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 The objectives of this research were to study the academic leadership of school 

administrators, the results of internal supervision of schools and the relationship between 

the academic leadership of school administrators and the results of internal supervision 

of schools as perceived by teachers under Krabi Primary Educational Service Area Office. 

The populations were 2,147 teachers. The samples were 351 teachers by simple random 

sampling. The data were collected by using questionnaires of academic leadership and 

the results of internal supervision of schools, with reliability index of 0.95 and 0.93. 

The data were analyzed mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient. 

 The research result showed that academic leadership of school administrators 

were at high level in overall and individual aspect, in descending order the curriculum 

management, the development of internal quality assurance system, learning management, 

the development of learning media, the education supervision, the development of 

learning resources, and measurement, evaluation and research respectively. The results 

of internal supervision of schools were at high level in overall and individual aspect, 

in descending order: the performance supervision, the supervision planning and set 

the choice, the current education problems and needs evaluation and monitoring 

reports, and the creation of media and supervision tools, respectively.  The relationship 

between the academic leadership of school administrators and the results of internal 

supervision of schools under Krabi Primary Educational Service Area Office Area is in 

positive direction at a high (r = .804) level at statistical significance of .01 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทุกทานที่ใหความรวมมือชวยเหลือในการตอบ

แบบสอบถามเปนอยางดี  

 สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่นอง ครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคน

และผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมสามารถเอยนามมา ณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธ

เลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนคุณความดีของทานที่มีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยน้ีสําเร็จอยางสมบูรณ 

 

 

ศุภลักษณ ลีฬหคุณากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จ

สารบัญ 
 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ............................................................................................................    ข  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ .......................................................................................................    ค  

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................    ง 

สารบัญ ..............................................................................................................................    จ 

สารบัญตาราง....................................................................................................................    ช 

สารบัญภาพ.......................................................................................................................    ฌ 

บทท่ี 

 1 บทนํา ...................................................................................................................    1  

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ............................................................    1 

   วัตถุประสงคของการวิจัย ..................................................................................    4 

   ความสําคัญของการวิจัย ....................................................................................    5 

   ขอบเขตของการวิจัย .........................................................................................    5 

   กรอบแนวคิดในการวิจัย ....................................................................................    6   

   สมมติฐานการวิจัย.............................................................................................    7 

   นิยามศัพทเฉพาะ ..............................................................................................    7 

 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ..........................................................................   11 

   ทฤษฎีภาวะผูนํา ................................................................................................    12 

   ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา .................................................   16 

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา..................................................   60 

   แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ..........................................................   65 

   กระบวนการนิเทศภายใน ..................................................................................   80 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของ ............................................................................................   95 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย ................................................................................................  114 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง ...............................................................................  114 

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล .............................................................  114 

   การเกบ็รวบรวมขอมูล .......................................................................................  116 

   การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช ........................................................................  116 

 



 ฉ

สารบัญ (ตอ) 

 

บทท่ี               หนา  

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล .........................................................................................  118 

   สัญลักษณทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ....................................................  118 

   ผลการวิเคราะหขอมลู .......................................................................................  119 

 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ......................................................................  137 

   สรุปผลการวิจัย .................................................................................................  137 

   อภิปรายผล .......................................................................................................  140 

   ขอเสนอแนะ .....................................................................................................  151 

บรรณานุกรม .....................................................................................................................  154 

ภาคผนวก ..........................................................................................................................  167 

  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห ..................................................................  168 

  ภาคผนวก ข รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ..................................................  172 

  ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ....................................................................  174 

  ภาคผนวก ง สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ IOC ........................................  184 

  ภาคผนวก จ คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม .........................................................  191

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ ....................................................................................................  193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ช

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี                            หนา 

2.1 การสงัเคราะห ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจากแนวคิด 

ของนักวิชาการ...................................................................................................... 23 

2.2 การสงัเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน................................................................ 83 

4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม.................................... 119 

4.2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ 

โดยรวมและรายดาน.............................................................................................. 120 

4.3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร............................................................................. 121 

4.4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ดานการจัด การเรียนรู........................................................................................... 122 

4.5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการ

พัฒนาสื่อการเรียนรู............................................................................................... 123 

4.6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู................................................................................... 124 

4.7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ดานการวัดประเมินผลและวิจัย............................................................................. 125 

4.8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ดานการนิเทศการศึกษา......................................................................................... 126 

4.9 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน......................................................... 127 



 ซ

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี                            หนา 

4.10 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยภาพรวมและรายดาน.... 128 

4.11 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ...................................................................................... 129 

4.12 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการวางแผนการนิเทศ

และกําหนดทางเลือก............................................................................................. 130 

4.13 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการสรางสื่อและ

เครื่องมือในการนิเทศ............................................................................................. 131 

4.14 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน.................................................................................................................... 132 

4.15 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการประเมินผล  

การนิเทศ และรายงานผล...................................................................................... 133 

4.16 แสดงผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิาร   

สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรบัรูของคร ู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี.่.........................................  134 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฌ

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี                            หนา 

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ........................................................................................     6 

2.1 ครูเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ ...........................................................................    22 

2.2 แสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน .................................................................    82 

 



บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาความสําคัญและปญหา 

 

 ในปจจุบันเขาสูยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน

ไมวาจะเปน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานการศึกษา และดานสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ทําใหการสื่อสารดวยขอมูล

ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วทําใหโลกเหมือนไรพรมแดน ประเทศไทย เปนประเทศหน่ึงที่ไดรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเปนตองมีการปรบัตัวรับการเปลี่ยนแปลงและสรางขีดความสามารถในการ

พึ่งตนเองและการแขงขัน ซึ่งขอมูลขาวสารที่มีอยางหลากหลายสามารถ แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว

ประกอบกับการแขงขันทีร่นุแรง ภาวะเศรษฐกจิที่เกิดข้ึนในปจจุบนัสงผลกระทบโดยตรงตอการอยูรอด

ในองคกร ถาหากองคกรใดที่สามารถยืนหยัดอยูได องคกรน้ันจะตองมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 

ตลอดจนมีความรูความสามารถในอนัที่จะพาองคกรไปสูความสาํเร็จตามเปาหมายทีต้ั่งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ไดกําหนดไววา รัฐตองพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพือ่การพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงให

ผูเรียนใหมีจิตสาํนึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2551 - 2555)

ไดเสนอนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในชวงป พ.ศ. 2551- 

2555 ดานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถาสถานศึกษา

มีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยอมจะทําให

ผูเรียนมีคุณภาพตามจดุมุงหมายของการจดัการศึกษาของชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพในเรือ่งการยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกคนใหมีพัฒนาการ เหมาะสมกับวัย 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีคุณธรรมและสํานึกความเปนไทย โดยเนนการอานออก เขียนได คิดเลขเปน 

มีทักษะการคิดวิเคราะห เช่ือมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และมีความสามารถ ดานเทคโนโลยี โดยผูเรียนไดรบัการพฒันาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความถนัด

และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) เปนแผนยุทธศาสตรที่มุงใชเปนกรอบ

แนวทางในการพฒันาการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ  ทั้งในสังกดักระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น 

ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรภาคสวนอื่น ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา

แหงชาติในชวงเวลาที่กําหนด ในการน้ี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ไดกําหนดไววา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่เสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา

และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และแผนการศึกษาแหงชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญาพื้นฐานเพื่อเปนแนวทาง

ในการกําหนดมาตรการดานตาง ๆ  ของแผนฯ และกําหนดกรอบแนวคิดและเปาหมายไวดังน้ี กรอบแนวคิด : 

แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ 

เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ของประเทศ และเช่ือมโยงการพัฒนา

การศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และให

ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหคนไทยไดเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนฯ เปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะแรก 

(พ.ศ. 2552 - 2554) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และ 2) ระยะที่สอง 

(พ.ศ. 2555 - 2559) สอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 11 โดยมีการกําหนด

เปาหมายการนําแผนสูการปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณไวดังน้ี เปาหมายเชิงคุณภาพ : เมื่อสิ้นสุด 

แผนฯ ในป 2559 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวดังน้ี 1) คนไทย

เปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรู

และแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข 

มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณสามารถประกอบอาชีพ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพื่อเปน

เปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 2) สังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิปญญาและ

การเรียนรูมีการสรางองคความรูนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทรัพยสินทางปญญาเพื่อการเรียนรูนําไปสู

สังคมแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน มีสุขภาวะ ประชาชน อยูรวมกันอยางสนัติสขุและเอื้ออาทร ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 3) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย

ตอการพัฒนาคนอยางมีคุณภาพและย่ังยืน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรยีนรู 

มีการบรหิารจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีการระดมทรพัยากรและความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทั้งความรวมมือในภูมิภาค

และกับนานาชาติมากข้ึน อันจะนําไปสูความสามารถในการรวมมือและแขงขันของประเทศ และการอยู

รวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2553 : 2 - 9) 



3 
 

 การบรหิารการจดัการศึกษาใหมคุีณภาพจะดําเนินไปไดตองอาศัยบุคคลสาํคัญในการดําเนินการ

จัดภารกิจการจัดการศึกษาใหบรรลเุปาหมายอยางมีคุณภาพและประสทิธิภาพ คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

น่ันเอง ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญจะตองบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก ในการกํากับ นิเทศ ติดตามการสอนของครู และจะตองใช

ภาวะผูนําใหเกิดประโยชนและเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

สูงข้ึน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําหนาที่เปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายและโครงสรางสาระการเรียนรูของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนา

สาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ผูบริหารจะตองเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเน้ือหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ

ติดตาม และประเมินผลการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายของการศึกษาของชาติ 

ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนํา และมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียน

มีพัฒนาการทางการเรียนใหมากข้ึน ผูบริหารโรงเรียนควรตองมีภาวะผูนําทางวิชาการเพื่อดําเนินการ

ใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน โดยจะตองปรับปรุงพันธกิจของโรงเรียน ประชาสัมพันธ

เปาประสงคของโรงเรียน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน สงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 

สวนที่มีอิทธิพลมากที่สดุในภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา (ประเสรฐิ เนียมแกว, 2555) 
 ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาถือวามคีวามสาํคัญตอการจดัการศึกษา การนิเทศการศึกษา

สามารถนับวาเปนประโยชนตอคร ูเพราะวาการนิเทศชวยใหครูมีความเช่ือมันในตนเอง ถาครูยังมีความสนใจ

เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในหองเรียน ครูก็จะเปนบุคคลที่ทําหนาที่ไดสมบูรณแบบและจะมีความเขมแข็ง

ในการปฏิบัติงานทุกดาน สนับสนุนใหครูสามารถประเมินผลการทํางานไดดวยตนเอง ครูสามารถมองเห็น

ดวยตนเองวา ตนเองประสบผลสําเรจ็ในการสอนไดมากนอยเพียงใด ชวยครใูหไดแลกเปลีย่นประสบการณ

ซึ่งกันและกัน ครูผูสอนแตละคนสามารถสังเกตการทํางานหรือการสอนของครูคนอืน่ ๆ เพื่อปรับปรุง

การสอนของตน นอกจากน้ีจะมีการแลกเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณการสอน และรับเอาวิธีการใหมๆ จากครู

