บรรยากาศในการท างานดี
เยี่ยม ดังที่ ปฏิมา  พูนทรัพย์ (2549) ได้ท าการศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการ ด้านการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก การจัดสร้างบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม รวมถึงความต้องการด้านการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 ส่วนด้านการควบคุมการนิเทศการสอน พบว่า การนิเทศการสอนได้ด าเนินไปตามแผนงาน ปฏิทินฝ่าย
วิชาการท่ีได้วางไว้ ผู้นิเทศได้ท าการกล่าวตักเตือนผู้รับการนิเทศ เมื่อมีข้อผิดพลาดในการสอน รวมถึงมีการควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานนิเทศการสอน ส่วนด้านที่ไม่ได้ปฏิบัติสูงสุด คือการเร่งเร้าให้ผู้รับการนิเทศปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง เนื่องจากผู้ท าหน้านิเทศ มีวุฒิภาวะและประสบการณ์ทางด้านการสอนน้อยกว่าผู้รับการนิเทศ จึงไม่กล้าที่
เร่งเร้าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา  ซึ่งผู้นิเทศควรมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership)  หมายถึง ผู้น าที่มีระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการท างานที่เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น เป็นผลให้พัฒนาความสามารถ ศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตระหนักรู้ภารกิจ
และวิสัยทัศน์ ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การ ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้นิเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็น
ผู้น าทีมงานอยู่เสมอ ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงาน พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และเร่งเร้าให้ผู้รับการนิเทศเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังที่ ชารี 
มณีศรี (2542) ได้กล่าวว่าการด าเนินการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จ ต้องมีการการควบคุม (Controlling 
Processes) คือท าให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) การควบคุมในการนิเทศแตกต่างจากการควบคุม
ทางการบริการ เพราะการนิเทศให้พระคุณมากกว่าพระเดช เมื่อผู้นิเทศทราบข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดของครู  
ผู้นิเทศจะใช้เทคนิคการนิเทศแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ความเจริญงอกงาม (Expediting) ในกรณีที่การกระท าถูกต้อง 
ผู้นิเทศย่อมช่วยให้กิจการนั้นประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น  
 ขณะที่ด้านการปฏิบัติการนิเทศการสอน พบว่า ได้มีการปฏิบัติการนิเทศการสอนตามแผนงานหรือ
โครงการที่วางไว้ และผู้นิเทศเป็นที่ยอมรับจากผู้รับการนิเทศ แต่การด าเนินงานที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และการบริการเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานนิเทศการสอน เนื่องจากการบริหาร
งบประมาณของฝ่ายวิชาการจะสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ในการนิเทศการสอนเท่าที่ควร ด้วยเหตุผลดังกล่าวฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  จึงมี
นโยบายให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการเรียนการสอนในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทางโรงเรียนควรมีการจัดการ
เรื่องการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก  
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สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เนื่องจากการนิเทศการสอนเป็นหัวใจหลักของการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู
เพ่ือส่งผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียน ดังที่ ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2548) ได้กล่าวว่า การเยี่ยมนิเทศ
ชั้นเรียน หมายถึง การไปศึกษาและสังเกตการสอนในชั้นเรียน อาจจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อไปเยี่ยมชั้นเรียนของครูที่
มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการน าสื่อการสอนมาใช้ รวมทั้งมีเทคนิคการฝึกทักษะปฏิบัติคล้าย
กับการสาธิตการสอนแต่เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน ครูผู้สอนที่อยู่ในชั้นเรียนก็จะแสดงบันทึกการสอน 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน แบบทดสอบ ใบงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่เยี่ยมชั้นเรียนชม  
