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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ี

มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24 จำแนกตามเพศ และประสบการณในการสอน ใน 4 ดาน คือ ดานการวางแผนงาน ดานการปฏิบัติตามแผนงาน 

ดานการตรวจสอบผลการปฏบัิติงาน และดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบสำรวจ ประชากรท่ีใชการวิจัย ไดแก ครูท่ีปฏิบัติการสอนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 150 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูท่ีปฏิบัติการ

สอนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 108 คน กำหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลประกอบดวย (1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ 

ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด 

โดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตาม

แผนงาน ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข และดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด จำแนกตามเพศ และประสบการณในการ

สอนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู การนิเทศการสอน ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

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

supervision of educational institution administrators in Mueang Fa Daet. Under the Office of Secondary 

Educational Service Area 24; ( 2 )  Comparison of teachers' opinions on teaching supervision of 
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administrators in Mueang Fa Daet. 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. he 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 

 

บทนำ 

 ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหมๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

จุดมุงหมายของการศึกษา แตยังพบวา ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของบางคน ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขไดโดยอาศัยผูนิเทศ หรือศึกษานิเทศก ซึ่งมีหนาท่ีนิเทศการศึกษาใหครู

มีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได และนำความรูเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียน

การสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นเรื่องการนิเทศการศึกษา จึงเปนเรื่องสำคัญที่ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทำ

ความเขาใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพื่อนำมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น ซึ่งการศึกษาถือวาเปนสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเปน

เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดมีความเจริญกาวหนา และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน และสามารถพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมตามกาลเวลา  

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ไดจัดใหผูเรียนมีความรู ความสามารถขั้นพื้นฐานในการ

อานออกเขียนได คิดคำนวณได มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอานาคต และสามารถดำรงตนเปนพลเมืองที่ดีใน

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนไปตามแผนการศึกษาชาติไดกำหนดนโยบายไววา รัฐพึง

จัดการศึกษาภาคบังคับใหทั่วถึง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดการ

ควบคุมและกำกับการศึกษามี 4 ชวงชั้น คือ ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 เปนการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ

ชวงช้ันท่ี 3 และ 4 เปนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับรองลงมา

ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนให
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นักเรียนทุกคน บรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ท้ังดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานผลสัมฤทธ์ิของการเรียน

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีปจจัยหลายอยางที่เปนสิ่งที่สงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหประสบ

ผลสำเร็จ และปจจัยที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรในโรงเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546: 32) ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองใหความใสใจ และ

ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจในงานนิเทศการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่งของการนิเทศการศึกษาและเปนวิธีที่ชวยใหพัฒนาการสอนของครูได การนิเทศการศึกษา

เปนการชวยเหลือ แนะนำครู หรือผูเกี่ยวของใหสามารถปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น และทำใหเกิดความกาวหนาใน

วิชาชีพดังที่ สุวรรณ บุญทศ (2541: 2) กลาวไววากระบวนการจัดการศึกษาที่สำคัญ มี 3 ประการ ไดแก กระบวนการ

บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ในกระบวนการดังกลาว กระบวนการนิเทศ

การศึกษานับเปนกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเปนเครื่องมือหรือกลไกในการบริหาร ชวยใหการจัดการศึกษา

บรรลุตามเจตนารมณของหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดใหความสำคัญตอกระบวนการนิเทศ

การศึกษาดวยการสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนดำเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศอยางเปนรูปธรรม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ในปการศึกษา 2562 ของนักเรียน สหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 คะแนนท่ีสอบไดคอนขางต่ำ ซึ่งสะทอน ใหเห็นวาการจัดการเรียน

การสอนยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร สาเหตุนาจะมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก ผู บริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวในบรรดาปจจัยดังกลาวที่ไดกลาวมานี้ ผู วิจัยคิดวา ปจจัยดานผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอนเปนปจจัยสำคัญท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวผูเรียน สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ปญหาและอุปสรรค

ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

ดวยเหตุผลที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 อยูในระดับท่ียังไมเปนท่ีนาพอใจ เปนผลมาจาก การเรียนการสอนของครูสวนใหญสอน

ตามตำรา ครูผูสอนไมทำความเขาใจหลักสูตร เพื่อวิเคราะหและนำไปจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่แทจริง ขาด

ความเอาใสใจ ไมเตรียมการสอน ครูผูสอนขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน และการขาดความเอาใจใสในการติดตาม

ประเมินผลของครูผู สอน ที่เกิดจากการนิเทศไมทั ่วถึง ดังนั ้นเพื ่อเปนการปรับปรุงและกระตุนการเรียนการสอน จึง

จำเปนตองมีกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือของ

ผู บริหาร ครูผู สอนที ่มีความรู ความสามารถทำหนาที ่นิเทศการสอนภายในสถานศึกษา เพื ่อนำไปสู การนิเทศที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลใหการนิเทศภายในสถานศึกษามีบรรยากาศการนิเทศท่ีเปนกันเอง สามารถแกไขและปรับปรุงปญหาได

ตรงจุด และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของครูผูสอนไดอยางทั่วถึง เปนแนวทางนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

ลำดับตอไป 

  จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เพ่ือนำขอมูลท่ี

ไดจากการศึกษาในครั ้งนี ้ ไปใชเปนแนวทางสำหรับสถานศึกษานำไปใชพัฒนาปรับปรุงการนิเทศการสอนภายใน

สถานศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาหรือผูท่ีเก่ียวของตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมือง

ฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมือง

ฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการ

สอน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูผูสอนท่ีมเีพศตางกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมตีอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต

เมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แตกตางกัน 

2. ครูผูสอนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แตกตางกัน 

3. ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนือ้หา 

ในการศึกษาความความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูวิจัยมุงศึกษาใน 4 ดาน โดยใชกระบวนการนิเทศการสอน

ของหนวยศึกษานิเทศ กรมสามัญศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎธานี, 2545: 15-16) คือ 

1) ดานการวางแผนงาน (Plan–P) 2) ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) 3) ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(Check–C) และ 4) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) 

 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในสหวิทยาเขตเมอืงฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 จำนวน 150 คน จากจำนวน 8 โรงเรียน  

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 กำหนดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดจำนวนของกลุม

ตัวอยาง คือ 108 คน และผูวิจัยไดทำการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากรใน

แตละโรงเรยีน 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน คือ สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการสอน 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาใน สหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยใชกระบวนการนิเทศการสอนของหนวยศึกษานิเทศ กรม

สามัญศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญการศึกษา จังหวัดสุราษฎธานี, 2545: 15-16) ใน 4 ดาน คือ  

1) ดานการวางแผน (Plan-P) 

2) ดานการปฎิบัตติามแผนงาน (Do-D) 

3) ดานการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (Cheack-C) 

4) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน 

ดังน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณในการสอน เปนแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) 

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนงาน 

(Plan–P) จำนวน 9 ขอ 2) ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) จำนวน 21 ขอ 3) ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

(Check–C) จำนวน 5 ขอ และ 4) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) จำนวน 7 ขอ รวมขอความทั้งหมดจำนวน 42 

ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert; อางถึงใน พิษณุ ฟองศรี, 2549: 

127) ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษามากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษามาก 

ระดับ 3 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาปานกลาง  

ระดับ 2 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษานอย  

ระดับ 1 หมายความวา มีความเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษานอยท่ีสุด  

  การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ตัวแปรตน 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตรี 

- สูงกวาปริญญาตรี 

3. ประสบการณในการสอน 

- นอยกวา 10 ป 

- 10 - 15 ป 

- มากกวา 15 ปข้ึนไป 

 

ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศการสอนของ

ผูบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  ใน 4 ดาน คือ 

1. ดานการวางแผน (Plan-P) 

