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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึ กษาปั ญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์ 2. เพื่อเสนอแนวทางการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยทาการศึกษาความปั ญหาของครู การนิ เทศภายในสถานศึกษาโดยการเก็บรวมรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึ กการสนทนากลุ่มกับประชากร คือ ผูบ้ ริ หารจานวน 9 คน และครู จานวน
196 คน รวมทั้งสิ้ น 205 คน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าความเที่ ยงเท่ ากับ .959 วิเคราะห์ ข ้อมู ลที่ ได้ด้วยค่ าสถิ ติพ้ื น ฐาน คื อ ค่ าร้ อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน นาเสนอแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสู ตร 2) ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ 3) ด้านการจัดสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผลการนิ เทศ โดย
การสังเคราะห์ ความคิ ดเห็ นการประเมิ นแนวทางจากผูเ้ ชี่ ยวชาญวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ เนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั ญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ มีปัญหามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักสู ตรและการ
ใช้หลักสูตร และด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศ ในขณะที่ดา้ นการจัดสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ มีปัญหาน้อย
ที่สุด
2. แนวทางการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
คือ 1) จัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการ
ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ 2) ส่งเสริ มให้ครู ร่วมกันระดมสมองเพื่อจัดทาแผนการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา 3) จัดอบรมการ
ใช้สื่อ นวัต กรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ ในสถานศึ กษาให้เหมาะสมกับ บริ บ ทในโรงเรี ยน 4) มี ก ารนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การนิเทศ, การนิเทศภายในสถานศึกษา, แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา
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ABSTRACT
This research has purpose to study the internal supervision issue in schools under Nakhon Sawan
department of local administrative organization. By studying the school internal supervision issue in the school by
collecting the questionnaire and group conversation record with population, they are 9 school directors and 196
teachers totals amount 205 people. The research tools used to collect data such as five rating scale questionnaire
had reliability value of .959, The analyzed data were calculated by basic statistics were percentage, mean and
standard deviation, then presentation of school internal supervision guidelines in school for 4 fields consist of 1)
Curriculum and using curriculum 2) Learning management 3) The media, innovation and learning resources 4)
Monitoring and supervision assessment by synthesizing opinions, evaluating from experts approaches data were
analyzed by content analyzing technique.
1. Problem of School Internal Supervision under Nakhon Sawan Department of Local Administrative
Organization, the overall level was high. Specifically learning management had the most problematic second was
Academic and using academics then monitoring and supervision while the media, innovation and learning resources
had the slightest problematic.
2. Guidelines for School Internal Supervision under Nakhon Sawan Department of Local Administrative
Organization were 1) Organizing trainings for enhance knowledge and understanding about the process of learning.
2) Support teachers to participate brain storming for making STEM Education plan. 3) Provide seminars for using
media, innovation and learning resources in school Suitable for school context. 4) Supervision following-up and
evaluating continuously.