 ส่วนทางด้านการประเมินผล พบว่า ได้น าผลการประเมินการนิเทศการสอนเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน มีการติดตามผลการนิเทศการสอนเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินผลการนิเทศ
การสอนกระท าหลังการนิเทศทุกครั้ง ส่วนการด าเนินงานที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การประเมินผลการนิเทศการ
สอนจัดในรูปของคณะกรรมการ เนื่องจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ได้มอบหมายให้แผนกวิชาเป็น
ผู้รับผิดชอบในการนิเทศ และประเมินผลทันทีโดยไม่ได้จัดอยู่ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งการระดมสมอง 
(Brainstorming) เป็นการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี ทางผู้บริหารโรงเรียนได้
ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม ดังนั้นควรจัดตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการโดยเชิญผู้บริหารเข้าร่วมใน
คณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมการประเมินผลการนิเทศหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการ ดังที่ ชารี มณีศรี (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จ ต้องมีกระบวนการ
ประเมินผล (Assessing Processes) การประเมินค่าของสิ่งใดเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของสิ่งนั้น เพ่ือพิจารณา
ผลงาน (Judging Performance) การประเมินค่าผลงานว่าดีหรือเลวประการใด และวัดผล (Measuring 
Performance) วัดผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับด้านการรายงานผล  มีการรายงานผลการนิเทศการสอนให้ผู้บังคับบัญชาทราบแต่ผลการประเมิน
ไม่ได้กระจายถึงบุคลากรผู้สอนอย่างท่ัวถึงเป็นเพราะการสื่อสารภายในองค์การเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One 
way Communication) เรื่องการรายงานผล เมื่อหัวหน้าแผนกวิชา รายงานผลการนิเทศไปยังผู้บริหารรับทราบ
แล้วย้อนรายงานผลกลับมายังแผนกวิชาและครูผู้สอนโดยภาพรวม ซึ่งควรจะรายงานผลเป็นตัวบุคคลเพ่ือชี้ชัด
ข้อดี-ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อควรปรับปรุง พัฒนา ซึ่งการสื่อสารภายในองค์การเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลในทุกระดับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการสื่อสารสองทาง (Two way 
Communication) เป็นการสื่อสารทั้งจากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสารและย้อนกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร เพ่ือท า
ให้ผู้ส่งสารได้เข้าใจเรื่องราวหรือ ผลการรายงานการนิเทศอย่างทั่วถึง ทั้งเป็นเครื่องช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีแก่ทั้งสอง
ฝ่าย ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันดีขึ้น ช่วยให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์การ บรรลุวัตถุประสงค์ 
และช่วยให้เกิดการพัฒนาการท างานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงท าให้บรรยากาศในการนิเทศการสอนเป็นไปอย่าง
เป็นกันเอง ท าให้การด าเนินงานนิเทศการสอนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ดังที่ สุทธนู  ศรีไสย์ (2537) กล่าวว่า  
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การประเมินผลควรประเมินความต้องการของครูผู้สอน คือประเมินจากการสังเกตและการฟัง ผู้นิเทศควรต้อง
สนทนา สอบถามและรับฟังความคิดเห็นในทุกแง่มุม จากผู้ที่มีส่วนร่วมในการประเมินความต้องการทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ในการด าเนินงานนิเทศการสอน ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ บรรจุใน 
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อม และก าหนดขั้นตอนในการนิเทศการสอนร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และครู รวมถึงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการนิเทศการสอน แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมก่อนการนิเทศ 

2. จัดตั้งคณะกรรมการการนิเทศการสอน โดยเชิญผู้บริหารทุก ๆ ฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นิเทศ และเข้าสังเกตการสอนในชั้นเรียนจนครบกระบวนการเรียนการสอนและท าการ
ประเมินผลการนิเทศจัดในรูปของคณะกรรมการ แจ้งผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศรับทราบทุกครั้งเป็นรายบุคคล 
เพ่ือเร่งเร้าให้ผู้รับการนิเทศปรับปรุงพัฒนาตนเอง และวางแผนการนิเทศการสอนครั้งต่อไป 

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการด าเนินงานนิเทศการสอน เพื่อให้ 
ทราบถงึข้อมูลเชิงลึก 
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