บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอน
ของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด ผูว้ ิจยั ได้นําเสนอสรุ ปผลการวิจยั
ดังรายละเอียดดังนี1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. วิธีดาํ เนินการวิจยั
3. สรุ ปผลการวิจยั
4. อภิปรายผลการวิจยั
5. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื5 อศึ ก ษากระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา ตามความคิ ดเห็ น ของครู ผู ้ส อน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
2. เพื5 อศึ กษาระดับพฤติ กรรมการสอนของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี
และตราด
3. เพื5อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรม
การสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. การกําหนดประชากร
ประชากรที5ใช้ในการวิจยั ครั-งนี- ได้แก่ ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556 จํานวน 665 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่างที5 ใช้ในการวิจยั ครั-งนี- ได้แก่ ครู ผูส้ อนในสถานศึ กษา สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปี การศึกษา 2556 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี5 และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และการเลือก
กลุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั-นอย่างไม่เป็ นสัดส่ วน (Disproportional Stratified Random
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Sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึ กษาเป็ นชั-นในการแบ่ ง (บุ ญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 248 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื5 องมือที5ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั-งนี- ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น
3 ตอน ดังนีตอนที 1 สอบถามเกี5ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 สอบถามเกี5ยวกับกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จากมากไปหาน้อย
ตอนที 3 สอบถามเกี5 ยวกับพฤติ กรรมการสอนของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง
จันทบุ รี และตราด มี ลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จากมากไปหาน้อย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั-นตอน ดังนี1. ขอหนังสื อแนะนําตัวผูว้ ิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่ งถึ งผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื5อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมทั-งนัดหมายเวลาและสถานที5 และขอรับแบบสอบถามคืน
2. กํา หนดวันในการเก็ บรวบรวมแบบสอบถาม และผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็ บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ5 งจํานวนแบบสอบถามที5 ส่งไป จํานวน 248 ฉบับ ได้รับกลับคื นมา
248 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี5ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิ งพื-นฐาน
โดยการหาค่าร้อยละ
2. วิเ คราะห์ ก ระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา สั ง กัด เทศบาลในจัง หวัด ระยอง
จันทบุรี และตราด ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี5ย ( X ) และค่าความเบี5ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3. วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการสอนของครู สั ง กัด เทศบาลในจัง หวัด ระยอง จัน ทบุ รี
และตราดในภาพรวม รายด้า น และรายข้อ ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พื- น ฐานวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ค่ า เฉลี5 ย ( X )
ค่าความเบี5ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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4. หาความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอน
ของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด โดยการหาค่ าสั มประสิ ทธิa สหสั มพันธ์
แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื5 องการศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศ
ภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี1. กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน สังกัดเทศบาล
ในจัง หวัดระยอง จันทบุ รี และตราด โดยรวมและเป็ นรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งลํา ดับ จาก
มากไปน้อยคือ การให้ความช่ วยเหลื อแก่ครู โดยตรง การพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาทางวิชาชี พ
การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั-นเรี ยนตามลําดับ
2. พฤติ ก รรมการสอนของครู สั ง กัด เทศบาลในจัง หวัด ระยอง จัน ทบุ รี และตราด
โดยรวมและเป็ นรายข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยคือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
การเตรี ยมการสอน การใช้สื5อและเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผล และการวิจยั ในชั-นเรี ยน
ตามลําดับ
3. การหาความสั มพันธ์ ระหว่างกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับ พฤติ ก รรม
การสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที5ระดับ .01 เมื5อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ถึ งระดับสู งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที5ระดับ .01 ซึ5 งระดับปานกลาง ได้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านการพัฒนาทางวิชาชี พกับการเตรี ยมการสอน ด้านการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
ในชั-นเรี ยนกับการเตรี ยมการสอน ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่มกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านการพัฒนาทางวิชาชี พกับการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ และด้านการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ ก ารในชั-นเรี ย น
กับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ระดับสู ง ได้แก่ ความสัมพันธ์ ระหว่างด้านการให้ความช่ วยเหลื อ
แก่ครู โดยตรงกับการเตรี ยมการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การใช้สื5อและเทคโนโลยี การวิจยั
ในชั-นเรี ยน และการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่มกับการเตรี ยมการสอน
การใช้สื5อและเทคโนโลยี การวิจยั ในชั-นเรี ยน และการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาทางวิชาชี พ
กับ การใช้สื5 อ และเทคโนโลยี การวิ จยั ในชั-นเรี ย น และการวัด และประเมิ นผล ด้า นการพัฒนา
หลัก สู ตรกับ การเตรี ย มการสอน การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ การใช้สื5 อและเทคโนโลยี การวิจยั
ในชั-น เรี ย นและการวัด และประเมิ น ผล ด้า นการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในชั-น เรี ย นกับ การใช้ สื5 อ
และเทคโนโลยี การวิจยั ในชั-นเรี ยน และการวัดและประเมินผล
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อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษากับ
พฤติ ก รรมการสอนของครู สั งกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด มี ป ระเด็ น สํ า คัญ
ที5สมควรนํามาอภิปราย ดังนี1. กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็ นของครู ผูส้ อน สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั-งนี- เป็ นเพราะ
สถานศึกษาได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา ซึ5 งมีความสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนของครู เพื5 อให้ เกิ ดคุ ณ ภาพ และส่ งเสริ ม ให้ ครู มี พฤติ กรรมการสอน
ที5 เหมาะสมและสามารถพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยน ซึ5 งชาญชัย อาจิ นสมาจาร
(2547 : 22 - 23) ได้กล่ าวถึ งความสําคัญของการนิ เทศภายในสถานศึ กษา ไว้ว่า การนิ เทศภายใน
สถานศึกษามี ความจําเป็ นต่อการช่ วยเหลื อครู ในการเตรี ยมการสอน เนื5 องจากครู ตอ้ งปฏิ บตั ิ กิจกรรม
ต่ าง ๆ กันและต้องปฏิ บ ัติงานที5 ค่ อนข้างหนัก ครู จึ งมี เวลาไม่ เพี ยงพอสําหรั บการเตรี ยมการสอน
การนิ เทศการศึ กษาจึ งสามารถลดภาระของครู ได้ ซึ5 ง สอดคล้องกับ งานวิ จยั รั ง สรรค์ คุ ้ม ตระกู ล
(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื5 อง ความต้องการนิ เทศภายในของครู ผูส้ อนอําเภอแก่ งหางแมว
สังกัดสํานักงานเขตพื-นที5การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า ความต้องการนิ เทศภายในของครู ผูส้ อน
อําเภอแก่ งหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื-นที5การศึ กษาจันทบุ รี เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสุ ปรี ยาอร สี สะแล (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื5 อง การศึกษา
ความต้อ งการการนิ เ ทศภายในของครู วิ ท ยาศาสตร์ ใ นสถานศึ ก ษา จัง หวัด จัน ทบุ รี พบว่ า
1) ครู วทิ ยาศาสตร์ ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรีมีความต้องการ การนิ เทศภายใน โดยรวม และรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก 2) ความต้องการการนิ เทศภายในของครู วิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี
จําแนกตามเพศ ประสบการณ์ การสอนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ
และจําแนกตามระดับการจัดการเรี ยนการสอนโดยรวมและรายด้านแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญ
ทางสถิติที5ระดับ .01
2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวม
และรายด้า นอยู่ ใ นระดับ มาก โดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปน้ อ ยคื อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
การเตรี ยมการสอน การใช้สื5อและเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผล และการวิจยั ในชั-นเรี ยน ทั-งนี- เพราะ
พฤติกรรมของครู ในการปฏิบตั ิการสอนมีความสําคัญในการที5นกั เรี ยนจะมีพฒั นาการและมีทกั ษะ
ในการเรี ยนรู ้ ที5สูงขึ-น ซึ5 งรุ่ ง แก้วแดง (2553 : 31) ได้กล่าวถึ ง ความสําคัญของพฤติ กรรมการสอน
ของครู ไว้วา่ ผูเ้ รี ยนจะมีผลสัมฤทธิa ทางการเรี ยนสู งหรื อตํ5ามากน้อยเพียงใดนั-นขึ-นอยู่กบั วิธีการสอน
หรื อพฤติกรรมการสอนที5มีประสิ ทธิ ภาพของครู เพราะครู มีบทบาทโดยตรงในการประกันคุ ณภาพ
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การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเพื5อให้ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา ด้วยเหตุน- ี พฤติ กรรมการสอน
จึ งเปรี ยบเสมื อนเป็ นการปฏิ รู ป การสอนของครู ด้วย เพราะครู ต้องปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ระบบและ
เป็ นกระบวนการมีการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ5 งครู ตอ้ งสามารถกําหนด
