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Abstract
This study was conducted using a descriptive research method with the aim to study the
present state, the desirable state, and the priority needs of instructional supervision needs of
enrichment for science, mathematics and technology classroom teachers of
Rattanakosinsomphodbangkhunthian school. The population consisted of 40 enrichment science
teachers in the school. The research instrument consisted of questionnaires. Quantitative data were
analyzed by means of descriptive statistics to acquire frequency, percentage, mean and standard
deviation. Use a Modified Priority Needs Index (PNImodified) technique to prioritize the needs.
The results show that the present state and the desirable state of instructional supervision
needs of enrichment science, mathematics and technology classroom teachers of
Rattanakosinsomphodbangkhunthian school were at an overall high level. (the present state Mean =
3.60, SD = 0.66 and the desirable state is Mean = 4.45, SD = 0.37) The first priority needs index of
element of instructional supervision needs is the supervisory activities (PNImodified = 0.32) and the first
priority needs index of process of instructional supervision needs is the Feedback Conference (PNImodified
= 0.32).

คําสําคัญ : ความตองการนิเทศการสอน/ ครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
KEYWORDS: INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS/ ENRICHMENT SCIENCE MATHERMATIC
AND TECHNOLOGY CLASSROOM TEACHERS
บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยไดเห็นความสําคัญและความจําเปนของมนุษยในการเขาสูยุคของการแขงขันและ
รูเทาทันโลก จึงจําเปนตองพัฒนาการศึกษาใหมีความเปนเลิศในทุกดาน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหเต็มความสามารถและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2553) หมวด 4 มาตรา 10 กําหนดใหมีการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัด
ดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2553)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีนักเรียนสนใจทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขารวม
โครงการจํานวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนกลุมนี้สวนใหญจะเขาเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร (Enrichment Science Classroom) สสวท. จึงมอบหมายใหสาขาพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร โดยจัด การศึกษาแบบบู รณาการความรู ทางวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อ ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล เนนทักษะ
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การคิด ระดับ สู ง ด านกระบวนการแกป ญหา การคิ ด อย างมี วิ จ ารณญาณ และการคิ ดสร างสรรค โดยให มี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเองอยางเปนระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555)
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก ครูผูสอน เพราะครูจะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อันจะนํามาซึ่งการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน สิ่งที่จะชวยพัฒนาครูในดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การนิเทศการสอน ซึ่งมีจุดมุงหมาย
คือการแกปญหาและพัฒนาครูใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น (Glickman and
other, 2010)
การนิเทศการสอนมีความสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง เพราะในบางครั้งแมวาครูผูสอนจะ
ไดใชความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ไดวางแผนไวแลว ก็อาจจะมีบางอยางที่ขาดตกบกพรอง ไม
สมบูรณ หากมีบุคคลอื่นคอยชี้แนะชวยเหลือ ก็จะทําใหการสอนเกิดผลดีกวาที่จะกระทําคนเดียว การนิเทศ
การสอนเปนการชวยเหลือ สนับสนุน เพื่อใหครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัด การเรียนกานสอนของ
