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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ด้านการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน (Check–C) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบสำรวจ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ จำนวน 108 คน กำหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสห

วิทยศึกษาผาเสด็จ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการวางแผน (Plan-P) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) 

และด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ( Check-C) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการ
สอนโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น

มากกกว่าครูระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู, การนิเทศการสอน, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to examine and to make a comparison of 

teachers’ opinions towards instructional supervision performed by the school 

administrators in Sahawitayasuksa Pha Sadej under the Saraburi Primary Educational 

Service Area Office 2 in 4 aspects: Plan-P, Do-D, Check-C and Action-A. This study was a survey 

research. The researcher used Krejcie and Morgan’s sample size determination table and the 

simple random sampling to select the sample of the research. The study sample were 108 

teachers in Sahawitayasuksa Pha Sadej. The instrument used for collecting the data was a 

questionnaire which comprised 1) a checklist on the respondents’ status and 2) a 5-point 

rating scale on school administrators’ instructional supervision. The statistics used for 

analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 

and F-test. 

The research findings were as follows: 1) according to the teachers’ opinions, the 

instructional supervision was performed by the school administrators in Sahawitayasuksa 

Pha Sadej at high level in whole and in part.  The listed mean scores in order from highest 

to lowest included Plan-P, Do-D, Action-A and Check-C and 2) the comparison results 

showed that the teachers with different genders and amounts of teaching experience did 

not express different opinions towards the school administrators’ instructional supervision. 

When classified by teachers’ educational levels, it was found that their opinions were 

different in whole and in part at the .05 level of significance. That is, the teachers with 

educational levels higher than bachelor’s degree expressed a higher level of opinions 

than that of the teachers with bachelor’s degree. 

 

Keywords: Teachers’ Opinions, Educational Supervision, Administrators 

 

บทนำ 

ในปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นส่ิงสำคัญมากสำหรับมนุษย์ ทุกคนท่ีเกิดมามีความจำเป็นท่ีจะต้อง

เรียนรู้ และศึกษาหาความรู้เพ่ือสามารถปรับตัวและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังน้ันการศึกษาจึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต การศึกษาส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า และทันต่อการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน และสามารถ

พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา บุญเล้ียง ชะวาลิสันต์ (2543: 1) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ
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ศึกษาของประเทศไทยแบ่งออกเป็นหลายระดับและหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาได้รับผิดชอบการจัดการศึกษา โดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รัฐได้เป็นผู้จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการอ่าน

ออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถดำรงตนเป็น

พลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงรัฐได้กำหนดนโยบายไว้ว่า  
รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ท่ัวถึง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับผิดชอบโดยตรง 

ในการจัดการควบคุมและกำกับการศึกษามี 4 ช่วงช้ัน คือ ช่วงช้ันท่ี 1 และช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการจัดการศึกษา

ในระดับประถมศึกษา และช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 เป็นการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับรองลงมาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติ

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนด

ไว้ในหลักสูตร ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

มีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ และ
ปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงท่ีทำให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 32) ดังน้ันผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องให้ความใส่ใจ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้และเข้าใจใน

งานนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษา
และเป็นวิธีท่ีช่วยให้พัฒนาการสอนของครูได้ การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือ แนะนำครู หรือ

ผู้เก่ียวข้องให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน และทำให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพดังท่ี สุวรรณ 

บุญทศ (2541: 2) กล่าวไว้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ มี 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการ

นิเทศการศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญย่ิง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหาร  

ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการ
พัฒนากระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม สุรพงษ์ ศรีรักธรรม (2541: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอน

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูผู้สอนใน

โรงเรียนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ  

ความต้องการ และความรับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นิเทศ เพ่ือกระตุ้น
ช่วยเหลือให้ครูสามารถปฏิบัติภารกิจการสอนให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน

การสอน สามารถทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีพึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน เต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  

โดยขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องสนับสนุนครูให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ โดยการ
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เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูให้สามารถ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการพัฒนาท่ี

จะต้องกระทำอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะสามารถช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาการสอนให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน แต่เดิมการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร

การศึกษา ครูเป็นเพียงผู้รับการนิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศการสอนมีความสำคัญมากข้ึน บุคลากรใน

โรงเรียนต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงข้ึน อันเน่ืองมาจาก