คนอืน่ไปทดลองใช รวมทั้งเรียนรูวิธีการชวยเหลือใหการสนับสนุนแกครูคนอื่น ๆ ดวย ชวยกระตุนครู

ใหมีการวางแผนจัดทําจุดมุงหมายและแนวปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน ครูแตละคนสามารถใหความชวยเหลือ

เพื่อนครูดวยกนั เพื่อตัดสินใจเกีย่วกับปญหาการสอนอยางกวาง ๆ  ภายในโรงเรียน การวางแผนฝกหรือ

ใหบริการเสรมิวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการกระตุนใหครูผูสอนทํางานวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้ง

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครูกับกลุม และช้ีใหเห็นความสามารถในการควบคุม และจัดการ 

ความนาเช่ือถือ และความเปนวิชาการของครูคนน้ันไดเปนอยางดี และการนิเทศจะเปนกระบวนการ

ที่ทาทายความสามารถของครูใหมีความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะปฏิบัติงาน ครูผูสอนจะไดรับขอมูล

ยอนกลับซึง่เปนผลมาจากผลการประเมิน ขอมูลเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นขอดีและขอเสียของการปฏิบัติงาน 
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รวมทัง้แนวคิดหลายแนวทางทีจ่ะใชเปลีย่นแปลงการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึง่วิธีการดังกลาว

จะเปนวิธีการหน่ึงทีท่าทาย และชวยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูใหสูงข้ึนดวย (วัชรา เลาเรียนดี, 

2550) 

 จากการสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน - ระดับชาติ (National Test) ป 2558 นักเรียนระดับ 

ประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 33 - 84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาที่มีคาเฉลี่ย 

ตํ่าสุด คือ ภาษาอังกฤษ 31.75 คะแนน และคาเฉลีย่สงูสดุ คือ สุขศึกษาและพละศึกษา 64.75 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางปการศึกษา 2557 กับ 2558 พบวา คะแนนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน แตวิชา

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรตํ่าลง สวนผลสอบโอเน็ตช้ัน ม.3 พบวา แตละวิชาสวนใหญไดคะแนนเฉลี่ย

ระหวาง 22 - 56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ภาษาอังกฤษ 22.54 

คะแนน และคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา 56.70 คะแนน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่, 2558 : 21) 

 จากเหตุผลและความสําคัญที่กลาวมาขางตนไดช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษามีความสําคัญตอคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนปจจัย

ที่สําคัญของผูบริหารภายใตระบบ และกลไกที่หลากหลายที่มีผลคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพนัธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลการดําเนินการ

นิเทศภายในโรงเรียนตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งการศึกษา 

วิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนไดนําไปใชในการวางแผน กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตลอดจน การกําหนดยุทธศาสตรและกลวิธีที่จะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานคุณภาพภายในของ

โรงเรียน และการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ 

 2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการ

ดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่
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ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ โดยเฉพาะตอผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในบรรลุเปาหมาย

สรางความเช่ือมัน่แกผูปกครองและชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน เปนขอมูลสารสนเทศสาํหรบั

ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ใชประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบาย วางแผน สงเสริมสนับสนุน 

ปรับปรงุ พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  

ขอบเขตของการวิจัย  

 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่

โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังน้ี 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

   ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ

นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ไดกําหนดประเด็น

เน้ือหาที่จะทําการวิจัย ดังน้ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 1) การจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาหลกัสตูร 3) การจัดบรรยากาศของสถานศึกษา 4) การพัฒนาบุคลากร 

5) การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และ 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา และผลการดําเนินการนิเทศ

ภายในของสถานศึกษา ไดแก 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 2) การวางแผน

การนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 3) การสรางสือ่ และเครื่องมอืในการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน และ 5) การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

  2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง  

   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,147 คน 

   กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ปการศึกษา 2559 จํานวน 328 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใช

ตารางของ Krejcie & Morgan (1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 108 - 109)  
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  3. ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา  
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังน้ี 1) การบริหารจัดการหลักสูตร 
2) การจัดการเรียนรู 3) การพัฒนาสื่อการเรยีนรู 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู 5) การวัดประเมินผลและ

วิจัย 6) การนิเทศการศึกษา และ 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
   3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังน้ี 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหา และ ความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 3) การสรางสื่อ และ
เครื่องมือในการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน และ 5) การประเมนิผลการนิเทศ และการรายงานผล 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี หลักการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทํา
การสังเคราะหตัวแปรที่เกีย่วกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา จากนักวิชาการเอกสาร
และงานวิจัย ประกอบดวย สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 188 - 190); Hoy & Hoy (2003); 
ศศิธร บุตรเมือง (2555); วันเผด็จ มีชัย (2557); ภัทรวดี อุนวงษ (2556); กมล ตราชู (2556) และการ

สังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน จาก Luther Gulick (2012); Harris (1985); Lussier (2007); 
กรองทอง จิรเดชากลุ (2550); เอกนรินทร บุญยะโพธ์ิ (2557); ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) และ อรรถพร 
เกตุแกว (2558) ซึ่งผูวิจัยจึงนําแนวคิด ทฤษฎี และผลวิจัยที่เช่ือมโยงกันน้ีมากําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
 

                   ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 

1. การบรหิารจัดการหลักสูตร 

2. การจัดการเรียนรู  

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู 

4. การพัฒนาแหลงเรียนรู  

5. การวัดประเมินผลและวิจัย 

6. การนิเทศการศึกษาและ 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

การนิเทศภายในโรงเรียน 

1. การศึกษาสภาพปจจบุันปญหาและความตองการ 

2. การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 

3. การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ   

4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน  

5. การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 

 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีความสัมพันธกันทางบวก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1. ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูนํา ที่มีในการบริหาร

ตนเองและผูอื่น สามารถครองใจผูใตบังคับบัญชา สรางความเช่ือมั่น และใหการสนับสนุน โนมนาวจิตใจ

ผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย

ที่มีการกําหนดไว 

 2. ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง หนาที่ของผูบริหารในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนางาน

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 3. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะและบทบาทของ

ผูบริหารที่แสดงถึงความเปนผูนําทางวิชาการสามารถโนมนาวจูงใจขาราชการครู เกิดความตระหนัก

ในการรวมพลัง และประสานสัมพันธเพื่อพัฒนา และบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

หลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัดประเมินผลและวิจัย 

การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

  3.1 ดานบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การสนับสนุนการสอนของครู โดยจัดหา

เอกสารหลกัสตูร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรยีนการสอนการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษา

เพื่อการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด การนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา การติดตาม

และประเมินผลการใชหลักสูตร เปนตน  

  3.2 ดานการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูบริหาร

สถานศึกษาในการสงเสรมิใหครจูดัทําแผนการเรยีนรูตามสาระและเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ การจัดหาวัสดุ

ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ การจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและ

แบบพิมพตาง ๆ  ที่สนับสนุนการสอน การสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย

สอดคลองกับสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทางวิชาการเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนทั้งใน

และนอกสถานที่ เปนตน  
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  3.3 ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการกาํหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย สงเสริมใหครูผลิตพัฒนา

สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู สงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สงเสริม

ใหครูเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ สงเสริมใหครศึูกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสือ่การเรียนรู การกํากับ ติดตาม 

ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู เปนตน  

  3.4 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในการการสงเสริมครูสาํรวจแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นที่

การศึกษาและพื้นที่ใกลเคียงโดยเนนความปลอดภัยเปนหลัก จัดต้ังและพัฒนาแหลงเรียนรู ในชุมชนที่

เอื้อตอการสรางองคความรูของผูเรียน สงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา การสนับสนุน

และเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษาใหครูศึกษาคนควาวิจัย เพื่อการพัฒนา

แหลงเรียนรู กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู 

เปนตน  

  3.5 ดานการวัดประเมินผลและวิจัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษา ในการการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษา 

สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา การใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง สงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู 

สงเสริมใหครูวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัยของครูทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

เปนตน  

  3.6 ดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผูบริหาร

สถานศึกษา ในการการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา ใหความรู 

คําแนะนําแกบุคลากรดานวิชาการ การจัดประชุมอบรมในรปูแบบตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหครูมีโอกาสพัฒนา

งานการเรียนการสอน การดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของผูสอนอยางใกลชิด 

เปนตน  

  3.7 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมกับ

บุคลากรอยางเปนระบบ จัดต้ังคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

จัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา การจัดทํารายงานประจาํปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัด

และผูมีสวนเกี่ยวของ เปนตน  
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 4. การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับ

การนิเทศในการที่จะชวยเหลอืใหคําปรึกษาแนะนํากับครผููรับการนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาให

พัฒนาการเรียนการสอน การเพิ่มคุณภาพการเรียนซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตาม

เปาหมายของการศึกษา และประสบผลสําเร็จไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

  4.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ หมายถึง กระบวนการในการ

วิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาทาํการสาํรวจความตองการของครู 

ดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพหองเรียน สภาพแวดลอม

ทั่วไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําแฟมขอมลู ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ประชุม วิเคราะห 

ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน พัฒนา

คุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน 

  4.2 การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลอืก หมายถึง กระบวนการในการเตรียมขอมูล

เพื่อวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจบุัน ปญหา และความตองการ โดยคณะครู

และผูที่เกี่ยวของในการสรางสื่อเครื่องมือสาํหรบัการนิเทศ การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผนการกระจายทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศ แตงต้ังคณะกรรมการ

การนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน การประสานงานใหสอดคลอง

กับสภาพปญหา และความตองการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดใหไดผลคุมคาที่สุด 

  4.3 การสรางสือ่ และเครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ คือ กระบวนการในการพิจารณาขอมูล

การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการเลอืกสือ่และเครือ่งเพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา มีการ 

ศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะจุดดี จุดเดน ดําเนินการสรางเครื่องตามวัตถุประสงค

และรูปแบบที่กําหนดไว จัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ เครื่องมือ มีการทดลองใชสื่อ 

เครื่องมือกอนนําไปใชทุกครั้ง ปรับปรุงใหมีความบกพรองนอยทีสุ่ด จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อตาง ๆ  ใหพรอม 

ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน แบบเรียน 

และประเมินผลการใชสื่อ เพื่อการเรียนการสอน ผูรับการนิเทศตองพัฒนาสื่อใหดีย่ิงข้ึน เพราะจะชวย

ใหการนิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนการเรียนการสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย 

  4.4 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการช้ีแจงใหคณะครูเขาใจ

บทบาทของผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง

และโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน สรางขวัญ

และกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจใหครูมี

ความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 
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  4.5 การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง กระบวนการดําเนินการจัด

เครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมนิผลการนิเทศภายใน การประเมินผลการ

นิเทศอยางตอเน่ือง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมลูในการปรับปรุงกิจกรรม เตรียมการ ตรวจสอบ

ความพรอมของผูประเมิน สรุป และรายงาน เพื่อสรางและใชเครือ่งมอืไดอยางเหมาะสม รวบรวมขอมูล

ไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสาํคัญของการประเมินผล สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ

เปนรูปเลมเพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป 

  