ตัวเอง (วัชรา เลาเรียนดี, 2552) โดยบทบาทของผูนิเทศเกี่ยวของโดยตรงกับการชวยเหลือครูในการปรับปรุง
การสอนและเกี่ยวของทางออมกับการสอนนักเรียน (Harris, 1985) ดังนั้นการนิเทศการสอนจึงเปนการ
ชวยเหลือครูดานการจัดการเรียนการสอน เปนการบริการแกครูที่มีความสามารถแตกตางกัน ทําใหครูเปนคนที่
ทันตอเหตุการณ เพื่อใหครูไดพัฒนาการสอนและแกปญหาได ชวยใหครูรูจักคนควาและรูวิธีการทํางานดวย
ตนเอง เปนการสรางความมั่นใจใหกับครู ทําใหครูมีกําลังใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
ชารี มณีศรี (2542) ไดกลาววา องคประกอบทีส่ ําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนมี 3 ประการ คือ
1. บุคลากรผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เปนความรวมมือของผูบริหารโรงเรียนและคณะครู
2. วิธีการนิเทศ จุดมุงหมายการนิเทศ คือ การชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาพฤติกรรม
การสอนใหดีขึ้น การหาขอมูล ศึกษาปญหาขอบกพรอง กําหนดกิจกรรมนิเทศและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม
3. เครื่องมือที่ใชในการนิเทศ ประกอบดวย แบบทดสอบ แบบสํารวจ การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
แบบบันทึกพฤติกรรมครู นักเรียน
Acheson & Gall (2003) ไดเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อวางแผน (Planning Conference) โดยผูนิเทศกับครูผูรับการนิเทศเพื่อใหครูไดมี
โอกาสนําเสนอความตองการ ประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนาและความมุงหวังที่จะพัฒนา บทบาทของผู
นิเทศในขั้นตอนนี้ก็คือ ชวยใหครูเขาใจในเรื่องที่ครูสนใจ ใหครูไดมองเห็นภาพการสอนของตนเองในปจจุบัน
รวมกันพิจารณาเทคนิคใหม ๆ ที่ครูสนใจจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
2. การสังเกตการสอน (Observation) การสังเกตการสอนตองดําเนินการดวยกระบวนการที่มีการ
วางแผน กําหนดแนวทางและวิธีการสังเกตการสอนที่เหมาะสม เวลาที่จะทําการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
วิธีการใหขอมูลยอนกลับ
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3. การประชุมใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Conference) ขั้นตอนนี้ผูนิเทศและครูประชุมรวมกัน
เพื่อวิเคราะหผลการสังเกตการสอนและรวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไข
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ไดเปดโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไดเปดใช
หลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นในบางรายวิ ช ามี คา เฉลี่ ย ต่ํ ากว านั กเรี ย นห อ งเรี ย นแผนการเรี ย นวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตรปกติ (รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน, 2557) โดยที่ทาง
โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศการสอน แตยังประสบปญหาในการจัดการนิเทศ ในดานองคประกอบการนิเทศ
เนื่องจากยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ จึงไมสามารถแนะนําเชิงวิชาการใหแกครูผูสอนทําให
การนิเทศไมประสบผลสําเร็จ เครื่องมือที่ใชในการนิเทศยังไมครอบคลุมทุกประเด็นในการสอน กิจกรรมที่ใชใน
การนิเทศยังไมหลากหลาย อีกทั้งในดานกระบวนการนิเทศยังไมมีการประชุมกอนสังเกตการสอนและการนํา
ผลการนิเทศมาแจงใหผูรับการนิเทศไดรับทราบจึงไมมีการนํามาใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน เพื่อนําผลการวิจัยไป
วางแผนในการชวยเหลือ แนะนํา หรือพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการถายทอดความรูและจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย น โดยผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาองค ป ระกอบการนิ เ ทศการสอน
กระบวนการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้
จะนํามาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหครูที่สอนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความกาวหนา
ในวิชาชีพ สงผลถึงผูเรียนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคขององคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน
ตามความต อ งการนิ เ ทศการสอนครู ห องเรี ย นพิ เ ศษวิ ทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี โรงเรี ย น
รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
2. เพื่ อจัดลํ าดับความต องการจําเปนดานองค ประกอบและกระบวนการนิ เทศการสอนตามความ
ตองการนิเทศการสอนครู หองเรียนพิเ ศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชบางขุนเทียน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ครู ห อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน จํานวน 40 คน
2. ขอบเขตเนื้อหา จากทฤษฎี ขอมูลที่ไดจากการสังเคราะห
2.1 องคประกอบการนิเทศการสอน
1) ผู นิ เ ทศ ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห าร หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู และครู ที่ มี
ประสบการณหรือเพื่อนครูที่จับคูกันนิเทศ
2) ผูรับการนิเทศ
3) การกําหนดกิจกรรมนิเทศ
4) แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน
2.2 กระบวนการนิเทศการสอน (Acheson & Gall, 2003) มี 3 ขั้นตอน คือ
1) การประชุมวางแผนกอนการสังเกตการสอน
2) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
3) การประชุมใหขอมูลยอนกลับ
3. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียน
รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลการนิเทศการ
สอนมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating scale)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค เกี่ยวกับ
องคประกอบการนิเทศ ซึ่งประกอบดวย
1. ผูนิเทศ
2. ผูรับการนิเทศ
3. การกําหนดกิจกรรมนิเทศ
4. แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค เกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศการสอน ซึ่งประกอบดวย
1. การประชุมวางแผนกอนการสังเกตการสอน
2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
3. การประชุมใหขอมูลยอนกลับ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบ กระบวนการและความตองการ
นิเทศการสอน ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดเปนกรอบแนวคิดและเนื้อหาของเครื่องมือ โดยขอคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษา
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตของการ
วิจัย
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและนําไป
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณแลวจัดทํา
เครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจาก สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
ขอมูล ไปยังสถานศึกษาและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน
2. สงแบบสอบถามไปยังประชากร โดยผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยการคํ า นวณค า ทางสถิ ติ ด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร สําหรับการวิเคราะหขอมูลตอไปนี้
1. วิ เคราะห ขอมู ลสถานภาพผู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แล ว
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพป จ จุ บั น สภาพที่ พึ ง ประสงค แ ละความต อ งการจํ า เป น ตาม
องค ประกอบและกระบวนการนิ เทศการสอนครูห องเรีย นพิ เศษวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน เกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน โดยการหา
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คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคํานวณหาคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI : Priority
Needs Index) โดยวิธี PNImodified แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.0 อายุสวนใหญเปน 25-34 ป คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคืออายุ
50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 27.5 ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) คิดเปนรอยละ
62.5 ตําแหนงสวนใหญคือ ครู ค.ศ.1 คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ ครู ค.ศ.3 คิดเปนรอยละ 20.0
ประสบการณในการทํางานสวนใหญ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.0
และผูตอบแบบสอบถามทุกคนเห็นดวยกับการนําผลการนิเทศการสอนไปใชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
2. สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตามองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน
ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตามองคประกอบและกระบวนการนิเทศ
การสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
พบวา
2.1 สภาพปจจุบันดานองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน
1) สภาพปจจุบันของการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.60, SD = 0.66)
เมื่อพิจารณาองคประกอบและกระบวนการ พบวา มีสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก โดยที่องคประกอบการ
นิเทศมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 3.64, SD = 0.62)
2) สภาพป จ จุ บั น ตามองค ป ระกอบการนิ เ ทศการสอนครู ห อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรส มโภชบางขุนเทียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(Mean = 3.64, SD = 0.62) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ผูรับการนิเทศ (Mean = 3.80, SD = 0.68) รองลงมาคือ แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน
(Mean = 3.76, SD = 0.86) สวนองคประกอบการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การกําหนดกิจกรรมนิเทศ
(Mean = 3.38, SD = 0.71)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุด คือ ผูรับการนิเทศพัฒนา
ความรูความเข าใจของตนเองเกี่ ยวกั บ การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน (Mean = 3.90, SD = 0.63)
รองลงมาคือ แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนมีประเด็นการสังเกตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน (Mean = 3.88, SD = 0.94) สวนขอที่มีสภาพปจจุบันต่ําที่สุดคือ ผูบริหารมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาตามวิชาเอกของผูรับการนิเทศ (Mean = 3.32, SD = 0.94)
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3) สภาพปจจุบันตามกระบวนการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.51,
SD = 0.83) เมื่อพิจารณากระบวนการนิเทศการสอน พบวา กระบวนการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน (Mean = 3.84, SD = 0.80) รองลงมาคือ การวางแผนกอนการสังเกตการสอน
(Mean = 3.38, SD = 0.86) ส ว นกระบวนการนิ เ ทศที่ มี คา เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ การให ข อ มู ล ย อ นกลั บ
(Mean = 3.32, SD = 0.99)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสภาพปจจุบันสูงที่สุด คือ ผูนิเทศเขาสังเกตการ
สอนเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอน (Mean = 3.90, SD = 0.84) รองลงมาคือ ผูนิเทศเขาสังเกตการสอน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Mean = 3.88, SD = 0.85) สวนขอที่มีสภาพปจจุบันต่ําที่สุดคือ
ผูรับการนิเทศและผูนิเทศปรึกษารวมกันถึงสิ่งที่เปนปญหาหรือสิ่งที่อยากพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรี ย นของนั ก เรี ย น รวมทั้ ง นั ด หมายเวลา เลื อกเครื่ อ งมื อนิ เ ทศ เพื่ อ สั ง เกตการสอน (Mean = 3.30,
SD = 0.91) ผู รับ การนิ เ ทศและผู นิ เ ทศมี การประชุ ม เพื่ อสรุ ป ผลการสั งเกตการสอน โดยผู นิ เทศมี การให
ขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู (Mean = 3.30, SD = 1.02) ผูรับการนิเทศและผูนิเทศมีการประชุม เพื่อสรุปผลการสังเกตการสอน
โดยผูนิเทศมีการใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสราง
และใชสื่อการเรียนการสอน (Mean = 3.30, SD = 0.97) และผูรับการนิเทศและผูนิเทศมีการประชุม เพื่อ
สรุปผลการสังเกตการสอน โดยผูนิเทศมีการใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน (Mean = 3.30, SD = 1.07)
2.2 สภาพที่พึงประสงคตามองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน
1) สภาพที่พึงประสงคของการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร ส มโภชบางขุ น เที ย น ในภาพรวมอยู ในระดั บ มาก (Mean = 4.45,
SD = 0.37) เมื่อพิจารณาองคประกอบและกระบวนการ พบวา มีสภาพที่พึงประสงคอยูในระดับมาก โดยที่
องคประกอบการนิเทศมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.47, SD = 0.37)