ศึกษานิเทศก์มีจำนวนจำกัดไม่สามารถสนองตอบความต้องการทางการนิเทศการสอนของโรงเรียนได้อย่าง
ท่ัวถึง อีกท้ังสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากท่ี

ศึกษานิเทศก์ซ่ึงอยู่ภายนอกจะรู้สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของโรงเรียน และโรงเรียนส่วนใหญ่

ในสภาพปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงพอและบางคนยังมีความชำนาญในเฉพาะ
สาขาอีกด้วยจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542: 17-19) ดังน้ันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 4 

มาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
การนิเทศการสอนเพ่ือมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการสอนในโรงเรียน ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

(2546: 28) กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนโดยมุ่งท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะงานของการนิเทศการสอน จะมีงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเลือกสรร

บุคลากร การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก การจัดการวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมประจำการ การปฐมนิเทศ 
การบริการพิเศษ งานสัมพันธ์กับชุมชน และงานประเมินผล โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและ

คุณภาพของนักเรียน หลักการนิเทศท่ีควรยึดถือ คือ หลักแห่งการส่งเสริมความเจริญงอกงามให้ครูและ

นักเรียน หลักการจัดอย่างเป็นประชาธิปไตย หลักการสร้างสรรค์ หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการ
สร้างขวัญและกำลังใจ หลักการปรับปรุงการเรียนการสอน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับหน่วยงานอ่ืน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คะแนนท่ีสอบได้ค่อนข้างต่ำ ซ่ึงสะท้อน 
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยหลาย

ประการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดาปัจจัยดังกล่าว

ท่ีได้กล่าวมาน้ี ผู้วิจัยคิดว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือ 

ตัวผู้เรียน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

อยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เป็นผลมาจาก การเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่สอนตามตำรา ครูผู้สอน



 137 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ไม่ทำความเข้าใจหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์และนำไปจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริง ขาดความ

เอาใส่ใจ ไม่เตรียมการสอน ครูผู้สอนขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน และการขาดความเอาใจใส่ในการ

ติดตามประเมินผลของครูผู้สอน ท่ีเกิดจากการนิเทศไม่ท่ัวถึง ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับปรุงและกระตุ้นการ
เรียนการสอน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ท้ังน้ี

ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถทำหน้าท่ีนิเทศการสอนภายใน

สถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการ

นิเทศท่ีเป็นกันเอง สามารถแก้ไขและปรับปรุงปัญหาได้ตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนได้อย่างท่ัวถึง เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลำดับต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้พัฒนา

ปรับปรุงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือผู้

ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย

ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย
ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คร้ังน้ี 

ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดของกระบวนการนิเทศการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา 
(หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 2545: 15-16) คือ วงจรพัฒนาคุณภาพงาน

เป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย คือ 1) การวางแผนงาน (Plan–

P) 2) การปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) 4) การพัฒนา/

ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ในการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกระบวนการนิเทศการสอน
แบบ PDCA 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แตกต่างกัน 

2. ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แตกต่างกัน 
3. ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

แตกต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย
ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

ในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย

ศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน  
โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ

ตัวแปรอิสระ 

เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 
ระดับการศึกษา 

     - ปริญญาตรี 

     - สูงกว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการสอน   

     - น้อยกว่า 10 ปี 

     - 10 - 15 ปี 

     - มากกว่า 15 ปีข้ึนไป 
 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการ
สอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ 

- ด้านการวางแผน (Plan-P) 

- ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

- ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  

            (Check-C) 

 - ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 
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การศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 2545: 15-16) คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) 2) ด้านการปฏิบัติตาม

แผนงาน (Do–D) 3) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุง

แก้ไข (Action–A) 

2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 159 คน จากจำนวน 8 โรงเรียน โดยเปิดตารางของ 

เครซ่ี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 108 คน 
3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการสอน 
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสห

วิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศ

การสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญการศึกษา  

จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 2545: 15-16) ใน 4 ด้านคือ  
ด้านการวางแผน (Plan-P) 

ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) 

ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน เป็นแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 

 

ผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นครูท่ีปฏิบัติการสอน จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

จำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 57.40 เป็นเพศชาย จำนวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.59 จำแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 

65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 และรองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.81 และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 10 ปีมากท่ีสุด 
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จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมามีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 15 ปีข้ึนไป จำนวน 39 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.11 และมีประสบการณ์ในการสอน 10 – 15 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 

