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ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTERNAL SUPERVISION PROCESS. 
UNDER THE OFFICE OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATION 

AREA 
 

ดษุฎี  พินิจกลุชยั 
โรงเรียนอนบุาลนครปฐม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษานครปฐม เขต 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม 2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครัง้นี ้รวม 155 คน การวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า1) กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาและครู 

สงักดัส านกัเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากและเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ การพฒันาทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม และการวิจยัเชิง

ปฏิบัติในชัน้เรียน รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง และต ่าสุดคือ การพัฒนาทาง

วิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตร 2) พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ  

การเตรียมการสอนและการใช้สื่อและเทคโนโลยีสอน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

ค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ การวิจัยในชัน้เรียน 3) ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

(X_tot) กบัพฤติกรรมการสอนของครู (Y_tot) สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

โดยรวม พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = 0.551) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก  

 

ค าส าคัญ: การนิเทศภายในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study the internal supervision process, 2) to 

study the teaching behavior of teachers, and 3)  to study the relationship between the internal 

supervision process. The samples used in this study were 155 schools under Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office. The data were analyzed by mean, standard deviation, 

and correlation. 

The results were as follows: 1) The internal supervision process of the administers and 

teachers were under Nakhon Pathom primary educational service area office in overall 

summary was high. When considering each aspect found that the average of highest level was 

the development of group working skill and classroom action research. The subordinate was 

the providing assistance to teachers directly. The lowest were professional development and 

curriculum development. 2 )  The teaching behaviors of teachers were under Nakhon Pathom 

primary educational service area office in overall summary was high. When considering each 

aspect found that the average of highest level was the preparation for teaching and used media 

and teaching technology. The subordinate was the learning activities. The lowest was the 

classroom action research. 3 )  The relationship between the internal supervision process with 

the teaching behaviors of teachers were under Nakhon Pathom educational service area office. 

In overall was found that had medium related, significantly at a .0 1  level and positive 

correlations. 

 

Keyword: Supervision in educational institutions 

 
บทน า 

การนิเทศเป็นระบบหนึ่งของระบบการ

จดัและการบริหารสถานศกึษา เป็นกระบวนการ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน การชีแ้นะ การให้

ความช่วยเหลือและร่วมมือคบัครูผู้สอน รวมทัง้

บุคคล ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา โดยมี

เป้าหมาย คือคณุภาพของผู้ เรียน การนิเทศการ

สอนเป็นกระบวนการ ของผู้ นิเทศที่มุ่งปรับปรุง

และพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่

พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมของ

ผู้ เรียน เนื่องจากการสอนเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้

ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการสอนได้ ซึ่งจะน าไปสู่การ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดี
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ขึน้ เพราะครูซึ่งอยู่ในสถานศึกษาและประกอบ

อาชีพการสอน ต้องมีความรู้ใหม่ ๆ ทัง้ทางด้าน

เนือ้หาวิชาและด้านวิธีการสอนซึง่การนิเทศการ

สอนจะเป็นการพฒันาวิชาชีพครู ได้อีกทางหนึ่ง 

ถึงแม้ว่าการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ของครู เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้ เรียนจะมีรูปแบบวิธีการหลากหลายวิธีก็ตาม 

แต่ก็มีวิธีที่สถานศึกษานิยมใช้กันมากที่สุด ใน

ปัจจุบันที่ถือว่าเป็นวิธีที่สถานศึกษาสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็วอีกทัง้

ประหยดั งบประมาณในการด าเนินการ นัน่คือ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา เพราะ

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการท างานร่วมกนั

ของผู้ บ ริหารและบุคลากร ทุกคน ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพื่อให้พฒันาผลสมัฤทธ์ิ ทางการ

เรียนสงูขึน้ (ไพโรจน์  กลิ่นกหุลาบ, 2550) 

จากปัญหาการเรียนการสอนต้องอาศยั

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ

พฒันา ให้ครูมีความสามารถปรับปรุงการเรียน

การสอนด้วยเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพ มี

การก ากับ ติดตามคุณภาพงานเพื่อให้เกิดผล

ลัพธ์หรือผลผลิต และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบ

ในทางที่ดี ต่อการพัฒนาผู้ เรียนในอนาคตที่

มุ่งหวัง ในสภาพปัจจุบันพบว่าสถานศึกษามี

โครงการนิเทศภายใน สถานศึกษาปรากฏใน

แผนปฏิบั ติการของสถานศึกษา  เพื่ อ ใ ห้

สอดคล้องกับขอบข่าย/ภารกิจการ บริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนดไว้ได้ก าหนดนโยบาย การประเมิน