2) สภาพที่พึงประสงคตามองคประกอบการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(Mean = 4.47, SD = 0.37) เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบการนิเทศที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด คือ ผู รับ การนิ เ ทศ (Mean = 4.60, SD = 0.46) รองลงมาคื อ แบบบั น ทึ กการจั ดการเรี ย นการสอน
(Mean = 4.50, SD = 0.54) สวนองคประกอบที่มคี าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผูนิเทศ (Mean = 4.41, SD = 0.42)
เมื่อพิ จารณารายขอ พบว า ขอที่มีคาเฉลี่ ยสภาพที่พึงประสงคสู งที่สุ ด คือ ผูรั บการนิเทศ
พัฒนาความรูความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนั กเรียน (Mean = 4.65,
SD = 0.53) รองลงมาคือ ผูรับการนิเทศพัฒนาความรูความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (Mean = 4.62, SD = 0.49) ซึ่งเทากันกับผูรับการนิเทศพัฒนาความรูความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับ
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การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน (Mean = 4.62, SD = 0.49) สวนขอที่มีสภาพที่พึงประสงคต่ําที่สุด
คือ ผูบริหารมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามวิชาเอกของผูรับการนิเทศ (Mean = 4.20, SD = 0.61)
3) สภาพที่ พึ ง ประสงค ต ามกระบวนการนิ เ ทศการสอนครู ห อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(Mean = 4.41, SD = 0.45) เมื่อพิจารณากระบวนการนิเทศการสอน พบวา กระบวนการนิเทศที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Mean = 4.51, SD = 0.48) รองลงมาคือ การใหขอมูลยอนกลับ
(Mean = 4.38, SD = 0.51) สวนกระบวนการนิเทศที่มีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุ ด คือ การประชุ มวางแผนก อนการ
สังเกตการสอน (Mean = 4.35, SD = 0.50)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงคสูงที่สุด คือ ผูนิเทศเขาสังเกต
การสอนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตามวิชาเอกของผูรับการนิเทศ ซึ่งเทากันกับผูนิเทศเขาสังเกตการสอนเกี่ยวกับการ
ใชสื่อการเรียนการสอน และเทากันกับผูนิเทศเขาสังเกตการสอนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน (Mean = 4.52, SD = 0.51) รองลงมาคือ ผูนิเทศเขาสังเกตการสอนเกี่ยวกับการใชแผนการจัดการ
เรียนรู (Mean = 4.50, SD = 0.51) ซึ่งเทากันกับผูนิเทศ เขาสังเกตการสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (Mean = 4.50, SD = 0.56) สวนขอที่มีสภาพที่พึงประสงคต่ําที่สุดคือ ผูรับการนิเทศและผูนิเทศ
ปรึกษารวมกันถึงสิ่งที่เปนปญหาหรือสิ่งที่อยากพัฒนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งนัด
หมายเวลา เลือกเครื่องมือนิเทศ เพื่อสังเกตการสอน (Mean = 4.30, SD = 0.56)
3. การจัดลําดับความตองการจําเปนตามองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอน
1) การจั ด ลํ าดั บ ความต อ งการจํ าเป น ด า นการนิ เ ทศการสอนครู ห องเรี ย นพิ เ ศษวิ ทยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี โรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร ส มโภชบางขุ น เที ย นในภาพรวม มี ค า เท า กั บ 0.24
(PNIModified = 0.24) เมื่อพิจารณาองคประกอบและกระบวนการนิเทศพบวา ดานที่มีคาดัชนีความตองการ
จําเปนสูงสุดไดแก ดานกระบวนการนิเทศการสอน (PNIModified = 0.27) และถัดมาคือ ดานองคประกอบการ
นิเทศการสอน (PNIModified = 0.23) ซึ่งมีคาดัชนีความตองการจําเปนนอยกวาคาดัชนีความตองการจําเปน
เฉลี่ย
2) การจั ด ลํ าดั บ ความต องการจํ า เป น ตามองค ป ระกอบการนิ เ ทศการสอนครู ห องเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนในภาพรวม มีคาเทากับ
0.23 (PNIModified = 0.23) เมื่ อพิ จารณาแต ละองค ประกอบ พบวา องคป ระกอบที่ มีคาดัช นีความตองการ
จําเปนสูงสุดไดแก การกําหนดกิจกรรมนิเทศ (PNIModified = 0.32) และถัดมามีคาดัชนีความตองการจําเปน
นอยกวาคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ยซึ่งเทากันคือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (PNIModified = 0.21) สวน
องค ป ระกอบที่ มี ค า ดั ช นี ค วามต อ งการจํ า เป น ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ แบบบั น ทึ ก การจั ด การเรี ย นก ารสอน
