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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนและแนว

ทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) ด้านการปฏิบัติตาม

แผนงาน (Do-D) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข 
(Action-A) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสหวิทยศึกษาลำพญา จำนวน 113 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ

แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 

สหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan–P) ด้านการ
ปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) และด้านการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน (Check-C)  2) แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา วางแผนและ

กำหนดทางเลือกของการนิเทศในสอดคล้องกับความต้องการ ปฏิบัติการนิเทศการสอนของครูตามแผนงาน

อย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลและติดตามครูเก่ียวกับการนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
 

คำสำคัญ: การนิเทศการสอน, ผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 
128 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine the teachers’ opinion towards the 

instructional supervision performed by the administrators of the schools in Sahawittaya 

Suksa Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 and to 

propose guidelines for developing the instructional supervision performed by the 

administrators of the schools in Sahawittaya Suksa Lampaya under the Saraburi Primary 

Educational Service Area Office 2 in 4 aspects including Plan-P, Do-D, Check-C and Action-

A. The population studied were comprised of 113 school teachers in Sahawittaya Suksa 

Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The research 

instrument was a 5-point rating scale questionnaire and open-ended questions.  The 

statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. 

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

instructional supervision was performed by the administrators of the schools in 

Sahawittaya Suksa Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 

at high level in whole and in part.  The listed mean scores in order from the highest to 

the lowest were Plan-P, Do-Do, Action-A and Check-C and 2) the proposed guidelines for 

developing the instructional supervision performed by the administrators of the schools in 

Sahawittaya Suksa Lampaya under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 

included planning and determining the schools’ alternatives of instructional supervision 

corresponding to teachers’ needs, constantly organizing  teachers’ instructional 

supervision as planned, evaluating and monitoring teachers’ applying suggestions and 

advices obtained from instructional supervision to teaching and learning improvement and 

development. 
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บทนำ 

มนุษย์ท่ีเกิดมาทุกคนมีความจำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ ต้องศึกษา เพราะการศึกษาหาความรู้จะช่วยให้

มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมโดยส่วนรวม ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
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ให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมทุก ๆ ด้าน และสามารถเก้ือกูลการพัฒนาประเทศได้

อย่างเหมาะสม และบุญเล้ียง ชะวาลิสันต์ (2543: 1) ได้กล่าวไว้อีกว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็นหลายระดับและหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาได้รับผิดชอบการจัดการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถข้ัน
พ้ืนฐานในการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และสามารถดำรงตน

เป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซ่ึงรัฐได้กำหนดนโยบายไว้ว่า  

รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ท่ัวถึงบริบูรณ์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการควบคุมและกำกับท้ังในการศึกษาท้ัง 4 ช่วงช้ัน คือ ช่วงช้ันท่ี 1 และช่วงช้ัน

ท่ี 2 เป็นการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 เป็นการจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับรองลงมาท่ีคอยกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีอยู่

ในสังกัดเพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรท้ังด้านคุณภาพชีวิตท่ีพึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธ์ิของการเรียนในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุน และปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงท่ีทำให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบความสำเร็จ 

คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 32) ดังน้ัน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสนใจ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้และ

เข้าใจในงานนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศ

การศึกษาและเป็นวิธีท่ีช่วยให้ครูพัฒนาการสอนได้ การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยเหลือแนะนำครูหรือ
ผู้เก่ียวข้องให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน และทำให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพดังท่ี สุวรรณ 

บุญทศ (2541: 2) กล่าวไว้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ มี 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการ

นิเทศการศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญย่ิง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหาร ช่วย
ให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้

ความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการ

พัฒนากระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

การนิเทศการสอนเพ่ือมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการสอนในโรงเรียน ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2546: 28) กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนโดยมุ่งท่ีพฤติกรรมของครูท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ลักษณะงานของการนิเทศการสอน จะมีงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเลือกสรร

บุคลากร การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก การจัดการวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมประจำการ การปฐมนิเทศ 
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การบริการพิเศษ งานสัมพันธ์กับชุมชน และงานประเมินผล โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

และคุณภาพของนักเรียน หลักการนิเทศท่ีควรยึดถือ คือ หลักแห่งการส่งเสริมความเจริญงอกงามให้ครูและ

นักเรียน หลักการจัดอย่างเป็นประชาธิปไตย หลักการสร้างสรรค์ หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการ
สร้างขวัญและกำลังใจ หลักการปรับปรุงการเรียนการสอน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับหน่วยงานอ่ืน สอดคล้องกับ สุรพงษ์ ศรีรักธรรม (2541: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนา

ครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูผู้สอนในโรงเรียนแต่

ละแห่งมีความแตกต่างกันท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ ความต้องการ  
และความรับผิดชอบ ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นิเทศ เพ่ือกระตุ้นช่วยเหลือให้ครู