Keywords: School Internal, School Internal Supervision, Guidelines for School Internal Supervision
1. บทนา
การศึกษาเป็ นรากฐานสาคัญเพราะเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรมการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็ น
ปั จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต การฝึ กอบรม การสื บสานวัฒนธรรมและสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรี ยนรู ้และปั จจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคน มีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
ให้เต็มตามศักยภาพที่ตนมีอยู่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั ให้สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องดาเนิ นการจัด
เนื้ อหาสาระและกิจกรรมที่ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
จัดกิ จกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิ บตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้
อย่างต่อเนื่อง (วรัชยา วิเวก, 2551, น. 1)
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การนิ เทศการศึกษาจึงถือเป็ นวิธีการหนึ่ งสามารถปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ถ้าไม่มีการพัฒนาครู
แล้ว โรงเรี ยนจะไม่เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในด้านการเรี ยนการสอนภายใน
โรงเรี ยนทั้งการปฏิบตั ิงานที่ ดีข้ ึน สู่ ความก้าวหน้าในวิชาชี พและส่ งผลให้การศึ กษาของนักเรี ยนก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนิ เทศภายจึงเป็ นการจัดการศึ กษาด้านบุคลากรในโรงเรี ยน ซึ่ งผูน้ ิ เทศได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าหมวดหรื อหัวหน้าฝ่ าย ตลอดจนครู ผสู ้ อนตามรายวิชาต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งขึ้น เพื่อ
ทราบปั ญ หาภายในสถานศึ ก ษาและก าหนดแนวทางเลื อ กที่ เหมาะสมกับ สิ่ ง แวดล้อ มด้านการเรี ย นการสอน
(อาภา บุญช่วย, 2537, น. 110 - 111)
การนิ เทศภายในสถานนั้น มี ความส าคัญ มาก เพราะช่ วยเปลี่ ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านการศึ กษา
ตลอดจนการพัฒนานักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน โดย “โรงเรี ยน หรื อสถานศึ กษา” ในทุก ๆ ระดับของการจัด
การศึ กษา การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจะประกอบด้วยปั จจัยที่ หลากหลาย องค์ประกอบที่สาคัญหนึ่ ง
คือ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรี ยน (กรมวิชาการ, 2545, น. 19)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดความตระหนักและสนใจที่จะศึกษาแนวทาง การพัฒนาการนิเทศ
ภายในสถานศึ กษาสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์ การนิ เทศการนิ เทศภายในนั้นจะช่ วยเหลือและ
ส่ งเสริ มผูส้ อนให้ได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตามวิชาชีพของต้นเกิ ดประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากการนิ เทศการศึ กษามี
เป้ าหมายคือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถและ ทักษะครบถ้วน ตามหลักสู ตรที่ได้กาหนดไว้ (สันติ บุญภิรมย์,
2552, น. 205) และนาเสนอแนวทางการพัฒนาครู เพื่อจัดการศึกษาให้นกั เรี ยนได้มีพ้ืนฐานความคิดได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาปั ญ หาการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัด
นครสวรรค์
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดนครสวรรค์
3. การดาเนินการวิจยั
ประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ปี การศึกษา 2560 จากสถานศึกษา 17 แห่ง เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 9 คน และครู จานวน 196 คน รวมทั้งสิ้น 205 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสอบถามปั ญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานะภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และอายุ
ตอนที่ 2 ปั ญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์
เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.959 จานวน 40 ข้อ
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2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างแนวทางที่ผูว้ ิจยั สร้าง
ขึ้นโดยนาระดับ ปั ญ หาการนิ เทศภายในสถานศึ กษา ที่ สูงสุ ด 3 อันดับแรกของแต่ละด้านซึ่ งประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านหลักสู ตรและการใช้หลักสู ตร 2) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ 3) ด้านการจัดสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้
และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผลการนิ เทศ โดยนาระดับปั ญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษา ที่สูงสุ ด 3 อันดับ
แรกของแต่ละด้านมาจัดทาเป็ นร่ างแนวทางการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อการปรับปรุ งต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลปั ญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษา โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ ผูบ้ ริ หาร
และครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 205
ฉบับ และได้รับเอกสารคืนจากโรงเรี ยนครบถ้วน จากนั้นนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ดาเนิ นการจัดประชุมสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 7 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของร่ างแนว
ทางการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดนครสวรรค์ ในวัน ที่ 29
มิ ถุ น ายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 14807 อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์
โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการจัดสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 7 คน โดยกาหนดเกณฑ์ การพิจารณาและคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญว่า
จะต้องมี ป ระสบการณ์ ในการดาเนิ น งานพัฒ นาครู และหรื อพัฒ นาการนิ เทศภายในสถานศึ กษา เพื่อ แนะน าแนว
ทางการนิเทศภายในของครู จากประสบการณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เป็ นผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
จานวน 1 คน
2. เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป จานวน 2 คน
3. เป็ นผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ซึ่งกากับดูแลกลุ่มงาน
บริ หารงานวิชาการหรื อกลุ่มงานบริ หารงานบุคคลที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป จานวน 3 คน
4. เป็ นนักวิชาการศึกษาหรื ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จานวน 1 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ปัญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
1) สถานะภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ ด้วยการหาค่าร้ อยละ (Percentage) 2) ปั ญ หาการนิ เทศภายใน
สถานศึ กษา วิเคราะห์ ด้วยการหาค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) และค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2. วิเคราะห์ แนวทางการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ จากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในการประชุมสนทนากลุ่ม ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1872

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

4. ผลการวิจยั
1. ปั ญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1.1 ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวม
ระดับปั ญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา
รายการ
ด้านที่
S.D.