(PNIModified = 0.20)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาดัชนีความตองการจําเปนสูงสุด ไดแก ผูรับการนิเทศและผู
นิเทศมีการอภิปราย หรือปรึกษารวมกันเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและการสังเกตการสอนในชั้น
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เรียน (PNIModified = 0.33) รองลงมา คือ ผูรับการนิเทศและผูนิเทศมีการปรึกษารวมกันเกี่ยวกับความรูตาม
วิชาเอก หรือผูรับการนิเทศมีการเขารวมอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดนิทรรศการ อานหนังสือ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูตามเนื้อหาวิชาวิชาเอก ซึ่งเทากันกับ ผูรับการนิเทศและผูนิเทศมีการปรึกษารวมกันเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือผูรับการนิเทศมีการเขารวมอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณเ กี่ย วกับ การจัด การเรียนการสอน เท ากัน กับ ผูรับ การนิ เทศและผูนิ เทศมี การปรึ กษารว มกั น
เกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อ หรือผูรับการนิเทศมีการเขารวมอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตและใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ และเทากันกับผูรับการนิเทศและผูนิเ ทศมีการปรึกษา
รวมกันเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู หรือผูรับการนิเทศมีการเขารวมอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน (PNIModified = 0.32) สวนขอ
ที่มีคาดัชนีความตองการจําเปนต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน (PNIModified = 0.15)
3) การจั ด ลํ า ดั บ ความต อ งการจํ า เป น ด า นกระบวนการนิ เ ทศการสอนครู ห อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนในภาพรวม มีคาเทากับ
0.26 (PNIModified = 0.26) เมื่ อพิ จารณากระบวนการนิเ ทศการสอน พบว า กระบวนการที่ มีคาดั ช นี ความ
ตองการจําเปนสูงสุดไดแก การประชุมใหขอมูลยอนกลับ (PNIModified = 0.32) และถัดมาคือ การวางแผนกอน
การสังเกตการสอน (PNIModified = 0.29) เพราะมีคาดัชนีความตองการจําเป นสูงกวาคาดัชนีความตองการ
จําเปนเฉลี่ย ส วนกระบวนการที่มีคาดั ชนีความตองการจําเป นต่ําที่สุ ด คือ การสังเกตการสอนในชั้นเรีย น
(PNIModified = 0.17)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาดัชนีความตองการจําเปนสูงสุด ไดแก ผูรับการนิเทศ
และผูนิเทศมีการประชุม เพื่อสรุปผลการสังเกตการสอน โดยผูนิเทศมีการใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเทากันกับผูรับการ
นิเทศและผูนิเทศมีการประชุม เพื่อสรุปผลการสังเกตการสอน โดยผูนิเทศมีการใหขอเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสรางและใชสื่อการเรียนการสอน และเทากันกับผูรับ
การนิ เทศและผู นิเ ทศมีการประชุม เพื่อสรุ ปผลการสั งเกตการสอน โดยผู นิ เทศมี การใหขอเสนอแนะหรื อ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
(PNIModified = 0.33) รองลงมาคื อ ผู รั บ การนิ เ ทศและผู นิ เ ทศปรึ ก ษาร ว มกั น ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาหรื อ สิ่ ง ที่
อยากพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งนัดหมายเวลา เลือกเครื่องมือนิเทศ
เพื่อสังเกตการสอน (PNIModified = 0.32) สวนขอที่มีคาดัชนีความตองการจําเปนต่ําที่สุด ผูนิเทศเขาสังเกต
การสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเทากันกับผูนิเทศเขาสังเกตการสอนเกี่ยวกับการใช
สื่อการเรียนการสอน (PNIModified = 0.16)
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความตองการจําเปนดานการนิเทศการสอนครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ผูวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล 2 ประเด็น
คือ 1) สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตามองคประกอบและกระบวนการนิเทศการสอนครูหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 2) การจัดลําดับ
ความต องการจํ าเป น ด านการนิ เ ทศการสอนครู ห องเรี ย นพิ เ ศษวิ ทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. สภาพป จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค ต ามองค ป ระกอบและกระบวนการนิ เ ทศการสอนครู
