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Behaviors under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 2) พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และ 0.90 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับ จากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ
2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการวิจัยในชั้นเรียน
3. กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี ค วามสัมพันธ์ท างบวกในระดั บสูง อย่างมีนั ยส าคัญที่ร ะดับ 0.1 ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่ า
กระบวนการการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษามี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการสอนของครู ใ นระดับ สู ง ฉะนั้ น จึ ง ต้อ งให้ ค วามส าคั ญ
กับกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยต้องมีการวางแผนการดาเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ค รู มีพ ฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม นาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒ นาผู้เรียนให้ มี
คุณภาพสูง
คาสาคัญ: 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
___________________________________________________________________________________________________________
1นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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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.
บทนา
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นหนึ่ง
ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารจะต้องพัฒนาระบบงาน
นิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่ง
จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง มีความรู้ และมีทักษะที่
จ าเป็ นตามหลั กสู ตรให้ ได้ คุ ณภาพ มี มาตรฐานตามความ
ต้องการและบรรลุตามความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษา
(พรเพ็ญ สมบัติมาก, 2558: 9) จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ครูในด้านการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และการปฏิรูป
การศึกษาให้ประสบความสาเร็จ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การพั ฒ นาครู เ ป็ น อั น ดั บ แรก เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถปรั บ
พฤติกรรมการสอนจากการสอนรูปแบบเดิมเป็นการสอน
รูปแบบใหม่ แต่ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ประสบความส าเร็จ นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่สาคัญต้องมีความเข้าใจพื้นฐานที่
ตรงกั น ในการพั ฒ นาและด าเนิ น การ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของครู
อย่างเป็นระบบ (กรองทอง จิรเดชากุล, 2550: 1) กระบวนการ
นิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพครู ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้
บรรลุ ต ามที่ ต้ องการ เพราะการนิ เ ทศการศึ ก ษาจะช่ ว ย
กระตุ้นส่งเสริมปรับปรุงกระบวน การเรียนการสอนของครู

ให้บรรลุตามจุดมุ่ง หมายของหลักสูตรที่กาหนด และการ
นิเทศการศึกษาภายในสถาน ศึกษาก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่
จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนได้ตรง
ตามสภาพของปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
โดยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เพื่อก่ อ ให้ เกิดการพัฒ นาตนเอง พัฒนางาน และน าไปสู่
การพั ฒนาผู้ เรี ยนในที่สุ ด (ส านัก งานงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2551: 53) ดั ง นั้ น ครู จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน มีการจัดการเรียนการ
สอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทางานเป็นทีม
และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการศึกษา
ชั้ น เรี ย น ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น า ให้ ค วามส าคั ญ ในการ
บริ หารงานวิ ช าการผู้ เ รี ย นกล้ า คิ ด กล้า แสดงออกอย่ า งมี
เหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้นาสถานศึกษา
มีเอกลักษณ์ ของตนเองที่เด่นชัด มีระบบการนิเทศภายในที่
เข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ชุมชนมีความพึงพอใจ และเข้ามามี ส่วนร่วมใน
การสนับสนุนสถานศึกษามากขึ้น (สมใจ มณีวงษ์ , 2559:
111) แต่จากศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาสาคัญ
ของกระบวนการการนิเทศสถานศึกษาคือ การดาเนินการไม่
ครบถ้วนทุกกระบวนการขั้นตอน และขาดความต่อเนื่องใน
การเตรี ย มความพร้ อ มในการนิ เ ทศการศึ ก ษา อี ก ทั้ ง
สถานศึกษาหลายแห่งยังขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
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ด้านการนิเทศ และด้วยปัญหานี้ จึงทาให้การนิเทศในสถาน
จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น นี้
ศึกษาไม่มี ประสิท ธิผ ลเท่ าที่ ค วร เพราะไม่ ส ามารถแก้ไ ข
จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา
ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาครู ไ ด้ ต ามความเหมาะสมตามความ
มีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
ต้องการของครู นอกจากนั้นยังส่งผลให้การนิเทศไม่ได้รับ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่ช่วยทาให้ครูมีความรู้ ความ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากครูในสถานศึกษา ในด้านการ
เข้าใจในงานมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ปฏิบัติการนิเทศนั้น ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนิน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การบริหารจัดการที่ส่ง ผลต่อ
การนิเทศไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับศึกษานิเทศก์ที่มี
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา
ภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานการนิเทศการเรียนการสอน
และทาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการนิเทศ
และปัญหาจากการที่ครูไม่ปฏิบัติตามกาหนดการหรือปฏิทิน
ภายในสถานศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมการสอนของครู สั ง กั ด
การดาเนินงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากครูผู้นิเทศมีภ ารกิจ ที่ได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
มอบหมายมากเกินไป โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มี