คณุภาพการนิเทศการเรียนการสอน เกณฑ์การ 

พิจารณา คือ สถานศึกษามีแผนการนิเทศการ

เรียนการสอนสถานศกึษามีแผนการปฏิบติังาน/

ปฏิทิน ซึ่งก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

สถานศึกษามีผู้ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม ปฏิทินที่ก าหนดสถานศึกษามี

รายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบติัและ

สถานศึกษามีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุง

แก้ไขการจัดการการเรียนการสอน ให้บรรลุผล

ตามที่สถานศึกษาก าหนดและ มีรายงาน

ประจ าปี 

การนิ เทศภายในสถานศึกษาเ ป็น

กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้ ครูผู้ สอนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เกิด การ

เรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะท าให้ผู้ เรียนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ วิจัยจึงต้องการ

ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรม

การสอนของครู สงักัดส านักงานส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เพื่อน า

ผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนพัฒนา และ

ปรับปรุงกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

และเพื่อสนบัสนุนพฤติกรรมการสอนของครู ให้

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษานครปฐม   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของครู 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษานครปฐม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งการศึกษา

กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอนของครู สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม  

2 . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม จังหวัดนครปฐมปีการศึกษา 2561 

จ านวน 254 โรง โดยใช้ก าหนดขนาดตัวอย่าง

ของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 155

โรง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                   ตวัแปร (X)                   ตวัแปร (Y) 

 
 
 
 

 

 

 
ผลการวิจัย 

1 . ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น

สถานศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาและครู 

สังกัดส านักเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ

มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พบว่า 

ที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนาทักษะการ

ท างานเป็นกลุ่ม และการวิจัยเชิงปฏิบัติในชัน้

เรียน รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือแก่ครู

โดยตรง และต ่าสุดคือ การพัฒนาทางวิชาชีพ

และการพฒันาหลกัสตูร  

2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม 

สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา 5 ด้าน 
  1) การให้ความช่วยเหลือแกค่รูโดยตรง 
  2) การพฒันาทกัษะการท างานกลุ่ม 
  3) การพฒันาทางวชิาชีพ 
  4) การพฒันาหลกัสตูร 
  5) การวิจยัเชงิปฏิบตัิการในชัน้เรียน 

 

พฤติกรรมการสอนของครูในสานศกึษา 
  1) การเตรียมการสอน 
  2) การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
  3) การใช้ส่ือและเทคโนโลย ี
  4) การวิจยัในชัน้เรียน 
  5) การวดัและประเมินผล 
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พิ จ า รณ าพบ ว่ า  ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด คื อ  

กา ร เ ต รี ยมกา รสอนและกา ร ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ

เทคโนโลยีสอน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้  และค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ การวิจยัในชัน้

เรียน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา(X_tot)กับพฤติกรรม

การสอนของครู (Y_tot) สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  โดยรวม 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

(r = 0.551) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผู้ สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เนื่องจาก สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งมี

ความส าคัญ,ในการพัฒนา กระบวนการเรียน

การสอนของครูเพื่อให้เกิดคณุภาพ และสง่เสริม

ให้ครูมีพฤติกรรมการสอน ที่ เหมาะสมและ

สามารถพัฒนาให้ผู้ เ รียนเกิดประสิทธิภาพ

ทางการเรียน ซึ่งมีความส าคัญของการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาเ ร่ือง การนิ เทศภายใน 

สถานศึกษามีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครู

ในการเตรียมการสอน เนื่องจากครูต้องปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ กนัและต้องปฏิบติังานที่ค่อนข้าง

หนัก  ครูจึ งมี เวลาไม่ เพียงพอส าหรับการ

เตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถ

ลดภาระของครูได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

รังสรรค์ คุ้มตระกลู  ได้ศกึษาเร่ือง ความต้องการ

นิเทศภายในของครูผู้ สอนอ าเภอแก่งหางแมว 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 