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ

การนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

เพื่อเปนพื้นฐานความคิดนําไปสูกรอบแนวความคิดของการวิจัย และเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห

อภิปรายผลการวิจัย จึงขอเสนอเปนลําดับดังตอไปน้ี 

  1. ทฤษฎีภาวะผูนํา  

  2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

   2.1 การบริหารจัดการหลักสูตร  

   2.2 การจัดการเรียนรู  

   2.3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู  

   2.4 การพัฒนาแหลงเรียนรู  

   2.5 การวัดประเมินผลและวิจัย  

   2.6 การนิเทศการศึกษา  

   2.7 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

  4. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

  5. กระบวนการนิเทศภายใน 

   5.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

   5.2 การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 

   5.3 การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ 

   5.4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน 

   5.5 การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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ทฤษฎีภาวะผูนํา 

 

 ภาวะผูนํา (Leadership) หรือความเปนผูนํา ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการนําหรือมีภาวะ

ผูนําที่มีประสิทธิภาพไดมีผูใหความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําไวหลากหลายดังน้ี 

  ความหมายของภาวะผูนํา 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 7) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววาเปนการใหความสําคัญ

ของผูรวมงานและผูตามใหมองเหน็งานในแงมุมใหม โดยมีการสรางแรงบนัดาลใจการกระตุนทางปญญา 

หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล โดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามกระตุน 

ช้ีนํา และมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถของผูตามและผูรวมงานไปสูระดับความสามารถที่สูงข้ึน 

  จักรกฤษ วงษชาลี (2551 : 20) กลาววา ภาวะผูนํา (Leadership) คือ กระบวนการ

ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือของกลุมตน เพื่อกระตุนช้ีนํา ผลักดัน 

ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นมคีวามเต็มใจ และกระตือรอืรนในการทําสิง่ตาง ๆ  ตามความตองการโดยมี

ความสําเร็จขององคการเปนเปาหมาย 

  วันเพ็ญ รัตนอนันต (2555 : 23) กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหาร

แสดงใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหาร หรือการปฏิบัติงานเปนกระบวนการที่ผูบริหารกระตุนให

ผูบังคับบัญชาเหน็ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการทีผู่บรหิารกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา 

มีความตองการและมีความพึงพอใจมากกวาที่มีอยู โดยจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามองใหไกลกวาความสนใจ

ของตนเองไปสูประโยชนของสถานศึกษา เกิดเปนความภาคภูมิใจในตนเอง ผูบริหารตองแสดงวิสัยทัศน

และถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูใตบังคับบัญชา ใหมีความมุงมั่นและทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กลาเผชิญกับความเปลีย่นแปลง สรางเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการสงเสริมผูใตบังคับบัญชาแสดง

ความคิดเห็นอยางหลากหลายและสรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน 

มีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล และมีเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี 

  กิตติวรรณ แสนโท (2556 : 28) กลาวไววา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการเปนผูนํา 

ทําใหบุคคลอืน่ยอมรับและปฏิบัติตาม เปนการใชอิทธิพลหรืออํานาจใหบุคคลอื่นปฏิบัติตามและยอมรบั

นับถือซึ่งเปนเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงองคกรสามารถช้ีนํากลุมใหปฏิบัติตามจุดมุงหมายของกลุม 

  Bass (1981 : 7 - 14 อางถึงใน สมุทร ชํานาญ, 2553 : 49) กลาววา ภาวะผูนํา คือ 

กระบวนการตาง ๆ ที่จําแนกไดดังน้ี 

   1. ภาวะผูนําเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมกลุม 

     2. ภาวะผูนําเปนการผสมผสานคุณลักษณะตาง ๆ  ของผูนําที่ชวยสามารถจูงใจบุคคลอื่น

ใหทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
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    3. ภาวะผูนําเปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออม หรือการมีอิทธิพลตอกลุมที่

ทําใหสมาชิกในกลุมตามที่ตองการ 

     4. ภาวะผูนําเปนความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ซึ่งผูนําใชอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของกลุม 

     5. ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมการควบคุมสั่งการกิจกรรมของกลุม 

     6. ภาวะผูนําเปนศิลปะของการเกลี้ยกลอม จูงใจ หรือดลใจสมาชิกของกลุมใหความ

รวมมือในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค 

     7. ภาวะผูนําเปนความแตกตางระหวางอํานาจของผูนํากับผูตาม 

     8. ภาวะผูนําเปนเครื่องมือที่ทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย 

     9. ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม ทั้งระหวางผูนํากับผูตามและ

ระหวางผูตามดวยกันเอง 

     10. ภาวะผูนําเปนการประสานบทบาทตางๆ ภายในกลุมและช้ีนํา เพื่อใหกลุมบรรลุ

เปาหมาย 

     11. ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนํากําหนดขอบขาย และสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กําหนดชองทางการสื่อสารเพื่อทําใหเกิดปฏิสัมพันธภายในกลุม 

  Yulk (2005 : 5 อางถึงใน สมุทร ชํานาญ, 2553 : 49) ทําการสรุปนิยามของภาวะผูนํา

ไวหลากหลายแนวทาง เชน 

   ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมของเอกัตบุคคลทีส่ามารถสัง่การและช้ีนํากลุมใหปฏิบัติตาม

จุดมุงหมายของกลุมได 

     ภาวะผูนํา คือ อิทธิพลของบุคคลที่มีอยูเหนือบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานในองคการ 

     ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคลที่ทาํใหการปฏิบัติงานในองคการบรรลุผล

โดยใชความเปนสถาบันการเมือง จิตวิทยา ทรัพยากรอื่น ๆ กระตุนใหผูอื่นเกิดความพึงพอใจ 

     ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลเพื่อทําใหเกิดประสิทธิผลของกลุม 

     ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการใชวัฒนธรรมจากภายนอกองคการ เพื่อเปนเครื่องมือ

ในการเปลี่ยนแปลงในองคการ 

  สรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการนําหรือนํามีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ 

เปนผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงกิจกรรมกลุม เปนการผสมผสานคุณลักษณะตาง ๆ ของผูนําที่ชวยสามารถ

จูงใจบุคคลอื่นใหทํางานทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จ เปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออมหรอืการมี

อิทธิพลตอกลุมที่ทําใหสมาชิกในกลุมทําตามที่ตองการ เปนสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามซึ่งผูนําใชอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของกลุม และเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย 
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  คุณลักษณะของผูนําท่ีดี 

  เอกพงศ บุตรสงฆ (2549 : 18) ไดกลาวถึง ผูนําที่มีประสิทธิภาพน้ันมักจะมีคุณลักษณะ

ที่แตกตางไปจากบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบดวย 

   1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป เปนคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได ทั้งซึ่งจะ

สัมพันธกับความสาํเรจ็และความพอใจทัง้ชีวิตการทาํงาน และชีวิตสวนตัว ไดแก ความเช่ือมั่นในตนเอง 

การสรางความไวใจ ลักษณะเดนเปนคนกลาแสดงออก มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีความมั่นคงทาง

อารมณ มีความกระตือรือรน มีอารมณขัน อบอุนหรือมีความเอื้ออารี มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด

รูจักตนเอง และมีวัตถุประสงคในการทํางาน 

   2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพนัธกับงาน เปนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่แนนอน

ของผูนําที่มีประสิทธิผล และกอใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน ไดแก มีความคิดริเริ่ม มีความเขาใจ

อารมณ และความเห็นอกเหน็ใจผูอืน่ ความสามารถในการยืดหยุนได ความสามารถในการปรับตัว มีสภาพ

การควบคุมภายในตนเอง มีความกลาหาญและความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม 

  วันเพ็ญ รัตนอนันต (2555 : 19) กลาวไววา ผูนําที่ดีควรเปนผูมีความรู ความเฉลียวฉลาด 

บุคลิกดี เปนที่นานับถือ นาไววางใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบ 

มีอารมณขัน และทํางานอยางมีระบบ คุณลักษณะดังกลาว เปนคุณลักษณของผูนําโดยทั่วไป ดังน้ัน 

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนําทางการศึกษาจึงจําเปนตองมีคุณลักษณะดังกลาวดวย 

  สรุปไดวา คุณลักษณะที่ดีของผูนําควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถ สรางสรรคหรือ

ปลูกฝงศรัทธา ความกลมเกลียว ความรวมมือรวมใจใหเกิดข้ึนในระหวางผูรวมงาน ผูตาม การสราง

ความไววางใจ ลักษณะเดนเปนคนกลาแสดงออก มีการแสดงออกทีเ่หมาะสม มีความมั่นคงทางอารมณ 

มีความกระตือรือรน มีอารมณขัน อบอุน หรือมีความเอื้ออารี มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด รูจัก

ตนเอง และมีวัตถุประสงคในการทํางาน 

  แบบภาวะผูนํา 

  Hoy & Miskel (1991 อางถึงใน จักรกฤษ วงษชาลี, 2551 : 20 - 21) ไดแบงแบบของ

ภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ ดังน้ี 

   1. ภาวะผูนําดานการศึกษา (Education Leadership)  

    1.1 กําหนดจุดหมายในการสอน 

    1.2 ออกแบบหนวยการเรียน 

    1.3 พัฒนาและนําไปสูการปฏิบัติ 

    1.4 ประเมินผลและเลือกวัสดุหลักสูตร 

    1.5 ประเมินการใชประโยชนของทรัพยากรการเรียนการสอน 

    1.6 ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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    1.7 การนิเทศแบบคลินิก 

    1.8 การวางแผนเพื่อความกาวหนาบุคลากร 

   2. ภาวะผูนําดานการนิเทศ (Supervisory Leadership) 

    2.1 สรางบรรยากาศ 

    2.2 สรางทีมงาน 

    2.3 แกปญหาความขัดแยง 

    2.4 ตัดสินใจ 

       2.5 วางแผนและจัดการประชุม 

    2.6 คัดเลือกและสรรหาบุคลกร 

    2.7 วางตัวบุคคล 

    2.8 สรางสิ่งใหม นํามาเปลี่ยนแปลง 

   3. ภาวะผูนําดานองคการ (Organization Leadership) 

    3.1 ทบทวนโครงสรางองคการใหทันสมัย 

       3.2 เขาใจรายละเอียดโครงการตาง ๆ 

       3.3 กํากับติดตาม 

       3.4 พัฒนาปรับปรุง 

       3.5 ประชาสัมพันธตอสาธารณะ 

       3.6 ระเบียบวินัยของนักเรียน 

       3.7 นโยบายข้ันตอนการปฏิบัติตาง ๆ 

   4. ภาวะผูนําดานบริหาร (Administrative Leadership) 

    4.1 ใชการวางแผนและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการบริหารองคการ 

       4.2 สามารถจัดดําเนินการนิเทศ และบริหารจัดการดานการเงินงบประมาณ 

       4.3 เขาใจการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของโรงเรียน รวมทั้ง

ระบบคาจาง เงินเดือน การบํารุงรักษา คาใชจายตาง ๆ  

       4.4 เขาใจสถานการณการเงนิของโรงเรยีนสามารถวิเคราะหตนทนุ กําไร (Cost - 

Benefit Effectiveness) 