เพื่อนาผลจากการวิจัย มาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางส าหรับ
ครูจานวนน้อย หากผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ และไม่พัฒนา
การวางแผนพั ฒ นาและปรั บปรุ ง กระบวนการการนิ เ ทศ
รูปแบบการนิเทศให้เหมาะสมกับสถานศึกษาแล้ว โอกาสที่
ภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูมีการ
ครูจะได้รับการนิเทศในสถานศึกษาจึงมีความเป็นไปได้ยาก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
นอกจากนั้นสถานศึกษาบางแห่ง ยังขาดความพร้อมในด้าน
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนิเทศ เช่น โทรทัศน์ เทป
วิทยุ กล้อ งถ่า ยภาพ หรื อการผลิ ตสื่อ เอกสารที่ ใช้ใ นการ
ขอบเขตของการศึกษา
นิเทศ ที่รวมไปถึงนวัตกรรมการนิเทศต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้
ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษาแนวคิด
ที่เป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการการนิ เ ทศภายในสถาน
รัตนา ดวงแก้ว และคณะ (2554: 78-79) ทีไ่ ด้ศึกษางานวิจัย
ศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ที่เกี่ยวกับการนิเทศการเรีย นการสอน พบว่า ปัญหาการ
(2551) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพ
นิเทศการเรียนการสอน มีดังนี้ 1) ด้านการเตรียมการนิเทศ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ
พบปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมของคณะกรรมการการนิเทศ
3) การสร้างสื่อและเครื่องมือ 4) การปฏิบัติการนิเทศ และ5)
การขาดการวางแผนร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบและไม่ ไ ด้
การประเมินผลการนิเทศผนวกกับการศึกษาแนวคิด และ
วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความต้องการอย่างแท้จริงของครู
ทฤษฎีเกี่ยวกับ แนวคิดของพฤติกรรมการสอนของครู ของ
ผู้รับการนิเทศ 2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศส่วนใหญ่เป็ น
สุจิตรา แซ่จิว (2557) ใน 5 ด้าน ดัง นี้ 1) ด้านการเตรียม
ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ และเวลาในการนิเทศ
การสอน 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการใช้
ของผู้บริหาร ครู และ ผู้นิเทศ อีกทั้งผู้รับการนิเทศไม่มีความ
สื่อและเทคโนโลยี 4) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และ 5) ด้าน
เข้าใจในกระบวนการการนิเทศที่ไม่ได้รับการสะท้อนการ
การวั ดและประเมิ น ผล ตลอดจนงานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
นิเทศจากผู้นิเทศ และ3) ด้านการประเมินผลการนิเทศส่วน
ความสัมพันธ์ร ะหว่างกระบวนการการนิเทศภายในสถาน
ใหญ่ เ ป็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การขาดการก ากั บ ติ ด ตามและ
ศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สัง กัดส านักงานเขต
ประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ปัญหาด้านพฤติกรรมการสอนของครู ได้แก่ 1) ด้านเตรียมการ
สอนครู พบว่า ครูยังขาดการทาเข้าใจก่อนดาเนินการจัดการ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เรียนการสอน 2) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครู
ประชากรที่ใ ช้ ในการศึก ษาครั้ง นี้ ได้ แก่ ครู ที่
ยังขาดการดาเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ปฏิ บัติ ง านสอนในสถานศึ กษา สั ง กั ดส านัก งานเขตพื้ น ที่
ให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จานวน 139 โรงเรียน
พบว่ า มี ปั ญ หาสื่ อ การสอนไม่ เ พี ย งพอและไม่ มี ค วาม
รวมทั้งสิ้น 1,638 คน (ข้อมูล : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลากหลาย 4) ด้านการวัดผลประเมินผล พบว่า ครูขาดการ
ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2, 2561: 12)
ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และปัญหาของนักเรียนทั้งก่อน
กลุ่มตัวอย่าง
และหลังเรียน มีการวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน มี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ที่
การวั ดผลและประเมิน ปลายภาคเรีย นสุด ท้ายนาผลการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึก ษา สัง กัดส านั กงาน เขตพื้น ที่
ประเมินไปปรับปรุงให้ดีขึ้น (ปนัดดา อามาตร, 2560)
การศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2 จ านวน 1,638 คน
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กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่ างโดยเปิดตารางของ เครจซี และ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดพิมพ์ และนาไปใช้ในการเก็บ
มอร์ แ กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610) ได้
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 310 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายเพื่อหาสัดส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพ
1. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
ส่วนบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับเพศ อายุ
ระหว่ า งกระบวนการการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษากั บ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานของครู โดย
พฤติ ก รรมการสอนของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การแจกแจงความถี่ และหาค่ า ร้ อ ยละ และน าเสนอใน
การศึ กษาประถมศึก ษาสระบุรี เขต 2 มี ค วามเที่ย งตรง
รูปแบบตารางประกอบความเรียง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
2. วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการการนิเทศภายใน
และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย หาค่า ความเที่ย งตรงเชิ ง
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เนื้ อ หา โดยผู้เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ได้ ค่ า ดั ช นี ค วาม
สระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้
มาตรฐาน (SD.) และน าเสนอในรู ปแบบตารางประกอบ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ความเรียง
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check
3. วิเคราะห์ข้อมูลกับพฤติกรรมการสอนของครู
list) จ านวน 310 ฉบั บ เกี่ ย วกั บ ระดั บ เพศ อายุ ระดั บ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน
2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บกระบวน
และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
การการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วน
การนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