แปลผล
อันดับ
x̅
1.
2.
3.
4.

ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการจัดสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศ
รวมเฉลี่ย

4.16
4.19
4.13
4.14
4.16

0.71
0.70
0.71
0.72
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
4
3

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ปั ญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มีปัญหาสู งที่สุด คือ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ (x
̅ = 4.19) ส่ วน
ปั ญหาโดยภาพรวมในอันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสู ตร ( x
̅ = 4.16) ด้านที่มีปัญหาโดยรวมอันดับที่ 3
คือ ด้านการติดตามและประเมินผลการนิเทศ ( x
̅ = 4.14) และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดสื่อนวัตกรรม
และแหล่งเรี ยนรู ้ ( x
̅ = 4.13)
2. แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ด้านหลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรในสถานศึ กษา ควรดาเนิ นการดังนี้ สถานศึ กษาต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อจัดทาคู่มือเอกสารเกี่ ยวกับหลักสู ตรและการใช้หลักสู ตรรวมทั้งส่ งเสริ มให้ครู ทุกกลุ่มสาระใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู ้กบั ครู ความเข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับการจัดทาแผน
ครู ทุกกลุ่มสาระจัดอบรมออกแบบ การสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ (PLC) และการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ น
ฐาน (CBL) สถานศึ กษาควรจัดมีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น และทาเนี ยบปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็ นข้อมูลให้ครู นาไปใช้ในหลักสู ตรสถานศึ กษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นอย่างมี
ระบบ มีการกากับติดตามและประเมินผลการใช้การหลักสูตร และการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
2.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึ กษา ควรดาเนิ นการดังนี้ สถานศึ กษาควรมี การจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ และ
แสดงความรู ้ดว้ ยตนเอง ควรจัดให้มีการอบรมแก่คณะครู ทุกกลุ่มสาระเพื่อพิจารณาเลือกกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยน
ได้มีส่วนอย่างหลากหลาย รวมทั้งจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
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โดยส่ งเสริ มให้ครู ทุกกลุ่มสาระร่ วมกันระดมสมองเพื่อจัดทาแผนการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึ กษา (STEM Education)
โดยจัดหาวิทยากรในท้องถิ่นให้ความรู ้ เทคนิค และ มีความรู ้ ความสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จากนั้นควรจัดให้มี
การก ากับติ ด ตามแผนการเรี ยนการรู ้ ที่เน้น กระบวนการผูเ้ รี ยนได้คิ ดวิเคราะห์ และแสดงความรู ้ด้วยตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยนิ เทศติ ด ตามสนับ สนุ น และเสนอแนะเป็ นระยะๆ ตลอดภาคเรี ย น จากนั้น ควรนิ เทศติ ด ตามและ
ประเมินผล
2.3 ด้า นการจัด สื่ อ นวัต กรรมและแหล่ ง เรี ยนรู ้ ควรด าเนิ น การดั ง นี้ สถานศึ ก ษาควรแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการให้คณะครู ประชุมหารื อการใช้สื่อนวัตกรรม และจัดอบรมการใช้สื่อนวัตกรรม และแหล่งเรี ยนรู ้ใน
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทในโรงเรี ยน โดยจัดหาวิทยากรให้ความรู ้ การจัดการสื่ อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
โดยครู ควรจัดทาโครงการจัดการสื่ อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมีความสอดคล้องในการจัดการเรี ยน เพื่อจัด
กิจกรรมการเรี ยน จากนั้นนิเทศ ติดตามประเมินผล เครื่ องมือวัดและประเมินผลไปใช้จริ งและนาผลการใช้มาปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง
2.4 ด้านการติดตาม และประเมินผลการนิ เทศในสถานศึ กษา ควรดาเนิ นการดังนี้ สถานศึ กษาควร
วางแผนส่งเสริ มการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่ วมเพื่อบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เริ่ มจากประชุมผูบ้ ริ หาร โดย
ให้มีรูปแบบการรายงานสรุ ปผลที่ เป็ นขั้นตอนที่ สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึ กษา เพื่อพัฒนาครู เพื่อให้ความรู ้