             4.5 สามารถวางแผนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่จัดหาได 

        4.6 การตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีรูปแบบการตัดสินใจ 

        4.7 มีการบันทึกเก็บสถิติขอมูลทุก ๆ ดาน 
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  สรุปไดวาแบบภาวะผูนํามี 4 แบบ คือ 1) ภาวะผูนําดานการศึกษา (Education Leadership) 

มีการกําหนดจุดหมายการสอนออกแบบหนวยการเรียน การพัฒนาและนําหลักสูตรไปปฏิบัติ 2) ภาวะผูนํา

ดานนิเทศ (Supervisory Leadership) มีการสรางบรรยากาศ การสรางทีมงาน การแกปญหาความขัดแยง 

การตัดสินใจ 3) ภาวะผูนําดานองคการ (Organization Leadership) การทบทวนโครงสรางองคการ

ใหทันสมัยการเขาใจรายละเอียดโครงสรางตาง ๆ การกํากับติดตาม การพัฒนาปรับปรุง 4) ภาวะผูนํา

ดานบริหาร (Administrative Leadership)การใชการวางแผนและข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือ

ในการบริหารองคการ ความสามารถจัดดําเนินการนิเทศ และบริหารจัดการดานการเงิน งบประมาณ 

การเขาใจการจัดงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของโรงเรียน รวมทั้งระบบคาจาง เงินเดือน 

การบํารุงรักษา คาใชจายตาง ๆ 

 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

 

 เพื่อใหไดผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูความสามารถในการบริหารสถานศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ เพื่อการ

ปฏิรูปการเรียนรูไว 3 เกณฑใหญ คือ  

 เกณฑที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบรหิารจัดการ เพื่อสงเสริมการ

ปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ดังน้ี  

  1. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ

ครบวงจร เพื่อใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  

  2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน ในการพัฒนา

การศึกษาและมีบทบาทในการสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู  

  4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริม 

สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน  

  5. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาครูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหครูมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ มีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห

และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

  6. ผูบริหารสถานศึกษาจดัใหมีหลกัสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียน

การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  

 



17 
 

  7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร 

ความตองการของผูเรียน และทองถ่ิน  

  8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจดักิจกรรม และการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ  

  9. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) แกบุคลากรในโรงเรียน

และผูเรียน  

  10. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการ

ปฏิรูปการเรียนรู  

  11. ผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพึ่งตนเอง สามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ  

  12. ผูบริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานดีเดน ดานสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานดังน้ี ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ผูเรียนมีความรู

และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

และมีเจตคติ ที่ดีตออาชีพสุจริตผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

 เกณฑที่ 2 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ ดังน้ี  

  1. มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  

 2. มีภาวะผูนําในการริเริ่มการใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน  

 3. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู  

 4. มีศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ  

 5. มีการแสวงหาความรูใหม ๆ มาปรับใชตลอดเวลา 

 เกณฑที่ 3 ผูบริหารศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม และใชระบบคุณธรรม

ในการบริหารจัดการ ดังน้ี  

  1. ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง  

  2. ผูบริหารสถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย  

 3. ผูบริหารสถานศึกษามีการครองตนที่ดี ไมมีหน้ีสินลนพนตัว ไมเกี่ยวของกับอบายมุข

สิ่งเสพติด  

 4. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความศรัทธา และยอมรับดานคุณธรรม จริยธรรมจากนักเรียน 

ครู เพื่อนผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชุมชน  
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  5. ผูบริหารสถานศึกษาใชระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 33) ไดกาหนดกรอบงานดานวิชาการเพื่อกระจายอํานาจไปยัง

สถานศึกษาใหมีความอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา 

ชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ มีขอบขายและภารกิจ ดังน้ี  

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

  3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  

  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  6. การพัฒนาแหลงเรียนรู  

  7. การนิเทศการศึกษา  

  8. การแนะแนวการศึกษา  

  9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  

  11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  

  12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร  

 สุรพงศ สุทธิศักดา (2551 : 5) กลาวถึง ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ 5 ดาน 

ประกอบดวยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู งานพัฒนาและสงเสริม

ใหมีแหลงเรียนรู งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 10) กลาวถึง การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

วาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนําทางวิชาการ โดยให

ความสําคัญตอการสงเสริม และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบาย

และยุทศาสตร เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ 

ใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อปฏิรูปการเรยีนรู ซึ่งจะนําไปสู

การปฏิรูปการศึกษา  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 30 - 31) กลาวถึง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากอนแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยาฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
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และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันทีท่ําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และความกาวหนาแกราชการ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. 

ไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาไววา ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

และมาตรฐานตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที ่ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งน้ีผูเขารับการพัฒนาตองผานการ

คัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา ดังกลาวมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ีภาวะผูนําทางวิชาการประกอบ ดวยความเปนผูนําทางวิชาการ

และสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัดการเรียนรู สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใหความสําคัญและ

สามารถสงเสรมิใหมกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาเปนองคการ

แหงการเรียนรู สามารถจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 Heck and Hallinger (2009 : 6 - 9) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการควรใหความสําคัญ

กับมิติดานวิสัยทัศนของโรงเรยีน การบริหารการสอน และการสงเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูที่ดีในโรงเรียน 

โดยมิติดานวิสัยทัศนของโรงเรียน ประกอบดวยคําอธิบายงานของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับกรอบเปาหมาย

โรงเรียนและการสื่อสารใหเขาใจเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารเห็นความสําคัญของกรอบเปาหมาย

ของโรงเรียน โดยการทํางานกับผูปกครองและครู เพื่อที่จะกําหนดทิศทางเพื่อพัฒนาภายในโรงเรียนและ

พัฒนาเปาหมายไปสูทิศทางเหลาน้ี หนาที่การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน หมายถึง วิธีการที่ผูบริหาร

โรงเรียนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเปาหมายของโรงเรยีนตอครู ผูปกครอง และนักเรียน การสื่อสารน้ี

ทําไดโดยใชการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน หนังสือคูมือ การประชุมครู การประชุมใหญ

ของโรงเรียน การพูดคุยกับครูหรอืนักเรียน การใชปายนิเทศ และการประชุมคร ูและผูปกครอง โดยการ

บริหารการสอนน้ัน  

 Heck and Hallinger (2009 : 6 - 9) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการเกี่ยวของโดยตรงกับครู

ในเรื่องหลักสูตรและการสอน โดยมีภาระงานที่ประกอบดวย การนิเทศ และการประเมินการสอน 

การประสานงาน การจัดและใชหลักสูตร และติดตามกาํกับความกาวหนาของนักเรยีน ในสวนของการ

นิเทศและการประเมินการสอนอยางประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ที่สงเสริมการสอนของครูและกํากับ
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การสอนในหองเรียน โดยการเขาเย่ียมหองเรียนอยางไมเปนทางการ และการจัดการปฏิบัติการตาง ๆ 

ในหองเรียนใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน การประสานงานการจัดและใชหลักสูตร ผูบริหาร

ควรจัดโอกาสใหกลุมไดรวมกันจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

งานบริหารการสอน มีหนาที่กํากับความกาวหนาของนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนใชผลการทดสอบเพื่อ

กําหนดเปาหมาย ประเมินหลักสูตร ประเมินการสอน และวัดผลความกาวหนาไปสูเปาหมายของโรงเรียน 

สวนการสงเสริมบรรยากาศเรียนรูที่ดีในโรงเรียน  

 Heck and Hallinger (2009 : 6 - 9) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีพฤติกรรมปกปอง

เวลาสอน สงเสริมการพัฒนาอาชีพคงไวซึ่งวิสัยทัศนที่กวางไกล ใหขวัญกําลังใจแกครู ใหขวัญกําลังใจ

และเสริมสรางกับคณะนักเรียน งานในหนาที่ของผูบริหารสวนใหญเปนกิจกรรมทางออม ที่ชวยสราง

สิ่งแวดลอมการเรียนที่เปนบวกผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอทัศนคติของนักเรียนและครู โดยการให

รางวัล ซึ่งจะชวยเสริมแรงใหเกดิผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ และความพยายามอยางไดผล ผูบริหารควรใช

เวลาของโรงเรียนอยางระมัดระวัง และควรเลือกใชโครงการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ 

 Hoy & Hoy (2003 อางถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555 : 73 - 74) ไดกลาวถึง บทบาทของ

ผูบริหารโรงเรียน บทบาทที่สําคัญที่สุดของผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน คือ เปนผูนําทาง

วิชาการ (Instructional Leader) แตไมไดหมายความวา ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนคนเดียว

เทาน้ันที่รับผิดชอบตอภาวะผูนําในการสอน ภาวะผูนําทางวิชาการควรเกิดข้ึนเองทั้งในตัวผูบริหาร

การศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนและจากครู ทั้งน้ี ครูเปนผูทําการสอนช้ันเรียน เปนผูรูดีเกี่ยวกับหลักสูตร

และการสอน และเปนผูที่องคความรูอยางดีเย่ียมในตัว ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนเพียงแต

มีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรยีนที่ยังผลใหเกิดการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด คงไมมี

วิธีการใดวิธีเดียวที่จําทําใหเกิดความรวมมือที่ยังผลเชนน้ันได แตผูที่เปนผูนําทางวิชาการจําเปนตองใช

เวลาในหองเรียนเหมือนเปนเพื่อนรวมงาน และพูดคุยกับครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน การปรับปรุง

การสอน และการเรียนเปนกระบวนการตอเน่ือง ไมใชผูบริหารการศึกษา หรือผูบริหารโรงเรียนเขา

สังเกตการณพอเปนพิธีปละครัง้หรือสองครั้ง ควรจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพของตนและพัฒนาอาชีพ

อันเกี่ยวเน่ืองกับการปรับปรุงการสอน จะปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนอยางไร และจะปรับปรงุ

กลยุทธการสอนทีเ่หมาะสมตอสถานการณตาง ๆ อยางไร สิ่งบงบอกถึงการพัฒนาที่ไดผลดีและใชแทน

การนิเทศแบบเกา ไดแก การใหความรวมมือ ความเปนเพื่อนรวมมือ ความเปนมืออาชีพ และเปนทีมงาน 

แมวาผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียน จะเปนผูนําในการใชความพยายามอยางเต็มใจรวมมือ

และตามหนาที่ แตในที่สุดก็เปนครูจะตองกําหนดความสําเร็จ การพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียน

มีความสําคัญเชนเดียวกันกับดานการเรียนการสอน ภาวะผูนําทางวิชาการก็เกิดข้ึน และมั่นคงจากครู

น่ันเอง เหนือสิ่งอื่นใด ผูบริหารการศึกษาหรอืผูบริหารโรงเรยีนจะตองสือ่สารใหเปนที่เขาใจถึงวิสัยทัศน

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปนเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาอาชีพครูอยางตอเน่ือง เปนวิสัยทัศนที่สอดคลอง
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กับเปาหมายของการพัฒนาการสอนและการเรียน วิสัยทัศนจะแปลความสําคัญและนําไปสูการปฏิบัติ