ห องเรี ย นพิ เ ศษวิ ทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรี ย นรั ต นโกสิ น ทร ส มโภชบางขุ น เที ย น ใน
ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นฤมล เกตุอยู (2555) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการนิเทศการ
สอนของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย พบวา ครูมีความตองการนิเทศการสอนอยูในระดับมาก ในดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดประเมินผลและการวิจัยในชั้นเรียน
1.1 สภาพป จ จุ บั น และสภาพที่ พึงประสงค ต ามองค ป ระกอบการนิ เ ทศการสอน จาก
ผลการวิจัยพบวาดานที่มีสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคสูงสุด คือ ผูรับการนิเทศ แสดงใหเห็นวาใน
สภาพปจจุบันครูผูรับการนิเทศมีการพัฒนาความรูความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาวิชาตาม
วิชาเอก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู
และสภาพที่พึงประสงคครูผูรับการนิเทศก็ยังคงตองการใหตนเองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในดานตาง ๆ
เชนเดิม เนื่องจากความแตกตางทางดานอายุของครูผูสอน ทําใหครูสวนใหญตองพัฒนาความรูความสามารถ
ดวยตนเอง สอดคลองกับ Glatthorn (1984) ที่กลาววา การนิเทศแบบพัฒนาตนเองเหมาะกับครูที่มีความรู
ความสามารถและตองการพัฒนาวิชาชีพของตนเองดวยตนเอง และกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (อางถึงใน สุนันทา สบายวรรณ, 2555)
ที่กลาววา ผูรับการนิเทศ เปนผูที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะทําใหมีความรู
ความสามารถในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยที่ผูรับการนิเทศมีบทบาทในดานการใหความรวมมือและรับฟงคําแนะนําในทุกดานที่ผูนิเทศให
คําแนะนํา
1.2 สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคตามกระบวนการนิเทศการสอน จากผลการวิจัย
พบวาดานที่มีสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคสูงสุด คือ การสังเกตการสอน แสดงใหเห็นวาในสภาพ
ปจจุบัน มีการดําเนินการสังเกตการสอนเกี่ยวกับการใชแผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาวิชาตามวิชาเอก การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู และสภาพที่พึง
ประสงคผูรับการนิเทศก็ตองการใหมีการสังเกตสอนเชนเดียวกัน เนื่องจากเปน ขั้นตอนสําคัญที่ทําใหผูรับการ
นิเทศไดลงมือปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว สอดคลองกับ Copeland & Boyan (อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี,
2556) ที่กลาววา การสังเกตการสอนเปนขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการสอนเฉพาะที่ไดตกลงกันแลว โดยที่ผู
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นิเทศจะดําเนินการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ตั้งแตตนจนจบหรือในชวงเวลาที่เหมาะสม
ตามที่ตกลงกันไวระหวางครูและผูนิเทศโดยใชเครื่องมือที่ไดเลือกหรือสรางขึ้น แลวทําการบันทึกขอมูลจากการ
สังเกต และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2557) ที่กลาววา การสังเกตการสอนเปนกิจกรรมสําคัญในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน การสังเกตที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบจะทําใหไดขอมูลจริงทั้งดาน
ปจจัย สภาพแวดลอม กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล
2. การจั ด ลํ า ดั บ ความต อ งการจํ า เป น ด า นการนิ เ ทศการสอนครู ห อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
2.1 การจัดลําดับความตองการจําเปนดานองคประกอบการนิเทศการสอน จากผลการวิจัย
พบวา ดานที่มคี าดัชนีการเรียงลําดับความตองการจําเปนสูงสุด คือ การกําหนดกิจกรรมนิเทศ แสดงใหเห็นวา
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
จะตองดําเนินการในการกําหนดกิจกรรมนิเทศเปนลําดับแรก เพื่อแกไขปญหา สอดคลองกับ จุไรรัตน สุดรุง
(2552) ที่กลาววา กิจกรรมนิเทศเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหกระบวนการนิเทศดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง กิ จ กรรมนิ เ ทศมี ม ากมาย ผู นิ เ ทศจะต อ งรู จั ก เลื อ กใช กิ จ กรรมที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ บริ บ ทของโรงเรี ย นและองค ป ระกอบอื่ น ๆ มาเป น ตั ว ช ว ยในการเลื อ กกิ จ กรรมนิ เ ทศ ใน