ความเข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการนิ เทศภายในโรงเรี ยน โดยการส่ งเสริ มให้ครู ใช้เครื่ องมือและ
ICT มาใช้ในการนิเทศภายในสถานศึกษาตามขั้นตอนอย่างมีระบบ จากนั้นนาผลขั้นตอนการดาเนิ นการนิ เทศภายใน
โรงเรี ยนนามาวิเคราะห์ติดตาม และประเมินผล ผูบ้ ริ หาร และครู ควรสรุ ปผลโครงการหรื องานที่ได้รับมอบหมาย และ
จัดทารายงานเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อดาเนิ นการแล้วเสร็ จทุกครั้ง จากนั้นนาข้อมูลเข้าสู่ กระบวนการคิดเชิงระบบ
(Input – Process – Output Systems) มาประมวลวิเคราะห์ติดตาม และประเมินผล
5. การอภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง ปั ญหาการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาปั ญ หาการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัด องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมพบว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ครู โรงเรี ยนสังกัด
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด นครสวรรค์ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ในการพัฒ นาด้า นการนิ เทศภายใน
สถานศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องผลการวิจยั ของ จิ ตรลดา ธรรมขัน (2560) พบว่าการศึ กษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาการนิ เทศภายในของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานอาเภอ
เมืองจังหวัดพะเยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยพิจารณารายด้านทุกด้านซึ่งปั ญหาอยูใ่ นระดับมากเรี ยงจากค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดไปหาต่าสุ ดได้แก่ ด้านการประเมินผลและการรายงานผล ด้านการปฏิบตั ิการนิ เทศ ด้านการวางแผน และการ
กาหนดทางเลือก ด้านการศึกษาสภาพปั จจุบนั
จากผลการวิเคราะห์ปัญหาการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดงั นี้
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1.1 ด้านหลักสูตร และการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา จากการวิจยั ภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก ครู เห็นความสาคัญของการใช้หลักสู ตร เพราะหลักสู ตร ถือได้วา่ เป็ นหัวใจของการจัดการเรี ยนการ
สอน เป็ นดัง เข็ม ทิ ศ อัน จะน าไปสู่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของ
พัชริ นทร์ สานักวิชา (2556) พบว่าปั ญหาการนิ เทศภายในโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การประถมศึ กษา
ระยอง เขต 2 ด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พิจารณาลาดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คื อ ความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์ประกอบของหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 ของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนเช่น หลักการ จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ โครงสร้างอยู่ในระดับมาก อันดับสองคือ การเสนอแนะ แนะนาให้
ครู ผูส้ อนได้ศึกษาหลักสู ตรคู่มือ เอกสารเกี่ยวกับหลักสู ตรและการกระตุน้ และชี้ นาให้ครู ผูส้ อนได้ศึกษาหลักสู ตร
เพื่ อ น าไปใช้ในการจัด การเรี ย นการสอนอยู่ในระดับ มาก และอัน ดับ ที่ ส ามคื อ การวางแผน การแนะน า ชี้ แจง
ให้ครู ผสู ้ อนเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ โครงสร้าง เป้ าหมาย เนื้ อหาสาระ องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร อยูใ่ นระดับ
มาก ตามลาดับ
1.2 ด้านการจัด การเรี ยนรู ้ ในสถานศึ ก ษา จากการวิจัยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งอาจ
เนื่ องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา ถือเป็ นหน้าที่หลักของครู และถือเป็ นงานหลักของสถานศึกษา ในการ
จัด การเรี ยนการสอนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยครู จ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งมี การวางแผน รวมถึ งใช้ก ระบวนการที่
หลากหลายในการจัดการเรี ยนการสอน อี กทั้งต้องก้าวทันวิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น ครู ตอ้ งให้
ความส าคัญ ในการพัฒ นาตนเอง เพื่ อ ให้ จัด การเรี ย นการสอนได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตรงตามสถานศึ ก ษาซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นันทวดี พุม่ เกิด (2556) พบว่าแนวทางการนิ เทศภายในโรงเรี ยนประถมศึกษาในอาเภอ