2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ด้านการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบว่า พบว่าความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศ

การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียง

อันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) รองลงมา 

คือ ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) และด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ด้านการ
พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan–P)  

2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการวางแผน (Plan-P) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (,'= 4.43) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการ

ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน 2) มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการสอน การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู และ 3) สนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอน สำหรับข้ออ่ืนท่ี

เหลืออยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมี

ต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุ รี เขต  2 ด้านการปฏิ บั ติตามแผนงาน  (Do-D) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน ได้แก่ 1) สนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือ

ทำงานร่วมกันเป็นทีม 2) สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครู

ทราบ และ 3) มีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการ
จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ 1) เสนอแนะให้มีการวาง

แผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และ 2) มีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับ

ชุมชน สำหรับข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 
2.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
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นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำหรับข้ออ่ืนท่ี

เหลืออยู่ในระดับมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า 

3.1 ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan-P) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีเพศชายมีความแตกต่างกัน 

3.2 ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีระดับการศึกษาสูงกว่า 

ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารมากกว่าการศึกษาปริญญาตรี 

3.3 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังน้ี  
1. ความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นำมาอภิปรายในแต่ละด้านดังน้ี 

1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอ 

แก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ

กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานการอีกท้ังยังมีการกำหนดระยะเวลา
และทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  

และมีการสนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 54-60) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อท่ี

ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บ

ข้อมูลให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์
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ระหว่างทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร พิจารณารายด้านการวางแผนงาน (Plan-P) อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอ 

แก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มี

การสนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีมกระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มีนโยบายครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ

สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ และได้มีการจัดหา

ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545: 43-47) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการนำ

แผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน เราจะต้องสร้างความม่ันใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ

ได้รับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนการน้ัน ๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารไปยังฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีใน

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษา และการอบรมท่ีต้องการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ มา
ปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป็นในเวลาท่ีจำเป็นด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประกอบ 

พอดี (2549) ทำการศึกษาเร่ืองการนำวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วงจรเดมม่ิงกับการปฏิบัติงาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอ 

แก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผา
เสด็จ อำเภอแก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

ส่วนใหญ่ ได้มีจัดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อีกท้ัง

ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และได้มีการจัดให้มีการ

ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครูเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 129) ซ่ึงกำหนดหน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการสอน

ไว้ว่าต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศการสอน ในเร่ืองจัดหาส่ือการเรียนการสอนให้กับครูนำไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รวมท้ังห้องพิเศษ ส่งเสริม

แนะนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานด้านการนิเทศการสอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการสอน จัดให้มีการประเมินผลงานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 

หากผู้บริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ย่อมจะทำให้การนิเทศการสอนประสบผลสำเร็จ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2557) การใช้วงจรเดมม่ิง (พีดีซีเอ) ในการบริหารงานวิชาการ
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ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า การใช้

วงจรเดมม่ิงในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก 
1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) ครูในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ 

อำเภอแก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มี
การส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้มี

การสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอนซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัย

ของ สายช่อ ทองสุข (2546) ท่ีศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ  

และเปรียบเทียบ การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียนการได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้า

ศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน อยู่ในระดับมาก 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา

ผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เม่ือจำแนกตามเพศ พบว่า 

ครูผู้สอนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทย

ศึกษา ผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ท้ังด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข  

(Action-A) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผน (Plan-P) 

พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เร่ืองการศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน  

ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีมุมมองในการทำงานท่ีกว้าง และเข้าใจกระบวนการในการนิเทศมาก

ว่าครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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เม่ือจำแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมคิด หารินไสล (2552) เร่ืองการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของปรียา พุทธารักษ์ (2551) เร่ือง การศึกษากระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทำงาน

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดทำคู่มือครูหรือแนว

ทางการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม สนับสนุนให้มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับ
ความต้องการหรือความขาดแคลน และควรมอบหมายหรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติการสอนตรงตาม

ความรู้ความสามารถของครู 

1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะให้มีการวาง

แผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับ
ชุมชน 

1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้มีการ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 

1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน  

มาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากน้ันนำเสนอ

ผลการประเมินต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำผลไปใช้ใน
การพัฒนางานของตน พร้อมกับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแก่ครู 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

2.2 ควรศึกษาเร่ืองปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่ม

โรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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