2. ดานการปฎิบัติตามแผนงาน (Do-D) 

3. ดานการตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน (Cheack-C) 

4. ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) 
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1 .  ศ ึกษารายละเอ ียดเก ี ่ยวก ับการน ิ เทศการสอนของผ ู บร ิหารสถานศ ึกษา จากตำราเอกสาร วารสาร 

สิ่งตีพิมพ อินเตอรเน็ตและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการนำมาสรางเครื่องมือ 

 2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามแบบประมาณคาตามแนวคิดของ Likert จากคำอธิบายของ พวง

รัตน ทวีรัตน (2540: 98-103) และศึกษาแบบสอบถามของ ฐิติพงศ คลายใยทอง (2547: 107-111) เพื่อเปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

3. รางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาดานการนิเทศตางๆ ตามกรอบท่ีกำหนดไว 

4. นำรางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของโครงสราง 

คำถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเน้ือหาสาระ 

5. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เนื้อหา (content validity) โดยใชสูตร Rovinelli; & Hambleton (อางถึงใน ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546: 140) โดย

กำหนดใหคะแนน ดังน้ี  

+ 1 เมื่อเห็นวาขอคำถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามท่ีระบุไว 

 0 เมื่อไมแนใจวาขอคำถามตรงกับขอบขายเน้ือหาตามท่ีระบุไว 

 - 1 เมื่อแนใจวาขอคำถามไมตรงกับขอบขายเน้ือหาตามท่ีระบุไว 

ซึ่งพิจารณาขอคำถามไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 ข้ึนไปทุกขอ  

6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้น้ีจำนวน 30 คน แลว

นำมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื ่องมือ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ 

Cronbach (1990: 204) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 

7. นำเครื ่องมือที่ผานการทดลองใชแลว เสนออาจารยที ่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไขจัดทำ

เครื่องมือฉบับสมบูรณ 

8. นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือมั่นไปใชกับครูผูสอน 

ในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เพ่ือเก็บขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ีไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ใหกับครูในสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

 2. ผูวิจัยไดเก็บรวมรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจกไปจำนวน 108 ฉบับ และเก็บดวย

ตนเองไดรับกลับคืนมาท้ังหมด 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนำมาวิเคราะหดังน้ี 

 1. แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา

เขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง

แบนมาตรฐาน โดยใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปและนำคาเฉลี ่ยมาเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยตามเกณฑดังนี ้ (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2535: 111) 
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คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเหน็ดวยมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารอยูในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of 

variance) 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติ ไดแก 

 1. คารอยละ  

 2. คาเฉลี่ย (x�) 

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

 4. การทดสอบคาที (t-test) 

5. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance) 

 

ผลของการวิจัย  

  1. ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนครูท่ีปฏิบัติการสอน จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 100.00 จำแนกตามเพศ 

สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 62 คนคิดเปนรอยละ 57.40 เปนเพศชาย จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 42.59 จำแนก

ตามระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 60.18 และรองลงมามี

ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 39.81 และจำแนกตามประสบการณในการทำงานมี

ประสบการณทำงานนอยกวา 10 ปมากที่สุด จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมามีประสบการณในการสอน

มากกวา 15 ปข้ึนไป จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 36.11 และมีประสบการณในการสอน 10 – 15 ป จำนวน 21 คน คิด

เปนรอยละ 19.44 

  2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน (Plan–P) ผลการวิจัยพบวา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 

ไดแก ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) รองลงมา คือ ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) และดาน

การปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) ตามลำดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดาน

การวางแผน (Plan–P)  

2.2 ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศการสอนของ

ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ดานการวางแผน 

(Plan-P) โดยรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก การกำหนด
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นโยบาย เปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน, มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการสอน การจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูของครู และสนับสนุนใหมีการจัดหาบุคลากรใหเพียงพอตามภารกิจการสอน สำหรับขออ่ืนท่ีเหลืออยู