ได ดังน้ี 

  1. ความเปนเลิศทางวิชาการควรถือวาเปนแรงจูงใจ ที่สําคัญมากในโรงเรียน มีงานวิจัย

จํานวนมากข้ึนที่ยืนยันวา การที่โรงเรียนเนนงานดานวิชาการเปนเรือ่งสาํคัญที่สดุตอผลสําเร็จของนักเรียน 

ผูนําทางวิชาการควรสรางความมั่นใจที่จะใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนที่เปนระเบียบจริงจัง และ

เนนเปาหมายทางวิชาการที่สูงแตสามารถบรรลุผลได ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนตองแสดง

ใหเห็นถึงความเช่ือ ซึ่งทําไดดวยวาจาและการกระทําวา นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุถึงผลสําเร็จได

โดยการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนที่ทําใหทั้งครู และนักเรียนมีความเอาใจใสตอการทํางานหนัก

และตอความสําเร็จทางวิชาการ 

  2. ความเปนเลิศทางวิชาการ และการปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนกิจกรรมที่ทั้งครู และ

ผูนําทางวิชาการตองรวมมือ และชวยกันดําเนินตอไปเรื่อย ๆ กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความกาวหนา

และผลสําเร็จของนักเรียน บรรยากาศของโรงเรียน การสรางแรงจูงใจใหกับครูและนักเรียน และขวัญ

กําลังใจของครูควรไดรับการกํากับติดตามและประเมินเปนประจํา โดยมีเปาหมายเพื่อการปรับปรุง 

  3. ครูเปนศูนยกลางของการปรับปรุงงานการเรียนการสอนในตอนทาย ครูน่ันเองที่จะ

สามารถเปลีย่นและปรบัปรงุการปฏิบัติการสอนของตนในหองเรยีน ดังน้ันแรงจูงใจของครูและความมีวินัย

ในตนเองของครูจึงเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาครูตองตัดสินใจวา ตองการที่จะพัฒนาอะไร 

  4. ผูบริหารการศึกษาหรือผูบรหิารโรงเรียนควรเปนผูนําที่มีสติปญญาดีที่ทันตอการพัฒนา

ลาสุดเกี่ยวกับการสอน การเรียน การสรางแรงจูงใจ การบริหารจัดการหองเรียน และการประเมินผล

และแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละเรื่องกับครู 

  5. ประการสุดทาย ผูบริหารการศึกษาหรือผูบริหารโรงเรียนจะตองนําในการรับรูและ

ฉลอง เมื่อมีความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับนักเรียนและครู เพราะวากิจกรรมเชนนั้นชวยเสริม

ใหวิสัยทัศนและวัฒนธรรมความเปนเลิศทางวิชาการมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน 
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ภาพที่ 2.1 ครูเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ 

ที่มา : Hoy & Hoy (2003 อางถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2555 : 75) 

 

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 188 - 190) กลาวถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการกระทําหนาที่ตามบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาอยางสรางสรรค

ในการช้ีนําหรือโนมนาวจูงใจขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝาย

ใหเขาใจและเกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสานสมัพนัธ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูใหกับผูเรียนไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

ที่ไดกําหนดไวอยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ประกอบดวยพฤติกรรม 7 ดานดังน้ี  

 

เปนผูทําการสอนในช้ันเรียน 

เปนผูรูดีเกี่ยวกับหลกัสูตร 

และการสอน 

เปนศูนยกลางของการปรบัปรุงปรุง

งานการเรียนการสอน 

เปนผูที่มีองคความรูอยางดีเย่ียม 

ในตัว 

เปนผูกําหนดความสําเร็จผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

ครูเปนผูมีภาวะผูนํา 

ทางวิชาการ 

เนนงานดานวิชาการเปนเรื่อง 

สําคัญทีสุ่ด 

สื่อสารใหเปนที่เขาใจถึงวิสัยทัศน 

ที่ชัดเจน 

รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศ 

ของโรงเรียน 

พัฒนาอาชีพครูอยางตอเน่ือง 

ผูบริหารโรงเรียนที่มี

ภาวะผูนําทางวิชาการ 
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  1. การอํานวยความสะดวกในการพัฒนาวิสัยทัศน  

  2. การนิเทศและติดตามการนําหลักสูตรไปใช  

  3. การสรางความมั่นใจในเกณฑการประเมินผล  

  4. การใชเทคโนโลยี และขอมูลที่หลากหลายในการพัฒนา  

  5. การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

  6. การสรางและพัฒนาศักยภาพการเปนผูนําของบุคลากร และ 

  7. การเสริมสรางความรวมมือกับผูเกี่ยวของ  

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะ

และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่ช้ีนํา สงเสริม สนับสนุน และโนมนาวจูงใจขาราชการครูเกิดความ

ตระหนักในการรวมพลังและประสานสัมพันธเพื่อพัฒนางานวิชาการประกอบดวย การบริหารจัดการ

หลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัดประเมินผลและวิจัย 

การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของมีผูกลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการไวหลายทาน ผูวิจัยขอนําเสนอ

แนวคิดของ สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 188 - 190); Hoy & Hoy (2003); ศศิธร บุตรเมือง 

(2555); วันเผด็จ มีชัย (2557); ภัทรวดี อุนวงษ (2556) และ กมล ตราชู (2556) เน่ืองจากเปนแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา และไดสังเคราะหมาเปนกรอบแนวคิดของภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี ดังตารางที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะห ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจากแนวคิดของนักวิชาการ 

 

 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 

ของผูบริหาร 
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ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน - - - - - - / - 

ดานการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน / - / / - / / * 

ดานการเสรมิสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู / / / / - / / * 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

         

 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 

ของผูบริหาร 
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ดี 
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ดานการจัดใหมีสิง่สงเสรมิการเรียนรู / - / - - / / * 

ดานการนิเทศและการประเมินผลการสอน

ของคร ู / / / / - - / * 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา / / - - - - - * 

ความคิดริเริ่มและความรูความสามารถ 

ทางวิชาการ - / - - / - - - 

การพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการ - / / - / / - - 

การสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาชีพคร ู -  / - / / - - 

ดานการกําหนดวิสัยทัศน และกลยุทธ 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน / / / - / / - - 

ดานการสงเสรมิการวิจัย นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยี / - - - / - - * 

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร / / / / - / - * 

 

จากการสงัเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดใชเกณฑความถ่ี โดยใชหลักภาวะผูนํา

ทางวิชาการสถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553) เปนหลักสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดสําหรับ

การวิจัยครั้งน้ี ดวยตัวแปรภาวะผูนําทางวิชาการ ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการหลักสูตร 2) การจัดการ

เรียนรู 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู 4) การพัฒนาแหลงเรียนรู 5) การวัดประเมินผลและวิจัย 6) การนิเทศ

การศึกษา 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
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 การบริหารจัดการหลักสูตร 

 หลักสูตรสถานศึกษา มีความสําคัญตอการเรียนการสอนเพราะเปนสิ่งที่กําหนดทิศทางการศึกษา

ในการที่จะใหความรู ถายทอดความรูเสริมสรางทักษะ ปลูกฝงคานิยมและเจตคติ ที่ดีใหกับผูเรียนเพื่อ

นําไปพัฒนาตนเองทุก ๆ ดาน จึงมีผูใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว ดังน้ี 

 อรนันท น่ิมนุช (2551 : 89) ไดใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไววา หมายถึง เน้ือหา

กิจกรรม ประสบการณที่ไดกําหนดไวเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

กับวัยของเด็ก ซึ่งเปนประสบการณที่ไดรบัทัง้ภายในและภายนอกหองเรยีน ตอบสนองตอความตองการ 

ความสนใจ สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและสังคม สามารถอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

 ฆนัท ธาตุทอง (2551) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคม เปนเครื่องมือ

ที่จะทําใหการจดัการศึกษาบรรลผุลตามจดุหมายที่กําหนดไว โดยมีสวนสําคัญในการสงเสรมิความเจรญิ

งอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐาน ความคิดที่เปนการสนับสนุน 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทําใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความสนใจ 

ความถนัดที่แทจริงของตนเอง และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 สุรีรัตน คําฝอย (2549 : 30) ไดใหความหมายของการดําเนินการบริหารหลักสูตรไววา สถานศึกษา

มีการกําหนดแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผนทีว่างไว มีการกําหนดแนวทางการบริหารงานวิชาการ

และการบริหารงานทั่วไป เพื่อสงเสริมสนับสนุน การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช เชน มีการจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ มีการประเมินคุณภาพโดยองคกรภายนอก และมีการรายงาน

ผลการเรียนของนักเรียนเปนประจํา 

 รัจนียา แพไธสง และวัลลภา อารีรัตน (2553 : 5) กลาววา การบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่ง

หลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การดําเนินงานใน 3 ดาน ไดแก 

  1. ดานการสงเสริมสนับสนุน หมายถึง การที่สถานศึกษาตองมีการพัฒนาบุคลากรการ 

จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรการดําเนินงานอยางมีสวนรวม และการสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

  2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่ง

หลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การแตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน การวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา  

  3. ดานการกํากับดูแลคุณภาพ หมายถึง การนิเทศติดตามหลักสูตรสถานศึกษาการจัด 

ระบบประกันคุณภาพภายใน การวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสามารถจัดหลักสูตร

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 36 - 37) ไดกลาวถึง การบริหารจดัการหลกัสตูร

ระดับสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 

 สถานศึกษามีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาใหผูเรยีนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ

สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ

ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองสรางความมั่นใจตอพอแม ผูปกครอง 

และชุมชนวา ผูเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู /ตัวช้ีวัดและเกิดสมรรถนะสําคัญ ตลอดจน

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว สถานศึกษา

จะตองออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุม สวนที่เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเปนความ

คาดหวังที่กําหนดไวรวมกนัในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ นอกจากน้ันหลักสูตรสถานศึกษายังตอง

สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนสมาชิก

ที่ดีของชุมชน สามารถอยูในสังคมแวดลอมไดอยางมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบานเกิด

เมืองนอน มีบทบาทในการรวมพัฒนา ชุมชน ในการจัดการศึกษาใหบรรลุมรรคผลดังกลาว นอกจาก

สถานศึกษาจะตองพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมสวนสําคัญดังกลาวแลว ยังตองมีการบริหารจัดการ

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตองมีการเตรียมวางแผนเพื่อใชหลักสูตรใหม ผูบริหารสถานศึกษา

และคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรใหม และเตรียมความพรอม

ในการใชหลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานที่วาพอเพียงหรือไม การเตรียมบุคลากร

เกี่ยวกับการใชหลักสูตรจะดําเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพื่อใชหลักสูตรอยางละเอียดรอบคอบ

และมีข้ันตอนจะทําใหการใชหลักสูตรประสบความสาํเร็จตามเปาหมาย โรงเรียนควรมีการสงเสริม 

สนับสนุนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม เน่ืองจากสถานศึกษาแตละแหงมีบริบท ตางกัน 

ความพรอมตางกัน อีกทั้งมีความแตกตางกันในดานงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้ง

ผูเรียนในสถานศึกษาแตละสถานศึกษาก็มาจากพื้นเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ตางกัน 

มีความรูความสามารถ ตลอดจนความตองการที่แตกตางกัน ด้ังน้ัน การวางแผนในการบริหารจัดการ