ขณะเดียวกันการเลือกใชกิจกรรมนิเทศที่หลากหลายก็เปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหผูนิเทศเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ครูมากขึ้น และสามารถนําไปสูการตัดสินใจเลือกกิจกรรมนิเทศที่ใชในการนิเทศครั้งตอไป และวัชรา เลาเรียนดี
(2556) ที่ไดกลาววา การเลือกกิจกรรมนิเทศมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นกอนที่จะเลือกกิจกรรมนิเทศ
ใด ๆ ไปใชนั้น ควรคํานึงถึงหลักเกณฑในการเลือกอยางนอย 3 ประการ คือ 1) จุดประสงคของการนิเทศ
2) ขนาดกลุมของผูรับการนิเทศ และ 3) ประสบการณหรือประโยชนที่ผูรับการนิเทศจะไดรับ
2.2 การจัดลําดับความตองการจําเปนดานกระบวนการนิเทศการสอน จากผลการวิจัยพบวา
ด านที่ มีคาดั ช นี การเรี ย งลํ าดั บ ความต องการจํ าเป น สู งสุ ด คื อ การประชุ มให ขอมู ล ย อนกลั บ เนื่ องจากที่
โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศการสอนซึ่งไมเปนทางการและไมตอเนื่อง และครูผูรับการนิเทศไมไดรับผลจาก
การนิ เ ทศ แสดงให เ ห็ น ว า โครงการห อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี โรงเรี ย น
รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน จะตองดําเนินการในการประชุมใหขอมูลยอนกลับเปนลําดับแรก เพื่อแกไข
ปญหา สอดคลองกับ ฤทธี ตัน (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการดําเนินการนิเทศการสอนและการพั ฒนา
ตนเองของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกําปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา พบวา หลังจากการ
สังเกตการสอนผูนิเทศจะเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอน มีการประชุม
รวมกันหลังการสังเกตการสอนเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับแกครูเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอน และแนะนําใหครู
แสวงหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนดวยตนเอง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2558) ที่กลาววา การประชุมหลังการสังเกตการสอนเปนการพูดคุยระหวางผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศ เพื่อใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและการนิเทศในครั้ง
ตอไป
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2.3 การจัดลําดับความตองการจําเปนดานกระบวนการนิเทศการสอน จากผลการวิจัยพบวา
ดานที่มคี าดัชนีการเรียงลําดับความตองการจําเปนลําดับถัดมาซึ่งมีคาสูงกวาคาดัชนีความตองการจําเปนเฉลี่ย
คือ การประชุมวางแผนกอนการสังเกตการสอน เนื่องจากเมื่อมีการนิเทศการสอนสวนใหญผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศไมไดมีการประชุมวางแผนรวมกันถึงประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา เมื่อผูนิเทศเขาไปสังเกตการ
สอนจึ งอาจไม ได สั งเกตในประเด็ น ที่ ผู รั บ การนิ เ ทศต องการจะปรั บ ปรุ ง หรื อพั ฒ นา จึ ง มี ความจํ าเป น ต อ ง
ดําเนินการในการประชุมวางแผนกอนสังเกตการสอนเชนกัน สอดคลองกับ Acheson & Gall (2003) ที่กลาว
วา การจัดประชุมเพื่อวางแผน เปนขั้นตอนที่ทําใหครูไดมีโอกาสนําเสนอความตองการ ประเด็นที่สนใจจะ
ปรับปรุงและพัฒนาและความมุงหวังที่จะพัฒนา บทบาทของผูนิเทศในขั้นตอนนี้ก็คือ ชวยใหครูเขาใจในเรื่องที่
ครู ส นใจ ให ครู ได มองเห็ น ภาพการสอนของตนเองในป จจุ บั น ร วมกั น พิจ ารณาเทคนิคใหมๆที่ ครู ส นใจจะ
นําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
การจัดการนิเทศการสอน ควรจัดใหมีการดําเนินการนิเทศการสอนอยางชัดเจนและตอเนื่อง โดยดาน
องคประกอบการนิเทศการสอน ควรมีการกําหนดกิจกรรมนิเทศอยางชัดเจน และดานกระบวนการนิเทศการ
สอน ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนกอนการสังเกตการสอนและประชุมใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหการนิเทศมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยในครั้งตอไป
1. ศึกษาความตองการนิเทศการสอนของครูผูสอน โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
2. ศึกษาความตองการนิเทศการสอนของครูผูสอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร
รายการอางอิง
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