กระบวนการทํา งานของตนเองได้ โดยศึ ก ษาหลั ก สู ต รให้ เ ข้ า ใจ มี ก ารวางแผนการสอนนํ า
กระบวนการวิจยั ในชั-นเรี ยนเข้ามาใช้ ดําเนิ นการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริ ง ของผูเ้ รี ยนประเมิ นผลการสอนของตนเองเพื5อการวิเคราะห์ และปรับปรุ งการสอน และ
บันทึกผลการสอนทุกครั-งที5สอน ซึ5 งสอดคล้องกับ ละอองดาว ปะโพธิ ง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื5 อง ความสั มพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ ําทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับพฤติ กรรมการสอน
ที5มีประสิ ทธิ ผลของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที5การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดเลย พบว่า 1) ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื-นที5การศึกษา
มัธยมศึ กษา จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติ กรรมการสอนที5 มีประสิ ทธิ ผลของครู
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
กับพฤติ กรรมการสอนที5 มี ประสิ ทธิ ผลของครู มี ความสั ม พันธ์ เชิ ง บวกอยู่ ใ นระดับค่ อนข้า งสู ง
มีนยั สําคัญทางสถิติ .01
3. ความสั ม พันธ์ ระหว่า งกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษา กับพฤติ กรรมการสอน
ของครู สั งกัดเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด มี ค วามสั ม พันธ์ ท างบวกในระดับ สู ง
โดยรวมและรายด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที5ระดับ .01 ทั-งนี- กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษา
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู หากกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับที5มาก
พฤติกรรมของครู จะอยู่ในระดับมากด้วย ทั-งนี- เพราะการนิ เทศภายในสถานศึกษาจะช่ วยให้เกิ ด
การเปลี5ยนแปลงของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี5ยนแปลงของสังคม จะทําให้ครู มีความรู ้
ทัน สมัย อยู่เ สมอ และช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ เพื5 อ ให้ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
พัฒนาขึ-น จําเป็ นต้องได้รับการชี- แนะหรื อการนิ เทศจากผูช้ าํ นาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําให้แก้ไข
ปั ญหาได้สําเร็ จลุ ล่วง การนิ เทศภายในสถานศึกษาเป็ นงานที5มีความสําคัญต่อความเจริ ญงอกงาม
ของครู แม้วา่ ครู จะได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครู จะต้องปรับปรุ งฝึ กฝนตนเองอยูเ่ สมอ
ในขณะที5 ท าํ งานในสถานการณ์ จริ ง (อัญชลี ธรรมะวีธี กุล . ออนไลน์ . 2552) ซึ5 งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพนม พูลเพิ5ม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื5 อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอน
ของครู กบั พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั-นประถมศึกษาปี ที5 4 โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื-นที5
การศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 พบว่า พฤติ กรรมการสอนของครู ผูส้ อนมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรม
การเรี ยนรู ้ ข องนั ก เรี ยนทั-ง ภาพรวมและรายด้ า น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที5 ร ะดับ .01 และ
พระมหาชูศกั ดิa กิจฺจกาโร (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื5 อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอน
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ของครู กบั ประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกธรรม ของสํานักเรี ยนในจังหวัด
ชลบุ รี พบว่า พฤติ กรรมการสอนของครู ที5 มี ความสั มพันธ์ ก ับประสิ ทธิ ผลของการจัดการศึ กษา
พระปริ ยตั ิธรรม โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
ที5ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึ กษากับพฤติ กรรม
การสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีขอ้ เสนอแนะดังนีข้ อเสนอแนะทัวไป
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรดําเนิ นการนิ เทศภายในสถานศึกษาโดยส่ งเสริ ม สนับสนุ น
ให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทศั นคติที5ดีต่อการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชั-นเรี ยน เพื5อนําไปปฏิบตั ิ
และพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ควรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นพฤติ กรรมการสอนของครู ด้า นวิจยั
ในชั-น เรี ย นของครู เ กี5 ย วกับ การรวบรวมข้อ มู ล ที5 ไ ด้จ ากการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ม าวิ เคราะห์
เพื5อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนจากผลการวิจยั ได้อย่างต่อเนื5อง
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั0งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงปั จจัยที5ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื5อนําไปปรับปรุ ง
การบริ หารการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั
2. ควรศึ กษาถึ งปั จจัยที5 ส่งผลต่อพฤติ กรรมการสอนของครู เพื5อนําผลไปปรั บปรุ งการ
จัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ กับพฤติกรรมการสอนของครู เพื5อนําผลไป
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ

