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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 2) พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และ 0.90 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
   ผลการวิจัยพบว่า  
   1. กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับ จากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ  และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ  
   2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
   3. กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า 
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูในระดับสูง  ฉะน้ันจึงต้องให้ความส าคัญ             
กับกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยต้องมีการวางแผนการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพสูง 
   
ค าส าคัญ: กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา, พฤติกรรมการสอนของครู 
 
Abstract  
 This research aimed to study: 1) the internal supervision process under Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2, 2) the teachers teaching behaviors under Saraburi Primary Educational 
Service Area Office 2, and 3) the relationship between the internal supervision process and teachers teaching 
behaviors under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The samples of this research were 310 
teachers under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instruments were 5 rating 
scale questionnaires with reliability of 0.94 and 0.90. The statistics used for data analysis were to obtain  
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various descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, Conbach's alpha 
coefficient and Pearson's correlation coefficient. 
 The finding were as follows:  
    1. The internal supervision process under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 in 
educational institution was at the high level. When considering each aspect in every level with average 
values in descending order, as follows: Media creation and tools, Supervision planning, Supervisory practice 
and Education current conditions problems and needs.  
    2. The teacher's teaching behavior under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 as 
a whole was at the high level. When considering each aspect in every level with average values in descending 
order as follows: learning activities, the use of media and technology, supervisory practice and classroom 
research.  
    3. The internal supervision process and teacher's teaching behavior under Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 2. Had a high level of positive relationship with the correlation coefficient 
between 0.71 and 0.89, which has a significant positive correlation at level 0.1. The results of the research 
concluded that internal supervision process affects teachers' teaching behavior at a high level. Therefore there 
must pay attention to the supervision process within the educational institution by having a systematic 
operation plan in accordance with the internal supervision system. So that teachers have appropriate teaching 
behavior, appropriate teaching behavior, leading to self-development and develop learners to high quality. 
 
Keywords: school internal supervision process, teacher's teaching behavior. 
 
บทน า 
 กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นหน่ึง
ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารจะต้องพัฒนาระบบงาน
นิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่ง
จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง มีความรู้และมีทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐานตามความ
ต้องการและบรรลุตามความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษา 
(พรเพ็ญ สมบัติมาก, 2558: 9) จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ครูในด้านการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิรูป
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การพัฒนาครู เป็นอันดับแรก เ พ่ือให้ครูสามารถปรับ
พฤติกรรมการสอนจากการสอนรูปแบบเดิมเป็นการสอน
รูปแบบใหม่ แต่ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ประสบความส าเร็จน้ัน ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานที่
ตรงกันในการพัฒนาและด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของครู
อย่างเป็นระบบ (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550: 1) กระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการหน่ึงที่ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพครู ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้
บรรลุตามที่ ต้องการ เพราะการนิเทศการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นส่งเสริมปรับปรุงกระบวน การเรียนการสอนของครู

ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด และการ
นิเทศการศึกษาภายในสถาน ศึกษาก็เป็นกระบวนการหน่ึงที่
จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนได้ตรง
ตามสภาพของปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 
โดยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
เพ่ือก่อ ให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และน าไปสู่ 
การพัฒนาผู้เรียนในที่สุด (ส านักงานงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551: 53) ดังน้ันครูจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการ
สอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ท างานเป็นทีม 
และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษา
ชั้นเรียน ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ให้ ความส าคัญในการ
บริหารงานวิชาการผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างมี
เหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้น าสถานศึกษา
มีเอกลักษณ์ ของตนเองที่เด่นชัด มีระบบการนิเทศภายในที่
เข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ชุมชนมีความพึงพอใจ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนสถานศึกษามากข้ึน (สมใจ มณีวงษ์, 2559: 
111) แต่จากศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาส าคัญ
ของกระบวนการการนิเทศสถานศึกษาคือ การด าเนินการไม่
ครบถ้วนทุกกระบวนการข้ันตอน และขาดความต่อเน่ืองใน
การเตรียมความพร้อมในการนิเทศการศึกษา อีกทั้ ง
สถานศึกษาหลายแห่งยังขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
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ด้านการนิเทศ และด้วยปัญหาน้ี จึงท าให้การนิเทศในสถาน 
ศึกษาไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาครูได้ตามความเหมาะสมตามความ
ต้องการของครู นอกจากน้ันยังส่งผลให้การนิเทศไม่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากครูในสถานศึกษา ในด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศน้ัน ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนิน 
การนิเทศไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับศึกษานิเทศก์ที่มี
ภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานการนิเทศการเรียนการสอน 
และปัญหาจากการที่ครูไม่ปฏิบัติตามก าหนดการหรือปฏิทิน
การด าเนินงานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากครูผู้นิเทศมีภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายมากเกินไป โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กที่มี
ครูจ านวนน้อย หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ และไม่พัฒนา
รูปแบบการนิเทศให้เหมาะสมกับสถานศึกษาแล้ว โอกาสที่
ครูจะได้รับการนิเทศในสถานศึกษาจึงมีความเป็นไปได้ยาก 
นอกจากน้ันสถานศึกษาบางแห่งยังขาดความพร้อมในด้าน
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนิเทศ เช่น โทรทัศน์ เทป 
วิทยุ กล้องถ่ายภาพ หรือการผลิตสื่อเอกสารที่ใช้ในการ
นิเทศ ที่รวมไปถึงนวัตกรรมการนิเทศต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัตนา ดวงแก้ว และคณะ (2554: 78-79) ทีไ่ด้ศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาการ
นิเทศการเรียนการสอน มีดังน้ี 1) ด้านการเตรียมการนิเทศ
พบปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมของคณะกรรมการการนิเทศ 
การขาดการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบและไม่ได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความต้องการอย่างแท้จริงของครู
ผู้รับการนิเทศ 2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ และเวลาในการนิเทศ
ของผู้บริหาร คร ูและ ผู้นิเทศ อีกท้ังผู้รับการนิเทศไม่มีความ
เข้าใจในกระบวนการการนิเทศที่ไม่ได้รับการสะท้อนการ
นิเทศจากผู้นิเทศ และ3) ด้านการประเมินผลการนิเทศส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ียังพบอีกว่า 
ปัญหาด้านพฤติกรรมการสอนของครู ได้แก ่1) ด้านเตรียมการ
สอนครู พบว่า ครูยังขาดการท าเข้าใจก่อนด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครู
ยังขาดการด าเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
พบว่า มีปัญหาสื่อการสอนไม่ เพียงพอและไม่ มีความ
หลากหลาย 4) ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูขาดการ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และปัญหาของนักเรียนทั้งก่อน
และหลังเรียน มีการวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน มี
การวัดผลและประเมินปลายภาคเรียนสุดท้ายน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงให้ดีข้ึน (ปนัดดา อามาตร, 2560)  

 จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นน้ี
จะเห็นได้ว่า กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา       
มีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่ช่วยท าให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในงานมากย่ิงข้ึน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ     
คุณภาพการศึกษา ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา
และท าวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
เพ่ือน าผลจากการวิจัยมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนต่อไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(2551) ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ 
3) การสร้างสื่อและเครื่องมือ 4) การปฏิบัติการนิเทศ และ5) 
การประเมินผลการนิเทศผนวกกับการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดของพฤติกรรมการสอนของครูของ 
สุจิตรา แซ่จิว (2557) ใน 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการเตรียม 
การสอน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการใช้
สื่อและเทคโนโลยี 4) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และ 5) ด้าน
การวัดและประเมินผล ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถาน 
ศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 139 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 1,638 คน (ข้อมูล : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2, 2561: 12) 
 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจั ยครั้ ง น้ี  คือ ครูที่
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 1,638 คน  
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ เครจซี และ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610) ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 310 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายเพ่ือหาสัดส่วน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์           
ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับ
พฤติกรรมการสอนของครู สั งกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีความเที่ยงตรง    
เชิงเน้ือหา (Content Validity) สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย หาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) จ านวน 310 ฉบับ เกี่ยวกับระดับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวน 
การการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ  
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสอนของครู  สั งกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ  
 
การด าเนินการวิจัย  
 ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือ
น าไปใช้ในการต้ังข้อค าถาม ก าหนดขอบเขตตัวแปร และ
สร้างแบบสอบถาม  
   ระยะที่ 2 สร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ 
ดัง น้ี 1) แบบสอบถามกระบวนการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
ประชากร จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา 0.94 ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูเท่ากับ 
0.90 
 ระยะที่ 3 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบ
ความเที่ยงตรงในเน้ือหาและความเชื่อมั่นมาปรับปรุงเสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจัดพิมพ์ และน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานของครู โดย
การแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ และน าเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลกับพฤติกรรมการสอนของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
การนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 1. กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ ด้านการวาง
แผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการโดย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้เกิด
คุณภาพ และส่งเสริมให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียน 
 2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งน้ี
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อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการสอนของครูมีความส าคัญ 
ต่อการพัฒนาผู้ เรียนให้ มี พัฒนาการด้านต่าง  ๆ ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา เกิด
ทักษะการเรียนรู้ทีสู่งข้ึน และรู้เท่าทันการการเปลี่ยน แปลง
ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า กระบวนการ
การนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 3. กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา   
กับพฤติกรรมการสอนของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2 มีความสัมพันธ์
ทางบวก โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรม
การสอนของครู เน่ืองจากกระบวนการการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการสอน ของครูจึง
อยู่ระดับมากด้วย ดังน้ันจึงต้องให้ความส าคัญ กับกระบวนการ
การนิเทศภายในสถานศึกษา โดยต้องมี การวางแผนการ
ด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้ครูมีพฤติกรรมการสอน ที่ เหมาะสม  
อันน าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 
 
อภิปรายผล 

1. กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ รองลงมา คือ ด้านการวาง
แผนการนิเทศ และด้านการปฏิบัติการนิเทศ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ ต่อการ พัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนของครูให้มคีุณภาพ และส่งเสริม
ให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพทางการเรียน จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนินทิกา อินทรา (2557) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน เขต
ต าบลภูหอ อ า เภอภูหลวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการการนิเทศภายในของโรงเรียน เขตต าบลภูหอ 
อ า เภอภูหลวง  สั งกั ดส า นักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียง

ตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร ด้านการออกแบบวิธีการท างาน  ด้านการ
ประสานงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการประเมินสภาพ
การท างาน และด้านการจัดล าดับความส าคัญของงาน  

2. พฤติกรรมการสอนของครู  สังกัดส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม      
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อและเทคโน 
โลยี ซึ่งเท่ากันกับด้านการวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการสอนของครู  มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
เ พ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้ ที่ สู ง ข้ึน และรู้ เท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระทวีศักด์ิ พุทฺธรกฺขิโต  
(ยุทธไกร) (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนกับประสิทธิผลของการ
จัดการศึกษาของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ของส านักเรียนในเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมของส า นักเรียนในเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ด้านศาสนบุคคล ด้านการดารงพุทธศาสตร์  ด้าน
ความสามารถปฏิบัติศาสนกิจ และด้านการเผยแผ่ศาสนา 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2  
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และรายด้าน 
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการ
การนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน
ของครู เน่ืองจากกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา
อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการสอน ของครูจึงอยู่ระดับมาก
ด้วย เพราะฉะน้ันจึงต้องให้ความ ส าคัญกับกระบวนการการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานตามกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม 
อันน าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา แซ่จิว 
(2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน 
ของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  
ซึ่งผลการวิจัย พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง 
โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวน การ
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบที่ต้องมข้ัีนตอนการ
ด าเนินงานที่ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการและจัดล าดับความส าคัญเพ่ือน ามาก าหนดทางเลือก
และแนวทางในการแก้ปัญหา และความต้องการโดยน าไป
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการวางแผนการ
ด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูมีพฤติกรรมการสอนด้านวิจัยในชั้นเรียน
เก่ียวกับการสังเกตพฤติกรรม และปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน
ในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาแก้ปัญหาของผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน          
การจัดการศึกษา   
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการการนิเทศสถานศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงการ   
บริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
พฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
     2.3 ควรมีการศึกษา เรื่ องความสัมพัน ธ์
ระหว่างบทบาทผู้น ากับพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือน าผล
จากการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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