1 พบว่า  ความต้องการนิ เทศภายในของ

ครูผู้สอน อ าเภอแก่งหางแมว สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสุ

ปรียาอร สีสะแล  ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา 

ความ ต้อ งกา รกา รนิ เ ทศภาย ในข องค รู

วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี 

พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา จังหวัด

จันทบุ รีมีความต้องการ การนิ เทศภายใน 

โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก  

2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ทัง้นีเ้พราะ พฤติกรรมของครูในการปฏิบัติการ

สอนมีความส าคัญในการที่ นัก เ รียนจะมี

พฒันาการและมีทกัษะ ในการเรียนรู้ที่สงูขึน้ซึ่ง

มีความส าคัญของพฤติกรรมการสอนของครู

โดยผู้ เรียนจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือ

ต ่ามากน้อยเพียงใดทันขึน้อยู่กับวิธีการสอน 

หรือพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู 

เพราะครูมีบทบาทโดยตรงในการประกัน

คุณภาพ การเรียนรู้ของผู้ เรียนเพื่อให้ผู้ เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยเหตุนี ้
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พฤติกรรมการสอน จึงเปรียบเสมือนเป็นการ

ปฏิ รูปการสอนของครู ด้วย เพราะครู ต้อง

ปฏิบติังานอย่างมีระบบและ เป็นกระบวนการมี

การประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ซึ่งครูต้องสามารถก าหนด กระบวนการ

ท างานของตนเองได้ โดยศึกษาหลักสูตรให้

เ ข้ า ใ จ  มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ส อ น น า  

ก ร ะบวนกา ร วิ จั ย ใ น ชั น้ เ รี ย น เ ข้ ามา ใ ช้  

ด าเนินการสอนโดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม วัดผล

ประ เมิ นผลตาม  สภาพจ ริ ง  ของผู้ เ รี ยน

ประเมินผลการสอนของตนเองเพื่อการวิเคราะห์

และปรับปรุงการสอน และ บันทึกผลการสอน

ทุกครัง้ที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับละอองดาว ปะ

โพธ์ิ ได้ศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ

ผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอน ที่มีประสิทธิผลของครูใน

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

พบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอน

ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม  มีความสมัพนัธ์ทางบวก

และความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทัง้นี เ้พราะ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู หากกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับที่มาก 

พฤติกรรมของครูจะอยู่ในระดับมากด้วย ทัง้นี ้

เพราะการนิเทศภายในสถานศึกษาจะช่วยให้

เกิด การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาให้

สอดคล้องดบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม จะท า

ให้ครูมีความรู้ พันสมัยอยู่เสมอ และช่วยแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้ จ าเป็นต้องได้รับ

การชี แ้นะหรือการนิ เทศจากผู้ ช านาญการ

โดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไข ปัญหาได้ส าเร็จ

ลลุ่วง การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นงานที่มี

ความส าคัญต่อความเจริญงอกงาม ของครู 

แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม 

แต่ครูจะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่ เสมอ 

ในขณะที่ท างานในสถานการณ์จริง สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพนม พูลเทิม ได้ศึกษา เร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอน ของ

ครูกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่ การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า 

พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนมีความสมัพนัธ์

กับพฤติกรรม  การ เ รียน รู้ของนัก เ รียนทั ง้

ภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และ พระมหาชูศกัด์ิ กิจฺจกาโร  

ได้ศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

การสอน ของครูกับประสิทธิผลของการจัด

การศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม ของส านกั

เรียนในจงัหวดัชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการสอน
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ของครูที่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของการ

จัดการศึกษา พระปริยั ติธรรม โดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยู่ในระดบัปาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของผู้ บริหารโรงเรียน ด้านการ

นิเทศ เช่น การประเมินสภาพปัญหา การออกแบบ

วิธีการท างาน 

2. ควรมีนโยบายในการดแูลด้านการนิเทศของ

ผู้บริหารโดยเฉพาะเพราะมีความส าคญัต่อการพฒันา

คุณภาพการสอนของครูและส่งผลต่อการพัฒนา

ความรู้ทกัษะ ความสามารถของผู้ เรียน
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