ในระดับมาก 

2.3 ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศ

การสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ดาน

การปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�= 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก

ที่สุด 3 ขอ คือ สนับสนุนใหครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานรวมกันเปนทีม, สนับสนุนใหมีการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาวิชาชีพครูใหคณะครูทราบ และมีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหารกลางวัน อาหารเสริม

และการจัดบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน และอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ไดแก เสนอแนะใหมีการวางแผนการ

สอนหรือจัดทำบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ และมีการบริการดานขอมูลขาวสารทางวิชาการใหกับชุมชน สำหรับขออื่นท่ี

เหลืออยูในระดับมาก 

2.4 ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการ

สอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษาเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดานการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�= 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ

ปานกลาง 1 ขอ ไดแก จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนไดเสียในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของสถานศึกษา สำหรับขออ่ืนท่ีเหลืออยูในระดับมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟา

แดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบวา 

3.1 ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

เมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการวางแผน (Plan – P) และดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action – A) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยท่ีเพศชายมีความ 

3.2 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสห

วิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหาร

มากกวาการศึกษาปริญญาตรี 

3.3 ครูผู สอนที ่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหาร

สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งใจ 

 

อภิปรายผล 

 ผูวิจัยมีประเด็นสำคัญท่ีจะนำมาอภิปรายผลดังน้ี  

 1. ความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นำมาอภิปรายในแตละดานดังน้ี 

1.1 ดานการวางแผนงาน (Plan–P) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผู บริหาร
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สถานศึกษาไดมีการกำหนดนโยบาย เปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน ผู รับผิดชอบงานการอีกทั้งยังมีการกำหนด

ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะตองใชเพ่ือการทำงานใหบรรลตุามเปาหมายท่ีตองการตามแผนปฏบัิติงานประจำป และมีการ

สนับสนุนใหมีการจัดหาบุคลากรใหเพียงพอตามภารกิจการสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 

(2546: 54-60) ที่กลาววา การวางแผนครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการ

พัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามีความจำเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน และสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ พรรณี ใจเพ่ิม (2546: 65) 

ซึ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณารายดานการวางแผนงาน (Plan–P) อยูในระดับมาก 

1.2 ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมอืงฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูบริหารสถานศึกษา

สวนใหญ มีการสนับสนุนใหครูปฏิบัติการสอนหรือทำงานรวมกันเปนทีม กระตุนใหครูปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

ดวยความรับผิดชอบ มีนโยบายครูจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ มีการสนับสนุนใหมีการแจงขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหคณะครูทราบ และไดมีการจัดหาทุนการศึกษา การบริการแนะแนว อาหาร

กลางวัน อาหารเสริมและการจัดบริการดานสุขภาพอนามัยแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิฑูรย สิมะโชคดี 

(2545: 43-47) ที่กลาววา เพื่อใหมั่นใจวามีการนำแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความมั่นใจวาฝายท่ี

รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสำคัญและความจำเปนในแผนการนั้นๆ โดยมีการติดตอสื่อสารไปยัง

ฝายท่ีมีหนาท่ีในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษา และการอบรมท่ีตองการเพ่ือการนำแผนการน้ัน ๆ มา

ปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จำเปนในเวลาที่จำเปนดวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประกอบ พอดี (2549: 

บทคัดยอ) ทำการศึกษาเรื่องการนำวงจรเดมมิ่งมาใชในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย ผูบริหารสถานศึกษาใชวงจรเดมมิ่งกับการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูใน

ระดับมาก อาจเปนเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ ไดมีจัดใหมีแผนปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

อีกทั้งยังจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครูเปนระยะอยางตอเนื่อง และไดมีการจัดใหมีการดำเนินการ

รวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการสอนของครูเปนรายบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 129) ซึ่งกำหนดหนาที่ของผูบริหารในการนิเทศการสอนไววาตองกำกับ ติดตาม และนิเทศ

การสอน ในเรื่องจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหกับครูนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จัดใหมีมุมหนังสือ หองสมุดให

เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน รวมท้ังหองพิเศษ สงเสริมแนะนำเทคนิควิธีการใหมๆมาใชในการดำเนินงานดานการนิเทศการ

สอนในโรงเรียน อำนวยความสะดวกในดานตางๆ ใหคำปรึกษาในการดำเนินงานดานการสอน จัดใหมีการประเมินผลงาน

เพื่อการแกไขปรับปรุง หากผูบริหารโรงเรียนยึดถือปฏิบัติตามที่กลาวมาขางตนก็ยอมจะทำใหการนิเทศการสอนประสบ

ผลสำเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงศ ทับอินทร (2557 : บทคัดยอ) การใชวงจรเดมมิ่ง (พีดีซีเอ) ในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวา การใชวงจรเดม

มิ่ง ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 42 ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
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1.4 ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) ครูในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับ

มาก อาจเปนเพราะโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผูบริหาร

สถานศึกษา ไดมีการสงเสริมใหมีการอบรมเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการสอนของครูใหทันตอเหตุการณ และไดมี

การสนับสนุนใหครูเขาศึกษา หรือฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการสอนซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ สายชอ ทอง

สุข (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

ลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ และเปรียบเทียบ การดำเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตามตัวแปรตอไปนี้คือ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน การไดรับการฝกอบรมและ

ประสบการณในการทำงาน พบวา การสนับสนุนใหครูเขาศึกษา หรือฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการสอน อยูในระดับ

มาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เมื่อจำแนกตามเพศ พบวา ครูผูสอนทั้งเพศชายและเพศหญิง มี

ความคิดเห็นตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ท้ังดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check – 

C) ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action – A) ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do – D) มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน

ดานการวางแผน (Plan – P) พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีคาเฉลี่ย

ความคิดเห็นอยูในระดับสูงกวาเพศหญิง ซึ ่งแตกตางกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เรื ่องการศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการปฎิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศการ

สอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยรวม

และรายขอแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยสูงกวา

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีมุมมองในการทำงานที่กวาง 

และเขาใจกระบวนการในการนิเทศมากวาครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เมื่อจำแนกตามประสบการณืในการสอน พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองฟาแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

เขต 24 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด หารินไสล (2552) เรื่องการศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการปฎิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองคาย เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีประสบการณในการในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายใน 

ในภาพรววมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของปรียา พุทธารักษ (2551) เรื ่อง การศึกษา

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ครูที่มีประสยการณในการ

ทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายใน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ดานการวางแผนงาน (Plan–P) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดทำคูมือครูหรือแนวทางการใชหลักสูตรให

แหมาะสม สนับสนุนใหมีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการสอนตรงกับความตองการหรือความขาดแคลน และ

ควรมอบหมายหรือปรับเปลี่ยนหนาท่ีใหครูปฏิบัติการสอนตรงตามความรูความสามารถของครู 

2. ดานการปฏิบัติตามแผนงาน (Do–D) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะเสนอแนะใหมีการวางแผนการสอนหรือ

จัดทำบทเรียนในรูปแบบตางๆ รวมถึงมีการบริการดานขอมูลขาวสารทางวิชาการใหกับชุมชน 

3. ดานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะจัดใหมีการประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนไดเสียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. ดานการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข (Action–A) ผูบริหารสถานศึกษาควรจะนำผลการประเมิน มาใชเปนขอมูลเบื้องตน

ในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู จากนั้นนำเสนอผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ เชน 

ครูผูสอน ครูประจำชั้น หัวนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อนำผลไปใชในการพัฒนางานของตน พรอมกับใหคำปรึกษาในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแกคร ู

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเรือ่งปญหาการปฏบิัติงานการนิเทศการสอนของผูบริหารสถานศึกษาในทุกกลุมโรงเรียนของสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ในทุกกลุมโรงเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
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