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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 จำแนกตามเพศ 

และประสบการณ์ในการสอน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงาน ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน ด้านการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบสำรวจ 

ประชากรท่ีใช้การวิจัยได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน  

150 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา  

เขต 24 จำนวน 108 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน และใช้

วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตเมืองฟ้าแดด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข และด้านการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงาน และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด จำแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอนโดยรวมไม่แตกต่าง
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กัน เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05  

 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู, การนิเทศการสอน,  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1 ) To study the teachers' opinions towards 

teaching supervision of educational institution administrators in Bangpiang SchoolUnder 

the Office of Secondary Educational Service Area 24; and 2)  Comparison of teachers' 

opinions on teaching supervision of administrators in Bangpiang School Office of Education 

Area 24   by sex and instructional experience in 4 aspects: Plan-P, Do-D, Check-C and 

Action-A. This study was a survey research. The population, totaling 150, included teachers 

in Mueang Fa Daet Education Service Area 24; The researcher used Krejcie and Morgan’s 

sample size determination table and the simple random sampling to select the sample of 

the research were 108 teachers in Mueang Fa Daet Education Service Area 24;  

The instrument used for collecting the data was a questionnaire which comprised  

(1) A checklist on the respondents’ status; and (2) The 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 major research findings revealed that: 1) According to the teachers’ opinions, 

the instructional supervision was performed by the school administrators in Mueang Fa 

Daet Education Service Area 24 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 were not different opinions towards the school administrators’ 

instructional supervision. When classified by teachers’ educational levels, found that the 

opinions were different in whole and in part at the .05 level of significance.  

 

Keywords: Teachers’ Opinions, Instructional Supervision, School Administrators 
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บทนำ 
ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ประการ

เปล่ียนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ 

เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้เก่ียวข้อง 

บางคน ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดย

อาศัยผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซ่ึงมีหน้าท่ีนิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถ

พ่ึงตนเองได้ และนำความรู้เหล่าน้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีวางไว้ ดังน้ันเร่ืองการนิเทศการศึกษา จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

ในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ต่อไปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองของการนิเทศการศึกษาดีข้ึน ซ่ึงการศึกษาถือว่าเป็นส่ิงสำคัญ 

เพราะฉะน้ันการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ให้มนุษย์สามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความเจริญก้าวหน้า และทันต่อการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน และสามารถพัฒนา

ประเทศ ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา    

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน

ในการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณได้ มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอานาคต และสามารถดำรง

ตนเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ

ศึกษาชาติได้กำหนดนโยบายไว้ว่า รัฐพึงจัดการศึกษาภาคบังคับให้ท่ัวถึง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการควบคุมและกำกับการศึกษามี 4 ช่วงช้ัน คือ ช่วงช้ันท่ี 

1 และช่วงช้ันท่ี 2 เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 เป็นการจัดการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานระดับรองลงมาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา

ท่ีอยู่ในสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

ทุกคน บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี โดยมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จ และปัจจัยท่ีสำคัญอย่างหน่ึงท่ีทำให้การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบ

ความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2546: 32) ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความใส่ใจ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ รู้จัก

ปรับปรุงตนเองให้รู้และเข้าใจในงานนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนเป็น

ส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษาและเป็นวิธีท่ีช่วยให้พัฒนาการสอนของครูได้ การนิเทศการศึกษาเป็นการ

ช่วยเหลือ แนะนำครู หรือผู้เก่ียวข้องให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดี ข้ึน และทำให้เกิด

ความก้าวหน้าในวิชาชีพดังท่ี สุวรรณ บุญทศ (2541: 2) กล่าวไว้ว่ากระบวนการจัดการศึกษาท่ีสำคัญ  

มี 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
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การศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว กระบวนการนิเทศการศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญย่ิง 

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหาร ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการ

ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ในปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน  

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คะแนนท่ีสอบได้ค่อนข้าง

ต่ำ ซ่ึงสะท้อน ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร สาเหตุน่าจะมาจาก

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดา

ปัจจัยดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาน้ี ผู้วิจัยคิดว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญ

ท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวผู้เรียน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง

คุณภาพของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อยู่ในระดับท่ียังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เป็นผลมาจาก การเรียน

การสอนของครูส่วนใหญ่สอนตามตำรา ครูผู้สอนไม่ทำความเข้าใจหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์และนำไปจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแท้จริง ขาดความเอาใส่ใจ ไม่เตรียมการสอน ครูผู้สอนขาดการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน และการขาดความเอาใจใส่ในการติดตามประเมินผลของครูผู้สอน ท่ีเกิดจากการนิเทศไม่ท่ัวถึง 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการปรับปรุงและกระตุ้นการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ท้ังน้ีต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอนท่ีมี

ความรู้ความสามารถทำหน้าท่ีนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้การนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการนิเทศท่ีเป็นกันเอง สามารถแก้ไขและปรับปรุงปัญหา

ได้ตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนได้อย่างท่ัวถึง เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในลำดับต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอน

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใช้

พัฒนาปรับปรุงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แตกต่างกัน 

2. ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แตกต่างกัน 

   3. ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                  ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังน้ี 

เพศ 
    - ชาย 

    - หญิง 

ระดับการศึกษา 
    - ปริญญาตร ี

    - สูงกว_าปริญญาตร ี

ประสบการณAในการสอน 
    - นfอยกว_า 10 ปÆ 

    - 10 - 15 ปÆ 

    - มากกว_า 15 ปÆข้ึนไป 

 

ความคิดเห็นของครูผู2สอนท่ีมีต̂อการนิเทศการสอน
ของผู2บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟâาแดด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24  ใน 4 ด2าน คือ 

 

1. ดfานการวางแผน (Plan-P) 

2. ดfานการปฎิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

3. ดfานการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (Cheack-C) 

4. ดfานการพัฒนา/ปรับปรงุแกfไข (Action–A) 
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ประชากร 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 

150 คน จาก 8 โรงเรียน  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ 108 คน และผู้วิจัยได้ทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน เป็นแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

       ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) 

จำนวน 9 ข้อ 2) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) จำนวน 21 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน (Check–C) จำนวน 5 ข้อ และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) จำนวน 7 ข้อ  

รวมข้อความท้ังหมดจำนวน 42 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ 

ลิเคิร์ท (Likert; อ้างถึงใน พิษณุ ฟองศรี, 2549: 127) ดังน้ี 
 

ระดับ  5  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา มากท่ีสุด  

ระดับ  4  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา มาก 

ระดับ  3  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ปานกลาง  

ระดับ  2  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา น้อย  

ระดับ  1  หมายความว่า   มีความเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา น้อยท่ีสุด  

 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา จากตำราเอกสาร วารสาร 

 ส่ิงตีพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการนำมาสร้างเคร่ืองมือ 

2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบประมาณค่าตามแนวคิดของ Likert  

จากคำอธิบายของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 98-103) และศึกษาแบบสอบถามของ ฐิติพงศ์ คล้ายใยทอง 

(2547: 107-111) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3. ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาด้านการนิเทศต่าง ๆ ตามกรอบท่ีกำหนดไว้ 
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4. นำร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ของโครงสร้าง คำถาม การใช้ภาษา และความครอบคลุมในเน้ือหาสาระ 

5. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยใช้สูตร Rovinelli; & Hambleton (อ้างถึงในผ่องศรี 

วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546: 140) โดยกำหนดให้คะแนน ดังน้ี 
 

+ 1 เม่ือเห็นว่าข้อคำถามตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว้ 

    0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคำถามตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว้ 

  - 1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคำถามไม่ตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว้ 
 

ซ่ึงพิจารณาข้อคำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.67 ข้ึนไปทุกข้อ  
 

 6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี

จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเช่ือม่ัน (reliability) ของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach (1990: 204) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.81 

7. นำเคร่ืองมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

จัดทำเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ์ 

8. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือม่ัน 

ไปใช้กับครูผู้สอน ในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือเก็บข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

ให้กับครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

 2. ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยแจกไป จำนวน 108 ฉบับ 

และเก็บด้วยตนเองได้รับกลับคืนมา ท้ังหมด 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ดังน้ี 

 1. แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี

และร้อยละ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียง

แบนมาตรฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและนำค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ ดังน้ี 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 111) 
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ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

                      ด้วยมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

                       ด้วยมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

                           ด้วยปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

           ด้วยน้อย 

            ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารอยู่ในระดับเห็น 

           ด้วยน้อยท่ีสุด 
 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วิเคราะห์ 

โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติ ได้แก่ 
1. ค่าร้อยละ  

2. ค่าเฉล่ีย (x") 

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

4. การทดสอบค่าที (t-test) 

5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance) 

 

 ขอบเขตของเน้ือหา 
ในการศึกษาความความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยา

เขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาใน 4 ด้าน โดยใช้

กระบวนการนิเทศการสอนของหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ

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) 
 

  ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

จำนวน 150 คน จากจำนวน 8 โรงเรียน  
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2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

คือ 108 คน และผู้วิจัยได้ทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของ

ประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ในการสอน 

  ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน  สหวิทยา

เขตเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอน

ของหน่วยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎ์ธานี, 

2545: 15-16) ใน 4 ด้านคือ 1) ด้านการวางแผน (Plan-P) 2) ด้านการปฎิบัติตามแผนงาน (Do-D)  

3) ด้านการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (Cheack-C) และ 4) ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) 

 

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 

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. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียง

มัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังน้ี 

    2.1 ด้านการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบว่า พบว่าความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศ 

การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

(Check–C) และด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D)ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ตามลำดับ 

ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan–P)  

   2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศ

การสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ด้านการวางแผน (Plan-P) 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ ได้แก่  

การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้ รับผิดชอบงาน , มีการกำหนดแนวทาง 

การปฏิบัติงานการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู และสนับสนุนให้มีการจัดหาบุคลากรให้

เพียงพอตามภารกิจการสอน สำหรับข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