ท่าตะโก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีระดับปั ญหาการการนิ เทศภายใน ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีระดับจาก
มากที่ สุดจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อันดับที่สอง คือการ
ระดมสมองเพื่อวางแผน การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อันดับที่ สาม คือ จัดนิ ทรรศการ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามลาดับ
1.3 ด้านการจัดสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ จากการวิจยั ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่ องจากปั จจุบนั สื่ อนวัตกรรม ได้พฒั นาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม อันส่ งผล
ต่อการจัดการศึกษาเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ครู ผสู ้ อนจึงจาเป็ นต้องมีความตระหนัก กระตือรื อร้นที่ จะพัฒนาตนเองให้
เป็ นผูก้ า้ วทันโลก และทันเทคโนโลยี อีกทั้งต้องหาแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
เพื่อให้ทนั สมัยทันเหตุการณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัตติยา มะโน (2561) พบว่าแนวทางการนิ เทศภายใน
โรงเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ผล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาร้อยเอ็ด เขต 1 ด้านสื่ อ และเทคโนโลยี
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ การสร้าง
เครื อข่ายการนิเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการนิเทศผ่านแอพพลิเคชัน่ ตามลาดับ
1.4 ด้านการติ ดตามและประเมินผลการนิ เทศในสถานศึ กษา จากการวิจยั ภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก การติดตาม และประเมินผลการนิเทศเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สาคัญ เป็ นสิ่ งที่จะแสดงว่า
โครงการ และการจัดการเรี ยนการสอนของครู น้ นั บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดหรื อไม่ ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร และครู จึง
จาเป็ นต้องการความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงวิธีการติดตาม และประเมินผลหลากหลาย
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รู ปแบบ เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิตรลดา ธรรมขัน (2560)
พบว่าการศึกษาปั ญหา และแนวทางการแก้ไขปั ญหาการนิเทศภายในของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการประเมินผล และการรายงานผล โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากสุ ดไปน้อยสุ ด คือ โรงเรี ยนจัดให้มีการรายงานการประเมินผลการนิ เทศ
ภายในโรงเรี ยน รองลงมา คือ โรงเรี ยนจัดให้มีการประเมินผลการวางแผนในการปฏิบตั ิงานนิเทศภายใน และสุ ดท้าย
คือ โรงเรี ยนจัดให้มีการนาข้อมูลที่ได้จากการสรุ ปรายงานผลการนิ เทศภายในทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพไปใช้ใน
การพัฒนา และปรับปรุ งการนิเทศภายในโรงเรี ยน
2. ผลนาเสนอแนวทางการนิ เทศภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนสั งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม สามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
2.1 ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา คือ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู ้
แบะความเข้าใจทักษะแก่ครู โดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อวิทยากรจากภายนอกมาให้มาให้ความรู ้ เกี่ยวกับการจัดทาหน่วย
การเรี ย นรู ้ โดยเน้น การสร้ างชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิชาชี พ (PLC) และการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน (CBL)
สถานศึ กษาควรจัดมี การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทาแผนการเรี ยนรู ้และการจัดทาหลักสู ตร
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่ องจาก การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นการฝึ กอบรมที่ก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจและความชานาญ
ในเฉพาะเรื่ อง เนื่ องจากผูเ้ ข้ารับการอบรมได้มีโอกาสที่ จะลงมือปฏิ บัติจริ งในเรื่ องนั้นๆ จึ งทาให้เกิ ดความรู ้อย่าง