สามารถปฏิบัติภารกิจการสอนให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน สามารถ

ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีพึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน เต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ โดยขณะเดียวกันก็มี
ความจำเป็นต้องสนับสนุนครูให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ โดยการเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูให้สามารถปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนให้ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ การนิเทศการสอนจึงเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีจะต้องกระทำอย่าง

เป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะสามารถช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการสอนให้ได้ผลดี
ย่ิงข้ึน แต่เดิมการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็นเพียงผู้รับการ

นิเทศ แต่ในปัจจุบันงานนิเทศการสอนมีความสำคัญมากข้ึน บุคลากรในโรงเรียนต้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงข้ึน อันเน่ืองมาจากศึกษานิเทศก์มีจำนวนจำกัดไม่สามารถ

สนองตอบความต้องการทางการนิเทศการสอนของโรงเรียนได้อย่างท่ัวถึง อีกท้ังสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากท่ีศึกษานิเทศก์ซ่ึงอยู่ภายนอกจะรู้สภาพปัญหา

และความต้องการท่ีแท้จริงของโรงเรียน และโรงเรียนส่วนใหญ่ในสภาพปัจจุบันบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้

ความสามารถเพียงพอและบางคนยังมีความชำนาญในเฉพาะสาขาอีกด้วยจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 17-19) ดังน้ันพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดไว้ใน หมวด 4 มาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คะแนนท่ีสอบได้ค่อนข้างต่ำ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการ

จัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดาปัจจัยดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาน้ี 

ผู้วิจัยคิดว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวผู้เรียน 
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
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ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือนำ

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการนิเทศการ
สอนภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา 

ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้
ศึกษากรอบแนวคิดของการทำงานตามวงจรเดม่ิง (The Deming Cycle) (Deming, 1986) คือ วงจร

พัฒนาคุณภาพงานเป็นวงจรพัฒนาพ้ืนฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ ประกอบด้วย คือ 1) การ

วางแผนงาน (Plan–P) 2) การปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C)  

และ 4) การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ในการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
กระบวนการนิเทศการสอนแบบ PDCA 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ขอบเขตของเน้ือหา ในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ความคิดเห็นของครูผูRสอนท่ีมีต4อการนิเทศ

ภายในของผูRบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยศึกษา 

ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 

 

แนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอน

ของผูRบริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา

ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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ผู้วิจัยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D)  

3) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 

1.2 ขอบเขตของประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนใน 
สหวิทยศึกษาลำพญาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 113 คน  

จากจำนวน 11 โรงเรียน โดยประชากรท้ังหมดเป็นผู้ให้ข้อมูล 

1.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan-P)  2) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน 

(Do-D)  3) ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข 

(Action-A) 

1.4 เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน เป็นแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูและผู้บริหารท่ีมีต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

1.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นครูท่ีปฏิบัติการสอน จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

จำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 73.45 เป็นเพศชาย จำนวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.55 จำแนกตามระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 69.03 และรองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.97 และจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 5 ปีมากท่ีสุด จำนวน  
54 คน คิดเป็นร้อยละ 47.79 รองลงมามีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป จำนวน 32 คน  

คิดเป็นร้อยละ 28.32 และประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี น้อยท่ีสุด จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89

 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
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แรก ได้แก่ ด้านการวางแผน รองลงมา คือด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) และด้านการพัฒนา/

ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(Check–C) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัย ดังน้ี 
2.1 ด้านการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ 

โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ข้อท่ี 7 คือสนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากร
ให้เพียงพอตามภารกิจการสอน รองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 2 คือมีการกำหนระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะต้องใช้

เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และข้อท่ี 1 คือการกำหนด

นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ ข้อ
ท่ี 6 เสนอแนะให้มีการจัดทำคู่มือครูหรือแนวทางการใช้หลักสูตร  

2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ

นิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3 ข้อ คือ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรก ได้แก่ข้อท่ี 17 คือการจัดหาทุนการศึกษา 

การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 

รองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 15 สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครู

ทราบ และข้อท่ี 14 คือสนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม ตามลำดับส่วนข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ข้อท่ี 20 คือมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับชุมชน 

2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครู

ท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน

ระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรก ได้แก่ ข้อท่ี 1 คือจัดให้มีแผนปฏิบัติ

การเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู รองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 4 คือเม่ือส้ินภาค

เรียนหรือส้ินปีการศึกษามีการประเมินสรุปการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือนำผลมาพิจารณาแก้ไข 
ปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป รองลงมาได้แก่ข้อท่ี 3 คือจัดให้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครูเป็นรายบุคคล และข้อท่ี 2 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติการสอน

ของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ข้อท่ี 5 คือจัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
2.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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2 ข้อ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 6 คือส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ

สอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และข้อท่ี 7 คือสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

สมรรถภาพในการสอนส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ ข้อท่ี 4 คือให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนแก่ครู 
 

อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 สนับสนุนให้มีการจัดหาบุคคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอนและมีการจัดหา
ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน รวมท้ังจัดให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท้ังน้ี

ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ 

และสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กาญจนพันธ์ อักษรสิทธ์ิ (2548: 105) ท่ีศึกษาเร่ือง การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายข้อปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
พิบูลชัย ศรีเข้ม (2553: บทคัดย่อ) ซ่ึงศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เขตการศึกษา 10 ในภาพรวมและรายข้อมีการนิเทศอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็น

สำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอมวกเหล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ

ตามภารกิจการสอน มีการกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะต้องใช้เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 54-60) ท่ีกล่าวว่า  

การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิง

ใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล

ใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณารายด้านการวางแผนงาน (Plan–P) 

อยู่ในระดับมาก 
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2. ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอมวกเหล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการจัดหา
ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ สนับสนุน

ให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม กระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ

รับผิดชอบ เสนอแนะให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้คำแนะนำในการจัด
ตารางสอนโดย คำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประชุม พบปะผู้ปกครองและ

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แนะนำให้มีการปรับวัตถุประสงค์การ

เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถ่ิน ให้คำแนะนำในการใช้ห้องเรียนและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดหา ผลิตหรือพัฒนาส่ือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการ

สอนตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนดและให้มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมนำไปใช้งาน สนับสนุนให้มี

สมาคม ชมรมเพ่ือบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน และแนะนำบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถใช้

เคร่ืองมืออุปกรณ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545: 43-47) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการนำแผนการไป

ปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน เราจะต้องสร้างความม่ันใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึง

ความสำคัญและความจำเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรมท่ีต้องการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ มาปฏิบัติ และมีการ
จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549) 

ทำการศึกษาเร่ืองการนำวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วงจรเดมม่ิงกับการปฏิบัติงาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอ

มวกเหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการ

สอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ จัด
ให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ิน

ปีการศึกษามีการประเมินสรุปการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือนำผลมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการ

ดำเนินงานในระยะต่อไป และจัดให้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครู

เป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 129) ซ่ึงกำหนด
หน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการสอนไว้ว่าต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศการสอน ในเร่ืองจัดหาส่ือการ

เรียนการสอนให้กับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดให้เหมาะสมกับ

สภาพโรงเรียน รวมท้ังห้องพิเศษ ส่งเสริมแนะนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานด้านการนิเทศ
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การสอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการสอน จัดให้มี

การประเมินผลงานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง หากผู้บริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ย่อมจะ

ทำให้การนิเทศการสอนประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ ทับอินทร์ (2557) การใช้วงจร
เดมม่ิง (พีดีซีเอ) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า การใช้วงจรเดมม่ิง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขต 42 ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ครูในสหวิทยศึกษาลำพญา อำเภอมวกเหล็ก 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้มี

การอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้ครูเข้า
ศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สายช่อ ทองสุข 

(2546) ท่ีศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ และเปรียบเทียบ 

การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน 
การได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan-P) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการกำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานการสอนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้มีการกำหนดมาตรฐานด้านการจัดการเรียน
การสอน มีการอำนวยการในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือความ

ต้องการของท้องถ่ิน เสนอแนะให้มีการจัดทำคู่มือครูหรือแนวทางการใช้หลักสูตร ตลอดจนสนับสนุนให้มี

การคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับความต้องการหรือความขาดแคลน และมอบหมาย

หรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติการสอนตรงตามความรู้ความสามารถ 
1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะแนวการจัด

กิจกรรมการสอนของครูให้สอดคล้องจุดมุ่งหมาย มีการให้คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับมาตรฐานหรือมาตรการ

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เสนอแนะให้มีการวางแผนการสอนหรือจัดทำบทเรียน

ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของครูและนักเรียนอย่างพอเพียง  
ให้คำแนะนำและติดตามผลการใช้ส่ือการสอนของครู แนะนำให้มีการสอนซ่อมเสริมตามความเหมาะสม 

เช่นการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

และมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับชุมชน 
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1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน 

มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดส้ินใจเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากน้ันนำเสนอผลการ

ประเมินต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำ

ผลไปใช้ในการพัฒนางานของตน แล้วจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับครูอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมกับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแก่ครู และสนับสนุนให้

ครูไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือแหล่งอ่ืน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กับโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

2.2 ควรศึกษาเร่ืองปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่ม
โรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
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