   2.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมี

ต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ด้านการปฏิบัติ

ตามแผนงาน (Do–D) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด 3 ข้อ คือ สนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม, สนับสนุนให้มีการแจ้งข้อมูล

ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ และมีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะ

แนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน และอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ เสนอแนะให้มีการวางแผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และมี 

การบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับชุมชน สำหรับข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

   2.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาเมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ จัดให้มีการประเมินความ 

พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำหรับ

ข้ออ่ืนท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

วัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า 

   3.1 ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ

วางแผน (Plan-P) และด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

   3.2 ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอน 

ของผู้บริหารมากกว่าการศึกษาปริญญาตรี 

   3.3 ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังน้ี  

1. ความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา

เขต 24 นำมาอภิปรายในแต่ละด้านดังน้ี 

   1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 มีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเพราะ

โรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการกำหนดนโยบาย 

เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานการอีกท้ังยังมีการกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรท่ี

จะต้องใช้เพ่ือการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมีการสนับสนุน

ให้มีการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอตามภารกิจการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตร

โรจน์ (2546: 54-60) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับ

พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้

ชัดเจน และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) ซ่ึงศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร พิจารณารายด้านการวางแผนงาน (Plan–P) อยู่ในระดับมาก 

   1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เพราะโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการ

สนับสนุนให้ครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม กระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย

ด้วยความรับผิดชอบ มีนโยบายครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสนับสนุนให้มี

การแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้คณะครูทราบ และได้มีการจัดหา

ทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545: 43-47) ท่ีกล่าวว่า เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการนำ

แผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องน้ัน เราจะต้องสร้างความม่ันใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติ

ได้รับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนการน้ัน ๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารไปยังฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีใน

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษา และการอบรมท่ีต้องการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ  

มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ประกอบ พอดี (2549) ทำการศึกษาเร่ืองการนำวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาใช้วงจรเดม

ม่ิงกับการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก 
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   1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา

เขต 24 มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 

อาจเป็นเพราะโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้มีจัด

ให้มีแผนปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู อีกท้ังยังจัดให้มี 

การประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และได้มีการจัดให้มีการดำเนินการ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการสอนของครูเป็นรายบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 129) ซ่ึงกำหนดหน้าท่ีของผู้บริหารในการนิเทศการสอน

ไว้ว่าต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศการสอน ในเร่ืองจัดหาส่ือการเรียนการสอนให้กับครูนำไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน จัดให้มีมุมหนังสือ ห้องสมุดให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รวมท้ังห้องพิเศษ ส่งเสริม

แนะนำเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการดำเนินงานด้านการนิเทศการสอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวกใน

ด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านการสอน จัดให้มีการประเมินผลงานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 

หากผู้บริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ย่อมจะทำให้การนิเทศการสอนประสบผลสำเร็จ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์  ทับอินทร์ (2557) การใช้วงจรเดมม่ิง(พีดีซีเอ) ในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า  

การใช้วงจรเดมม่ิง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก 

   1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ครูในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็น

เพราะโรงเรียนในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการส่งเสริมให้มีการ

อบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการสอนของครูให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้มีการสนับสนุนให้ครู

เข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอนซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สายช่อ ทองสุข 

(2546) ท่ีศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

ลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ และเปรียบเทียบ  

การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรต่อไปน้ีคือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน 

การได้รับการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า การสนับสนุนให้ครูเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอน อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

วัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 เม่ือจำแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความ

คิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ท้ังด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check-C) ด้าน 

การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action-A) ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do-D) มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านการวางแผน (Plan-P) พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล 

(2552) เร่ืองการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฎิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษาเขต 24  โดยรวมและราย

ข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย

สูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีมุมมอง

ในการทำงานท่ีกว้าง และเข้าใจกระบวนการในการนิเทศมากว่าครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เม่ือจำแนกตามประสบการณืในการสอน พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางเพรียงมัธยมศึกษา เขต 24 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เร่ืองการศึกษา

และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการในการทำงานต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ

ปรียา พุทธารักษ์ (2551) เร่ือง การศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนิเทศภายใน  

ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ด้านการวางแผนงาน (Plan–P) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดทำคู่มือครูหรือแนว

ทางการใช้หลักสูตรใหแหมาะสม สนับสนุนให้มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับ

ความต้องการหรือความขาดแคลน และควรมอบหมายหรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีให้ครูปฏิบัติการสอนตรงตาม

ความรู้ความสามารถของครู 

   1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะให้มีการวาง

แผนการสอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการบริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการให้กับ

ชุมชน 

   1.3 ด้านการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะจัดให้มี 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
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   1.4 ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข (Action–A) ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน  

มาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากน้ัน

นำเสนอผลการประเมินต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ครูผู้สอน ครูประจำช้ัน หัวน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือนำ 

ผลไปใช้ในการพัฒนางานของตน พร้อมกับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนแก่ครู 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาเร่ืองปัญหาการปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่ม

โรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

    2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
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