2 โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
การสอนของครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
ผลการวิจัย
การดาเนินการวิจัย
1. กระบวนการการนิเ ทศภายในสถานศึ กษา
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ร ะหว่างกระบวนการการนิเทศ
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ภายในสถานศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมการสอนของครู สั ง กั ด
ระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับจากมากไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อ
หาน้อย ดัง นี้ ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ ด้านการวาง
นาไปใช้ในการตั้ง ข้อค าถาม กาหนดขอบเขตตัวแปร และ
แผนการนิเทศ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการศึกษา
สร้างแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการโดย ภาพรวมอยู่ใน
ระยะที่ 2 สร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ให้ความสาคัญ
ดั ง นี้ 1) แบบสอบถามกระบวนการการนิ เ ทศภายใน
กับกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งมีความสาคัญ
สถานศึกษา 2) แบบสอบถามพฤติ กรรมการสอนของครู
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อให้เกิด
เสนอต่อ ผู้เ ชี่ ยวชาญ 3 ท่า น เพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพของ
คุณภาพ และส่งเสริมให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม
เครื่ อ งมื อ และน าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช่
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพทางการเรียน
ประชากร จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
2. พฤติกรรมการสอนของครู สัง กัดส านักงาน
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา 0.94 ค่าความ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่
เชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครู เท่ากับ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
0.90
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดัง นี้ ด้าน
ระยะที่ 3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ
การจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ความเที่ยงตรงในเนื้อหาและความเชื่อมั่นมาปรับปรุงเสนอ
ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้
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อาจเป็ น เพราะพฤติ ก รรมการสอนของครู มี ค วามส าคั ญ
ตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดสรร
ต่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี พั ฒ นาการด้ า นต่ า ง ๆ ตาม
ทรั พ ยากร ด้ า นการออกแบบวิ ธี ก ารท างาน ด้ า นการ
คุณลักษณะอัน พึง ประสงค์ข องหลักสูตรสถานศึกษา เกิ ด
ประสานงาน ด้านการอานวยการ ด้านการประเมินสภาพ
ทักษะการเรียนรู้ทสี่ ูงขึ้น และรู้เท่าทันการการเปลี่ยน แปลง
การทางาน และด้านการจัดลาดับความสาคัญของงาน
ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า กระบวนการ
2. พฤติ กรรมการสอนของครู สั ง กั ดส านั กงาน
การนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
3. กระบวนการการนิ เทศภายในสถานศึก ษา
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
กับ พฤติ กรรมการสอนของครู สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
มาก ทั้ ง 5 ด้ า น โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การจั ด
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 2 มี ค วามสั ม พั น ธ์
กิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อและเทคโน
ทางบวก โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โลยี ซึ่งเท่ากันกับด้านการวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านที่มี
ที่ร ะดับ .01 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะ
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง เป็นไปตาม
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการสอนของครู มี
การสอนของครู เนื่องจากกระบวนการการนิเ ทศภายใน
ความสาคัญ ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ มีพัฒนาการด้านต่างๆ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการสอน ของครูจึง
ตามคุณลักษณะอั นพึง ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
อยู่ระดับมากด้วย ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญ กับกระบวนการ
เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ สู ง ขึ้ น และรู้ เ ท่ า ทั น การ
การนิเทศภายในสถานศึกษา โดยต้องมี การวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า
ดาเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่าง
กระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
เป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ค รู มี พ ฤติ ก รรมการสอน ที่ เ หมาะสม
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระทวี ศั ก ดิ์ พุ ทฺ ธ รกฺ ขิ โ ต
อันนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
(ยุ ท ธไกร) (2554) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาความ
ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนกับประสิทธิผลของการ
จัดการศึกษาของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
อภิปรายผล
ของส านั ก เรี ย นในเขตบางกอกใหญ่ ก รุ ง เทพมหานคร
1. กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษา สั งกั ด
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูสอนพระปริยัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย
ธรรมแผนกธรรมของส านั ก เรี ย นในเขตบางกอกใหญ่
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กรุ ง เทพมหานคร โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เรี ย งล าดั บ
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ
ค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย ดัง นี้ ด้านการปฏิบั ติดีปฏิบั ติ
ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ รองลงมา คือ ด้านการวาง
ชอบ ด้ า นศาสนบุ ค คล ด้ า นการดารงพุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
แผนการนิเทศ และด้ านการปฏิ บัติการนิเทศ ส่วนด้ านที่ มี
ความสามารถปฏิบัติศาสนกิจ และด้านการเผยแผ่ศาสนา
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการนิ เ ทศ
ความต้องการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด
สถานศึ ก ษาได้ ใ ห้ค วามส าคัญ กั บ กระบวนการการนิ เ ทศ
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 2
ภายในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และรายด้าน
กระบวนการเรียนการสอนของครูให้ มคี ุณภาพ และส่งเสริม
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง
ให้ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะกระบวนการ
ประสิทธิภ าพทางการเรียน จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่า
การนิเทศภายในสถานศึกษาส่ง ผลต่อพฤติกรรมการสอน
กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษาอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
ของครู เนื่องจากกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อนินทิกา อินทรา (2557) ได้ทา
อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการสอน ของครูจึงอยู่ระดับมาก
การวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน เขต
ด้วย เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความ สาคัญกับกระบวนการการ
ต าบลภู ห อ อ าเภอภู ห ลวง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
นิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา โดยต้ อ งมี ก ารวางแผนการ
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 2 ผลการวิ จั ย พบว่ า
ดาเนินงานตามกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษา
กระบวนการการนิเทศภายในของโรงเรียน เขตตาบลภูหอ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ค รูมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม
อ าเภอภู ห ลวง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
อันนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
ให้มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุจิตรา แซ่จิว
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน เรียง
(2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน
ครูโ รงเรีย นพระปริยั ติธรรมแผนกธรรมของ
ของครู สั งกั ดเทศบาลในจั งหวั ดระยอง จั นทบุ รี และตราด
นักเรียนใน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร.
ซึ่ง ผลการวิจัย พบว่า มีค วามสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
(งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บริหารการศึกษา). กรงุเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ข้อเสนอแนะ
4.
ปนัดดา อามาตร. (2560). ปัญหาและแนวทาง
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
แก้ไ ขการจัดการเรียนการสอนของโรงเรีย น
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวน การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใน สังกัดสานัก งาน
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบที่ต้องมีขั้นตอนการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
ดาเนินงานที่ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีการส่งเสริม
2. การประชุมวิช าการเสนอผลงานวิจัยระดับ
สนับสนุนให้ครูมีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาครั้ ง ที่ 2 : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ต้องการและจัดลาดับความสาคัญเพื่อนามากาหนดทางเลือก
มหาสารคาม.
และแนวทางในการแก้ปัญหา และความต้องการโดยนาไป
5.
สุ จิ ต รา แซ่ จิ ว . (2557). การศึ ก ษาความ
ก าหนดเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายในการวางแผนการ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการนิ เ ทศภายใน
ดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สถานศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมการสอนของครู
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม
สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
สนั บสนุน ให้ ค รู มี พ ฤติ กรรมการสอนด้า นวิ จัย ในชั้น เรี ย น
ตราด. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรม และปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
ในห้ อ งเรี ย นอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ น าไปเป็ นข้ อ มู ล ในการ
6.
สมใจ มณีวงษ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พั ฒ นาแก้ ปั ญ หาของผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
สาเร็จในการนานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
การจัดการศึกษา
(Lesson Study) สู่การปฏิบัติของโรงเรียนคู
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
คาพิทยาสรรพ์. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย,
2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
6 (1), 111.
กระบวนการการนิเทศสถานศึกษาเพื่อนาไปปรับปรุง การ
7.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
บริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
(2551). การนิเทศภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ :
2.2 ควรมีก ารศึกษาเรื่องปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่ อ
โรงพิมพ์ครุสภา.
พฤติกรรมการสอนของครู เพื่อนาผลไปปรับปรุงการจัดการ
8.
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สระบุรี เขต 2. (2562).
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์
9.
รัตนา ดวงแก้วและคณะ. (2554). การสังเคราะห์
ระหว่างบทบาทผู้นากับพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อนาผล
งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเ ทศการเรียนการสอน
จากการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานให้มี
ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน. สาขาวิ ช าศึ ก ษา
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศาตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
10.
อนินทิกา อินทรา. (2557). กระบวนการนิเทศ
เอกสารอ้างอิง
ภายในของโรงเรียน เขตตาบลภูหอ อาเภอภูหลวง
1.
กรองทอง จิ ร เดชากุ ล . (2550). คู่ มื อ นิ เ ทศ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
เลย เขต 2. (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
2.
พรเพ็ญ สมบัติมาก. (2558). การพัฒนาระบบ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัย
นิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ.
อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาลัย
11.
Krejcie, R.V., and Morgan, D. W. ( 1970) .
บัณฑิตเอเซีย, 5 (2), 9.
Determining Sample Size for Research
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