แท้จริ ง ซึ่ งสามารถที่จะนามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต จึงควรที่จะจัดให้ครู ได้อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจและความชานาญในเรื่ องที่ตอ้ งการ เพื่อจะได้นาความรู ้น้ นั มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านหลักสู ตร
และการบริ หารหลักสูตรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นันทวดี พุ่มเกิด (2556) พบว่า
ด้านหลักสู ตร ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ห ารหลักสู ตร จัดท าโครงการจัดทาหลักสู ตรสถานศึ กษา และ
หลักสู ตรตามกลุ่ม สาระ จักประชุ มเชิ งวิชาการให้ความรู ้และความเข้าใจตามขั้น ตอนอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งจัด
ประชุ มสัม มนา และจัด หาวิท ยากรให้ค วามรู ้ การจัด หาวิท ยากรให้ค วามรู ้ การจัด ท าหลักสู ตรสถานศึ กษา และ
หลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั ทาคู่มือขั้นตอน และกระบวนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษาดู
งาน และนิเทศ ติดตาม การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง
2.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา คือ การจัดให้ครู ได้ศึกษาการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับ ความรู ้ ตามที่ ส ถานศึ กษากาหนด โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ห ลากหลาย เช่ น การส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนระดมสมองเพื่อจัดทาแผนการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งนี้ ทางโรงเรี ยนควรจัดประชุม
เชิงปฏิ บตั ิการเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21โดยการสร้างองค์ความรู ้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่ครู
อีกทั้งเป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ ซ้ าซากจาเจจากงานสอนประจาที่ปฏิบตั ิอยู่ ทาให้ครู ได้พบสิ่ งใหม่ๆ กระบวนการ
ใหม่ อี ก ทั้ง ยังมี โ อกาสที่ จ ะแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กับ ผูม้ ี ป ระสบการณ์ ต รง อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด แนวคิ ด ใหม่ ที่ เกิ ด จาก
กระบวนการคิดของครู เอง เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่
นักเรี ยนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นันทวดี พุม่ เกิด (2556) พบว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้แก่ จัดทาโครงการประชุมเชิ งปฏิ บัติการให้ความรู ้ความเข้าใจ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และจัดหาวิทยากรให้ความรู ้ เทคนิค และ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1876

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการสอน กาเนิ นการ จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระ และนาเสนอผลการจัดการเรี ยนรู ้พร้อมการสาธิ ต
การสอน และวิจารณ์แก้ไขปรับปรุ ง
2.3 ด้านการจัดสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ คือ สิ่ งที่ ควรมีการทาข้อตกลงร่ วมกับหน่ วยงาน
ภายนอก หรื อจัดตั้งโรงเรี ยนคู่ขนาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เป็ นองค์กรที่ จะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้มี
ความพร้อมในการดารงชี วิตตามความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น การจัดการศึ กษาจึ งควรมี การบู รณาการร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น อาทิ มหาวิทยาลัย หรื อ องค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 2
แห่ ง อาจมี ความพร้อมในด้านสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีแตกต่างกัน จึ งอาจจัดตั้งเป็ นศู นย์ เพื่อแลกเปลี่ยนสื่ อ
นวัตกรรมและและเทคโนโลยีร่วมกันในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัตติยา มะโน (2561) พบว่า ด้าน
สื่ อ และเทคโนโลยี ควรมี ผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้านเทคโนโลยีใ นการนิ เทศในแต่ ค รั้ งโดยก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ผูร้ ับผิดชอบด้านเทคโนโลยีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ช่วยในการดาเนิ นการนิเทศทุกครั้งมีการพัฒนาบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับการใช้เครื่ อง
คอมพิ วเตอร์ ในการจัดเก็ บ ข้อ มู ล ก่ อนเพื่ อ ให้เข้าถึ งโครงสร้ างของระบบฐานข้อ มู ล ในคอมพิ วเตอร์ โดยการน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการกระตุน้ บุคลากรทุกคนควรให้มีความสนใจศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองให้สามารถสื บค้นข้อมูลได้ดว้ ยตนเองไม่นิ่งเฉยโดยจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับ
โครงสร้างบริ หารงานทั้ง 4 ฝ่ ายและมีเพียงพอต่อความจาเป็ นต้องใช้ในการนิเทศทุกครั้ง
2.4 ด้านการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการนิ เทศในสถานศึ ก ษา คื อ การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการ วิธีการ รวมถึงกาหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลทุกครั้งที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
ให้กาหนดตรงตามหลักสู ตรตามสภาพจริ ง ทั้งนี้ เนื่ องจาก การวัดผลและประเมินผลถือว่าเป็ นขั้นตอนสาคัญ เพราะ
นอกจากจะเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนแล้ว ยังสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู อีกด้วย ดังนั้นครู ควรให้ครู วางแผนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินอย่างเป็ นระบบ โดยยึดระเบียบว่าการ
วัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นหลัก และต้องคานึงถึงบริ บทของสถานศึกษา
และสภาพจริ งของนักเรี ยนร่ วมด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชวันธร รุ่ งรัตน์ (2558) พบว่า โรงเรี ยนควร
แต่งตั้งคณะทางานประเมินผลการนิ เทศในการปฏิบตั ิหน้าที่ ควรจัดการอบรมโดยให้ความรู ้เกี่ยวกับการประเมินผล
การนิ เทศแก่ ผูป้ ฏิ บัติก ารนิ เทศควรจัด ประชุ มผูป้ ฏิ บัติก ารนิ เทศเพื่ อร่ วมกัน วิเคราะห์ อภิ ป รายผลน าปั ญ หา และ
อุปสรรคที่ได้จากการนิ เทศมาร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข ควรแจ้งผลการประเมินให้แก่ผรู ้ ับการประเมินทราบ จากนั้น
ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข และควรสรุ ปผลการประเมิน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาปั ญหาและนาเสนอแนวทางการนิ เทศภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ สัมมนา เชิงวิชาการ หรื อจัด
ให้ศึกษาดูงาน เพื่อให้สร้างความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่ครู อย่างสม่าเสมอ
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2) สถานศึกษา ควรมีการจัดประชุม วางแผนและมอบหมายงานให้ครู อย่างมีระบบ โดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วม
3) โรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัด นครสวรรค์ ควรจัดหาเอกสารตัวอย่างหรื อคู่มือ
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ต่างๆ ให้แก่ครู อย่างเพียงพอ
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ควรมีการนิ เทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึกษาและครู อย่างสม่าเสมอ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความร่ วมมือช่วยเหลือจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ าย
ซึ่งผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้งในความกรุ ณาและขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นันทิ ยา น้อยจันทร์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ ได้เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการ
ให้คาแนะนา ปรึ กษา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนให้กาลังใจแก่ผวู ้ ิจยั จนสาเร็ จและ
เรี ยบร้อยลงด้วยดี
ขอขอบคุณ พระคุณ คณาจารย์ทุกท่ านในภาควิชาการบริ หารการศึ กษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ถ่ายทอดความรู ้ ในรายวิชาต่ างๆ พร้ อมทั้งกรุ ณ าให้ค าแนะน าอัน มี ค่ ายิ่งในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ครั้ งนี้ ตลอดจน
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ และผูเ้ ชี่ ยวชาญทุ ก ท่ านที่ ก รุ ณ าตรวจเครื่ องมื อ และให้ขอ้ เสนอแนะในการท าวิจัย รวมถึ ง ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู ในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูล ในการทา
วิจยั เป็ นอย่างดี และเพื่อนนักศึ กษาบัณ ฑิ ตศึ กษา สาขาการบริ ห ารการศึ กษา รุ่ นที่ 15 ที่ ให้การสนับสนุ น แนะน า
ช่ วยเหลื อ เป็ นกาลังใจ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ซ่ ึ งกัน และกัน จนทาให้ก ารวิจัยครั้ งนี้ มี ความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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