หลักสูตรจึงควรพิจารณาใหสอดคลองสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ดังกลาวดวย นอกจากน้ันสถานศึกษา

จะตองมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดทําหลักสูตร และการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ตอเน่ือง

และครบวงจร และนําผลจากการติดตาม กํากับ ดูแลคุณภาพ น้ันมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 ชวลิต ชูกําแพง (2550 : 64 - 65) ไดใหความหมายวา การบริหารหลักสูตรเปนการบริหารงาน

ดานวิชาการ ซึ่งเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนา 

การเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสทิธิภาพมากที่สดุ การบริหารหลักสตูรน้ันเปนระบบของหลกัสตูร 

จะตองบริหารอยางเปนระบบระเบียบ และรวมถึงกระบวนการเรียนการสอนดวย ระบบการบริหาร
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หลักสูตรจะตองมีองคประกอบ 3 สวน คือ การวางแผนหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมิน

หลักสูตร  

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 110) กลาวถึง การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการจัด

กิจกรรมตาง ๆ  ที่นําหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนสงูสดุแกผูเรียน สามารถพัฒนาความรู เจตคติ และ

ทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 49) ไดกลาวถึง การบริหารหลักสูตรไววา เปนการดําเนินงาน

เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก

การวางแผนเกี่ยวกับการใชหลักสูตร การประชาสัมพันธหลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตรแมบท

กอนนําไปใช การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชน บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การจัดหา

วัสดุอุปกรณ การจัดทําโครงการสอน เปนตน  

 ดังน้ัน การบรหิารหลักสตูรเปนการดําเนินการเกีย่วกับหลกัสูตรอันประกอบดวย การวางแผน

หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร รวมถึงการควบคุมกํากับดูแล การจัดระบบ 

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหประโยชนสูงสุด สามารถพัฒนาความรู 

เจตคติ และทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารจัดการหลักสูตร  

 มีนักวิชาการกลาวถึงบทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับหลักสูตรไวหลายทาน ดังน้ี  

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมบีทบาทเกี่ยวกับการใชหลกัสตูร ซึ่งจะตองทําการศึกษาหลกัสตูร

ใหชัดเจน เพื่อที่จะไดวางแผนเกี่ยวกับการใชหลักสูตร  

 ชวลิต ชูกําแพง (2550 : 65 - 66) ดังตอไปน้ี 1) การเตรียมวางแผนงานเพื่อใชหลักสูตรใหม 

2) การเตรียมจัดการอบรมครูเพื่อใชหลักสูตรใหม 3) การจัดครูเขาสอน 4) การจัดตารางสอน 5) การบริการ

วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรยีน 6) การประชาสัมพันธการใชหลักสูตรกับผูปกครองและคณะกรรมการ

ศึกษาของโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับจุดหมาย หลักการ โครงสราง และการจัดประสบการณการเรียน 

7) การจัดสภาพแวดลอมและการเลือกสรรโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 8) การจัดโครงการประเมินผล

การใชหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 70) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาหลักสูตร 

ดังน้ี 1) วางแผนและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 2) ประเมินความเหมาะสม และคุณภาพของโครงการ

พัฒนาหลักสูตร 3) อํานวยการใหเปนตามนโยบาย และปรัชญาของการศึกษาและหลักสูตร 4) อํานวย

ในการพัฒนาวัสดุอุปกรณที่ใชในหลักสูตร 5) ใชขอมูลจากการวิจัย และสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน 

6) ประสานงานกับบุคคลอื่น ในการจัดการเรียนการสอนพิเศษ เชน หนวยศึกษานิเทศก 7) ทํางาน

รวมกับครูนิเทศในการใชหลักสตูร 8) เตรียมผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 9) อํานวยความสะดวก

ในเรื่องเวลา และอุปกรณที่ใชในเรือ่งการปรบัปรงุหลักสตูร 10) ชวยเหลือครูโดยใชเทคนิคการแนะแนว
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และที่ปรกึษาเกี่ยวกับการใชหลักสตูร 11) จัดองคการ และอํานวยการโครงการทีเ่กี่ยวกับการจัดบริการ

ทางการศึกษาที่จัดข้ึนเปนพิเศษ 12) แนะนําเกี่ยวกับการใชหลักสูตรใหชุมชนเขาใจ และ 13) สงเสริม

การติดตอในโรงเรียนในระดับเดียวกัน  

 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 14) ไดกลาวถึงวา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก 

การจัดหางบประมาณมาสนับสนุน การแสดงภาวะผูนําทางวิชาการ การเปดโอกาสใหมีการตัดสินใจ

รวมกัน การใหกําลังใจและขอแนะนําอยางเปนกัลยาณมิตร และมีความเปนประชาธิปไตย  

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 98 - 99) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี 1) ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรให

กระจางเพื่อจะใหคําแนะนําแกครูผูสอน และวางแผนในการเตรียมการดําเนินการใชหลกัสตูร 2) จัดเตรียม

บุคลากร โดยการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อใหความรูเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและแนวการสอน ตลอดจน

สงเสรมิใหบคุลากรมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกีย่วกับการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีความเปนเลิศ 

3) จัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกบัความรูความสามารถตามความถนัด และความสนใจ เพื่อจะไดจัดมวล

ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) ใหบริการและสนับสนุนการสอนของครู 

โดยการจัดหาเอกสารหลกัสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอม

และบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน เชน การจัดหองสมุดใหอยูในสภาพที่ครูและนักเรียนได

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมได โดยคํานึงถึงคุณประโยชนและความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอนเปนหลัก 5) ดําเนินการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

โดยใชเทคนิควิธีและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อปรับปรงุการเรยีนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 

6) สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสงเสรมิความกาวหนาในหนาที่การงานอยางเหมาะสมและยุติธรรม 

โดยยึดระบบคุณธรรมเปนหลัก 7) ประชาสมัพันธการใชหลกัสูตร แก นักเรียน ครูผูสอน ผูปกครองและ

ประชาชนในชุมชน เพื่อสรางความเขาใจและความรูสกึทีดี่ตอหลกัสตูร และการรับความรวมมือที่ดีจาก

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใชวิธีการและสื่อที่หลากหลาย นอกจากที่กลาวมา ชุมศักด์ิ 

อินทรรักษ (2551 : 116) ยังไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหาร

หลักสูตรวา ผูบริหารสถานศึกษา ตองมุงมั่นสรางระบบคุณภาพใหเกิดข้ึนในสถานศึกษากําหนดทิศทาง

และนโยบายที่จดัเจนปรบัปรุงยกระดับมาตรฐาน และกําหนดข้ันตอนการทํางาน รวมทั้งการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานเปนทีม มีสวนรวมในการบริหารงาน

ในสถานศึกษา รวมทั้ง การนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการวิจัยช้ันเรียน พัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูและระดมทรัพยากรทองถ่ินชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 29) กลาววา ผูบริหารโรงเรียน เปนบุคคล

ที่มีสวนสําคัญในการสงเสรมิการพัฒนา และใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

และเปนตัวจักรสําคัญในการกระตุน และชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่ 
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เพื่อพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพตามตองการ ดังน้ัน หากผูบริหารสามารถเปนผูนําทางวิชาการมีความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรอยางชัดเจน และใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้ง

สามารถทํางานรวมกับคณะครูในโรงเรียนได จะสามารถทําใหการใชหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายได

ไมยาก  

 ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 272) และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 284 - 285) กลาวถึง บทบาท

ของผูบรหิารเกี่ยวกับการสงเสรมิและสนับสนุนการใชหลักสตูร ดังน้ี 1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร

ที่นามาใชในสถานศึกษาน้ันอยางถองแท 2) ใหความรูครผููสอนในโรงเรยีนเกีย่วกับการนําหลักสูตรไปใช 

3) ใหบริการวัสดุหลักสูตรและสือ่การเรยีนการสอนชนิดตาง ๆ แกคร ู4) ดําเนินการนิเทศ และติดตาม

ผลการใชหลักสูตรภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 5) กระตุนใหครูใชหลักสูตรอยางถูกตอง เชน จัดฝก 

อบรมหรือประชุมสมัมนา เปนตน 6) ใหกาลังใจและบํารุงขวัญแกครูผูใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

7) จัดระบบการบริหารหลักสูตร และ 8) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

 ภาวนี ธํารงเลิศฤทธ์ิ (2553 : 53 - 54) กลาววา การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษามีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนําสูการจัดการเรียน

การสอนในช้ันเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจตอพอแม ผูปกครอง และชุมชน วาผูเรียน

มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาของชาติและตามความตองการของทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ

ดังกลาว สถานศึกษาจึงมีภารกิจสําคัญ ดังน้ี 1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรให

ครอบคลุมสวนที่เปนแกนกลาง สวนที่เปนความตองการของชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้งสวนที่เปน

สถานศึกษาตองการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติม 2) สงเสริม สนับสนุน ในดานการพัฒนาบุคลากร

ในสถานศึกษาใหมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และมีความรูความเขาใจในดานวิชาการ 3) จัดสรร

งบประมาณ ทรัพยากร เพื่อใหบุคลากรไดมีการพัฒนาหลกัสูตรการเรยีนการสอนในระดับช้ันเรยีนของ

ตนเอง 4) ติดตามการใชหลักสูตร กํากับ ดูแลคุณภาพ นิเทศภายในใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ และ 5) มีการวิจัยและพัฒนาการใชหลักสูตร ตลอดจนการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ดานบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษา การแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดทําหลักสตูรสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การสนับสนุนการสอนของครู

โดยจัดหาเอกสาร หลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน การสงเสริมและพัฒนา

ครูในสถานศึกษา เพื่อการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด การนิเทศการใชหลักสูตร

สถานศึกษา การติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร เปนตน 
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 การจัดการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูเปนการต้ังใจกระทําใหเกิดการเรียนรูการจัดการเรียนรูที่ดียอมทําใหเกิด

การเรียนรูที่ดี ผูสอนเปนผูทีม่ีบทบาทสําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผูสอนที่สอนอยางมีหลักการ

มีความรูและมีทักษะจะชวยใหผูเรียนน้ันไดเรียนอยางมีความหมายและมีคุณคา โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในปจจุบันน้ีกระบวนการเรียนรูมิไดจํากัดวาจะตองเกิดข้ึนเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน ดังน้ันการจัดการ

เรียนรูหรอืที่เรยีกกนัวา การจัดกิจกรรมการเรยีนร ูจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิงทีผู่สอนจะตองเรยีนรูใหเขาใจ

และนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และสัมฤทธ์ิผล 

 ความหมายของ การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูไมใชเปนเพียงการถายทอดเน้ือหาวิชา 

โดยใชวิธีการบอกใหจดจาํ และนําไปทองจําเพือ่การสอบเทาน้ัน แตการจัดการเรียนรูเปนศาสตรอยางหน่ึง

ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวาน้ัน กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใช เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

เรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูในทัศนะ 

ตาง ๆ ดังน้ี 

 Hough & Duncan (1970 : 144) อธิบายความหมายของการจดการเรียนรู วา หมายถึง 

กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผล เปนกิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรค

เพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรูและความผาสุก ดังน้ัน การจัดการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมในแงมุม 

ตาง ๆ 4 ดาน คือ 

  1. ดานหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจ

ในจุดประสงครายวิชา และการต้ังจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเน้ือหา ได

เหมาะสมสอดคลองกับทองถ่ิน  

  2. ดานการจัดการเรียนรู (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัด 

การเรียนรูที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว  

  3. ดานการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ 

วิเคราะหผลได  

  4. ดานการประเมินผลการจัดการเรียนรู (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ

ประเมินผลของการจัดการเรียนรูทั้งหมดได  

 Good (1975 : 588) ไดอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู วาการจัดการเรียนรู คือ 

การกระทําอันเปนการอบรมสั่งสอนผูเรียนในสถาบันการศึกษา  

 Hills (1982 : 266) ใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรู คือกระบวนการ

ใหการศึกษาแกผูเรียน ซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

 Moore (1992 : 4) ไดใหความหมายของ การจัดการเรยีนรูไววาการจัดการเรียนรู คือ พฤติกรรม

ของบุคคลหน่ึงที่พยายามชวยใหบุคคลอื่นไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดานอยางเต็มศักยภาพ  
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 นอกจากน้ัน ยังมีผูใหความหมายของการจัดการเรียนรูไวอีกหลายทัศนะ เชน การจดัการเรียนรู 

คือ การจัดสถานการณสภาพการณหรือกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีประสบการณอันกอใหเกิด

การเรียนรูไดงาย ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม และพัฒนาการทั้งทางกาย และทางสมอง   

อารมณและสังคม การจัดการเรียนรู คือ การอบรมผูเรียนโดยการจัดกิจกรรม อุปกรณ และการแนะแนว

ใหกับผูเรียน การจัดการเรยีนรู คือ การจัดประสบการณใหแกผูเรียน การจัดการเรียนรู คือ การชวยให

ผูเรียนเกิดการเรยีนรู และความสามารถในการนําความรูน้ันไปใชในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรู

คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดมีสวนรวม การจัดการเรียนรู คือ การแนะแนวทางใหผูเรียนคนพบ

ความรูดวยตนเอง การจัดการเรียนรู คือ การจัดสรรประสบการณที่เลือกสรรแลวเปนอยางดีใหกับผูเรียน 

จากความหมายของ การจัดการเรียนรูที่กลาวมาน้ี จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรู มีความหมายครอบคลุม

ทั้งดานวิธีการ กระบวนการ และตัวบุคคล  

 จิราภา เต็งไตรรัตน (2554 : 123) กลาววา การเรียนรูเปนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมที่คอนขาง

ถาวร ซึ่งเปนผลเน่ืองจากประสบการณ และการฝกหัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่ไมจัดวาเกิดจากการ

เรียนรู เน่ืองจากเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน เชน ความเหน็ดเหน่ือยผลจากการกินยา 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เน่ืองมาจากวุฒิภาวะ การไดรับบาดเจ็บทางดานรางกาย เหลาน้ีไมนับวา

เกิดจากการเรียนรู 

 Klein (1991 : 102) ใหคําจํากัดความของ การเรียนรู คือ การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง

ที่ถาวรอยางไดสัดสวนในความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดข้ึนในฐานะผลของ

ประสบการณที่ไดรับความสําเร็จหรือไมไดรับความสําเร็จก็ได  

 Hilgard and Bower (1981) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 

ไปจากเดิม อันเปนผลจากการฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

เชน สัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวของรางกาย เชน ความเมื่อยลา 

พิษของยา เปนตน 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 6) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง การดําเนินงาน

ของกระบวนการจัดการเรยีนรู เช่ือมโยงกับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) กลาวถึง การจัดการเรียนรูวา เปนกระบวนการสําคัญ

ในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการ

เรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายที่สําคัญสําหรับพัฒนา

เด็กและเยาวชน ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรยีนรู รวมทั้งปลกูฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะที่สําคัญที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน  
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 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 5) กลาวถึง การจัดการเรียนรูตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เปนเปาหมายในการ

พัฒนาผูเรียน และนําพาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรยีน และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคในการ

จัดการเรียนรู ครูผูสอนตองคํานึงถึงการจัดการเรยีนรูที่มุงเนนผูเรยีนเปนสําคัญ คํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบคุคล พัฒนาการทางสมอง และเนนคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ใชสื่อการเรียนรู 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยสือ่การเรยีนรู ระบบสารสนเทศ เครือขายการเรียนรู เปนเครื่องมือ

สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาตองมีการวัดและประเมนิผลการเรียนรู และนําผลที่ไดใชเปน

ขอมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพสูงสุดตอผูเรียน 

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมหรอืประสบการณการเรียนรู

ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู และการปลูกฝง สงเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด  

 หลักการสําคัญในการจัดการเรียนรู  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) กลาวถึง หลักการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรู

เพื่อใหผูเรียนมคีวามรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามที่กําหนดไวในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือวา

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไว ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู

ตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล และพัฒนาการทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 9 - 10) กลาวถึง การจัดการเรียนรู วาเปน

กระบวนการที่สําคัญในการนําหลักสูตรสูการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ครูผูสอนจึงควรให

ความสําคัญและสรรหากระบวนการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู/ 

ตัวช้ีวัดทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู นําพาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

การจัดกระบวนการเรียนรูที่ดี ผูเรียนควรไดมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และมุงเนน

ความรูคูคุณธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญ มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม

กับวัยของผูเรียน ธรรมชาติของวิชาใหผูเรียนคนควาหรือเขาถึงแหลงเรียนรูตามความสนใจ ใชสื่อการ

เรียนรูที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผูสอนเปนผูอานวยความสะดวก 

ทั้งน้ี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดใหหลักการที่สําคัญในการจัดการ

เรียนรูไว ดังน้ี  



33 
 

  1. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เปนการจัดการเรียนรูที่ยึดวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดโดยการจัดวิธีการเรียนรู ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของผูเรียนแตละคนใหพัฒนาตนเองได การจัดการเรยีนรูควรเปนสิ่งที่มคีวามหมายตอผูเรียน 

ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนไดลงมือศึกษาคนควา คิด แกปญหา และปฏิบัติงาน เพื่อสรางความรู

ไดดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนผูสงเสริมสนับสนุนจัดสถานการณใหเอื้อตอการเรียนรู  

  2. จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรยีนรูควรใหความสําคัญ

ของความแตกตางระหวางผูเรยีน เพื่อวางรากฐานชีวิตใหเจรญิงอกงามอยางสมบรูณ มีพัฒนาการสมวัย

อยางสมดุล ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา การจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน

ไดคนพบ และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ครูผูสอนจึงควรมีขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลสําหรับใช

ในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู และนําไปพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน  

  3. การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรูที่สอดคลอง

กับพัฒนาการทางสมอง เปนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่มุงเนนใหผูเรยีนไดรบัการพัฒนาไดอยางเหมาะสม

กับการทํางานของสมอง การเช่ือมโยงวงจรสมอง พัฒนาการทางอารมณ ซึ่งจะมีผลใหผูเรียนมีจินตนาการ 

ความคิดสรางสรรค ทํางานและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข โดยใชประสบการณตรงดานรางกาย

ที่เปนรูปธรรม ขอเท็จจริงและทกัษะดานตาง ๆ  ที่ปรากฏในชีวิตจริงตามธรรมชาติเปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง  

  4. การจัดการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม ดวยการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ไดรับรู เกิดการยอมรับ 

เห็นคุณคา และพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเปนลักษณะนิสัยที่ดี  

 วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 34) กลาวถึง หลักการจดัการเรียนรูไวดังน้ี 1) ยึดหลัก

ผูเรียนมีความสาํคัญ เช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 2) กระบวนการเรียนรูเนนการเรยีนรู

ดวยตนเองเปนหลัก ใชวิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกบัผูเรยีนรายบคุคล 3) การออกแบบการจดัการ

เรียนรูใชวิธีการ กิจกรรม สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียน  

 ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 37) กลาวถึง หลักการจัดการเรียนรู วาผูสอนเปลี่ยนจากผูถายทอด

มาเปนผูชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนเปนผูทําหนาที่เรียนดวยตนเอง และตอง

เรียนรูคูคุณธรรมและเปาหมายของการเรียนแบงเปนดานปญญามุงใหผูเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

และคิดอยางมวิีจารณญาณ ดานอารมณมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถทางอารมณ เห็นคุณคาและ

เขาใจตนเอง เห็นอกเหน็ใจผูอื่น แกปญหาความขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม ดานสังคม 

มุงเนนความรูเพื่อเขาใจสถานการณ แกไขปญหาความขัดแยงทางความคิด การกระทําโดยเฉพาะสวน

ที่เกี่ยวของกับศาสนาและวัฒนธรรม  
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 จากขอมูลขางตน หลักการจัดการเรียนรูจะตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู และการบูรณาการเช่ือมโยงไปสูชีวิตจริง คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน โดยพัฒนาผูเรียน

ใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 

 กระบวนการจัดการเรียนรู  

 กระบวนการจัดการเรียนรู เปนเครื่องมือสําคัญที่จะนาพาใหผูเรียนไปสูเปาหมายของหลักสูตร 

ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึง ดังน้ี  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) กลาวถึง กระบวนการเรียนรูวา ผูเรียนตองอาศัยกระบวนการ

เรียนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่

จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญเหตุการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณ

จริง กระบวนการปฏิบัติลงมอืทําจรงิ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหลาน้ีเปนแนวทาง ในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับ

การฝกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังน้ัน 

ผูสอนจึงจาํเปนตองศึกษา ทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 11) การจัดการเรยีนรูตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น้ัน จะตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนเครื่องมือ

พัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งครูผูสอนจะตองรูและเขาใจแนวคิด การจัดการเรียนรูและ

ผลที่เกิดกับผูเรียนแลวนํามาจดัการเรยีนรูที่เอื้อตอการพฒันาของผูเรยีนตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู

ดังกลาว ไดแก 1) กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 2) กระบวนการสรางความรู 3) กระบวนการคิด 

4) กระบวนการทางสังคม 5) กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 6) กระบวนการเรียนรูจาก

ประสบการณจรงิ 7) กระบวนการปฏิบัติ 8) กระบวนการจัดการ 9) กระบวนการวิจยั 10) กระบวนการ

เรียนรูของตนเอง 11) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย และอื่น ๆ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 24) ไดนิยามกระบวนการเรียนรู (Learning 

Process) คือ กระบวนการที่ผูเรียนใชในการแสวงหาความรูสรางความเขาใจ สรางองคความรูและพัฒนา

ตนเองใหมีความรูความสามารถและศักยภาพตามที่มุงหวังในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูที่กลาวมา 

เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่จะทํา ใหผูเรียนไดรับการฝกฝน พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร ครูผูสอนจึงควรคัดสรรเลือกนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูตามความเหมาะสมเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพสูงสดุ และสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนเพื่อเตรียม

เขาสูคนไทยยุคใหม  
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 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู  

 แนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน ไวดังน้ี 1) จัดใหมีแผนการสอนใหครบถวนทุกช้ันและทุกกลุมสาระ สําหรับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงเนนใหครูผูสอนเปนผูจัดทําแผนการสอนเอง ผูบริหารตอง

เปนผูนําและกระตุนใหครูจัดทําและติดตามการนําไปใชดวย 2) จัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

จํานวนนักเรียนรวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตามความจําเปน 3) จัดสถานที่

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและหองพิเศษ เพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน ในกลุมสาระ

ตาง ๆ ตามสภาพความพรอมของสถานศึกษา 4) ตรวจสอบการจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเวลาและ

สอดคลองกบัอัตราเวลาเรยีนในหลกัสตูรทุกกลุมสาระทุกช้ันเรยีน และใหมีตารางสอนรวมของสถานศึกษา

ดวย 5) จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพตาง ๆ ที่สนับสนุนถึงการสอน เชน 

แผนการสอน คูมือคร ูและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับครูผูสอนใหเพียงพอทุกระดับช้ัน และทุกกลุมสาระ 

โดยการสํารวจความขาดแคลนและความตองการ 6) จัดครูประจําช้ัน ครูประจําวิชาใหเหมาะสม โดย

คํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ และความถนัด หากไมสามารถดําเนินการไดก็ใหจัดตาม

ความสมัครใจ ทั้งน้ีใหคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักเรียนดวย 7) ติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของครูโดยการตรวจแผนการสอน หรือตรวจบันทึกการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ 8) เย่ียมช้ันเรียน 

หรือสังเกตการสอน โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงานไว 9) จัดครูเขาสอนแทนครูที่ขาดหรือครูที่ไมมา

ปฏิบัติงานโดยมีการบันทึกมอบหมายงานและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 

10) ติดตามชวยเหลือพิเศษ ชวยแกปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหแกครูใหขวัญและ

กําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ 11) เปนผูนําใหครูปรับปรุงการสอน 

ใหรูจักใชเทคนิคและวิธีการสอนแบบตาง ๆ  และเลือกกิจกรรมการสอน โดยคํานึงถึงสภาพความพรอม

ของนักเรยีน โรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดลอมเปนสาํคัญ เพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 76 - 77) กลาวถึง บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีขอ

ควรปฏิบัติ ดังน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2) ผูบริหารสถานศึกษาควรรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนรปูธรรม โดยมุงเนนผูเรยีนเปนคนดี คนเกง และสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 3) ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการประชาสมัพันธใหผูปกครอง 

ชุมชน และผูเกีย่วของทกุภาคสวนไดเขาใจแนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ  อยางเหมาะสม 4) ผูบริหารสถานศึกษาพึงสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

จัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาตามความตองการ
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ของทองถ่ิน เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) ผูบริหารสถานศึกษาควรระดมทรัพยากรในชุมชน พรอมทั้งแสวงหา

ความรวมมือ จากทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหบรรลเุปาหมายของหลักสตูร 6) ผูบริหาร

สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 7) ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใช

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 8) ผูบริหารสถานศึกษาพึง

เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหบุคลากรในสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดยเนนการ

นิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 9) ผูบริหาร

สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาวัดและและประเมินผล การเรียนรูดวยวิธี

ที่หลากหลาย พรอมนําผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และ 10) ผูบริหาร

สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน 

ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

 จากขอมูลขางตนสรปุไดวา ดานการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหครจูัดทําแผนการเรียนรูตามสาระ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดหาวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ การจัดทาํหรือจัดหาเอกสารประกอบ

หลักสูตรและแบบพิมพตาง ๆ ที่สนับสนุนการสอน การสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง 

หลากหลายสอดคลองกับสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทางวิชาการเอื้อตอการเรียนรูของ

ผูเรียนทั้งในและนอกสถานที่ เปนตน  

 การพัฒนาสื่อการเรียนรู  

 สื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวของ สื่อการสอนจึงรวมถึงเทคโนโลยีดวย ไดมี

นักการศึกษาไดใหความหมายของสื่อการเรียนรู ดังน้ี  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 207 - 211) กลาววา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่นํา

ความรูไปสูผูเรียน อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชสิ่งตีพิมพก็ได สื่อการสอนที่ไมใชสิ่งพิมพ คือ สิ่งประเภท

โสตทัศนูปกรณ หมายรวมถึงวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา และไดแบงสื่อ

การเรียนการสอนออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 1) โสตทัศนวัสดุ ไดแกภาพ เชน ภาพเขียน ภาพถาย ภาพที่

ตัดมา วัสดุลายเสน ไดแก การตูนลายเสน แผนภูม ิแผนสถิติ โปสเตอรวัสดุมทีรง ไดแก หุนจําลองของจริง 

2) เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ไดแก เครื่องเสียง เชน เครื่องบันทึกเสียง เลนแผนเสียงและเครื่องขยายเสียง 

เครื่องฉาย เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพยนตร 3) กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ ไดแก การศึกษานอก

สถานที่การจัดนิทรรศการ การจัดสถานการณจําลอง 
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 วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 36) กลาวถึง สื่อการเรียนรูวาเปนตัวกลางสําหรับ

การสงเสรมิและสนับสนุนกระบวนการเรยีนรูของผูเรียนอยางมีประสทิธิภาพ เชน สื่อธรรมชาติ สื่อสิง่พิมพ 

สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนเครือขายการเรียนเรียนรูที่มีในทองถ่ิน  

 วรวิทย นิเทศศิลป (2551 : 12) ไดใหความหมายของสื่อการเรียนรูหรือสื่อการเรียนการสอน

หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาที่มีความสําคัญย่ิงตอการเรียนรูจากอดีตสูปจจุบัน เพราะเปนผูชวย

คุณครูสอนผูเรียน ชวยใหภาระงานลดนอยลงเหน่ือยนอยลง สอนนอยลง แตผูเรียนไดความรูกวางข้ึน 

สื่อกิจกรรม เปนวิธีการที่คุณครูจะสรรคสรางความคิดสรางสรรคใหผูเรียนน้ันไดมีสวนรวมการกระทํา

ใหผลสําเร็จดังที่ต้ังหวังไวต้ังแตแรก  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 25) ไดนิยามสื่อการเรียนรู (Learning Materials) 

คือ สื่อที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความเขาใจ เกิดการเรียนรูและชวยสงเสริมการเรียนรู

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลายรูปแบบ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี สื่อธรรมชาติ 

การเลือกสื่อที่ใชในการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความนาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เปนสื่อที่เขาใจงาย

กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรู และที่สําคัญคือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน วิธีการ

เรียนรูของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 23) จําแนกสื่อการเรียนรู ตามลักษณะได 

3 ประเภท คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ  เชน นิตยสาร ตํารา หนังสือเรียน 

แผนพับ โปสเตอร ภาพพลิก เปนตน 2) สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรยีนรูที่ผลิตข้ึนเพื่อใชคูกับเครื่องมือ 

โสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ รวมถึงการใชอินเตอรเน็ต การศึกษาผานดาวเทียม 

เปนตน 3) สื่ออื่น ๆ  เชน สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน สื่อธรรมชาติและสิง่แวดลอม สื่อกิจกรรม/ 

กระบวนการ สื่อวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 101) กลาวถึงประเภทของสื่อการเรียนรูวา สิ่งของทุกอยาง ทุกประเภท 

ทุกชนิด ทั้งที่มีตัวช้ีวัดและไมมตัีวช้ีวัด ที่ผูสอนสามารถนํามาประกอบการสอนแลว ทําใหเกิดประโยชน

ตอผูเรียน หมายรวมถึงการทําใหวงการศึกษาไดพฒันาในเชิงสรางสรรค  

 วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 36) กลาววา สื่อการเรียนรูเปนตัวกลางสาํหรบั

สงเสรมิและสนับสนุนกระบวนการเรยีนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลยี ตลอดจนเครือขายการเรียนรูที่มีในทองถ่ิน  

 จากขอมูลขางตน สื่อการเรยีนรู หมายถึง กิจกรรมทางการเรียนการสอน ตัวกลางหรือสิง่ทีนํ่า

ความรูไปสูผูเรียน เชน วัตถุสิ่งของภาพ เครื่องใช ตลอดจนหมายถึงตัวบุคคล วิธีการ สถานที่ตาง ๆ ที่ใช

ประกอบการเรยีนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดผลดีตอการจดัการเรียนการสอนมี 3 ประเภท

ใหญ ๆ คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ 2) สื่อเทคโนโลยี 3) สื่อธรรมชาติ เชน บุคคล แหลงเรียนรู ภูมิปญญา เปนตน  
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 ความสําคัญของสื่อการเรียนรู  

 ความสําคัญและบทบาทของสื่อการเรียนรู มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดหลักการไว

พอสรุปไดดังน้ี  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 27) กลาวถึง สื่อการเรียนรูวาเปนเครื่องมือสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังไดกลาววา สื่อการเรียนรูมีหลากหลายประเภททั้ง

สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ิน การเลือกใชสื่อ

ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 89) กลาววา สื่อการเรียนรู มีความสําคัญและประโยชนตอผูสอน

และผูเรียน แตความสําคัญและประโยชนจะตองตกอยูกับผูเรียนเปนสําคัญที่สุด เพราะสื่อการเรียนรู

เปนตัวชวยใหผูเรียน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญไดบรรลุไปตามวัตถุประสงคของการเรียนรูในบทเรียน

และเน้ือหาสาระน้ัน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และสามารถมากข้ึน

ตามเกณฑที่กําหนดไว  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 22 - 23) กลาวถึง ความสําคัญของสื่อการเรยีนรู

วาสื่อมีบทบาทสาํคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสื่อจะทําหนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ 

ความรูสึก และเพิ่มพูนทักษะประสบการณใหผูเรียน ปจจุบันสื่อการเรียนรูมีอิทธิพลสูงตอการกระตุน

ใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองจนเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ  ไดแก 1) ความรู สื่อการเรียนรู

ชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเน้ือหา สงเสริมการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมโยงความรูใหม

ที่ไดเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 2) ทักษะ สื่อ

การเรียนรูชวยสงเสรมิทักษะดานตาง ๆ  ใหกับผูเรียน 3) คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม สื่อการเรียนรู

ตาง ๆ ชวยสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรู เห็นคุณคาในตนเอง มีจิตสํานึก และคานิยมที่ดีงาม  

 สรุปไดวา สื่อการเรียนรูมีความสําคัญ เพราะสื่อการเรียนรูวาเปนเครื่องมือสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนรู ทําใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรู เขาถึงตลอดจนเพิม่พูนความรู ทักษะ กระบวนการ และ

คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 บทบาทของผูบริหารเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู  

 ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทในการพัฒนาสื่อการเรียนรูซึ่งมีนักวิชาการ และนักการ

ศึกษาไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารไว ดังน้ี  

 Knezevich (1962 : 422 - 424 อางถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2551 : 293) กลาววา ผูบริหาร

มีหนาที่ในการจัดหาและจัดระบบบริการสื่อการสอนที่จําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมี

ประสิทธิภาพ  
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 27) กลาวถึง สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของ

และผูมีหนาทีจ่ัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดําเนินการดังน้ี 1) จัดใหมีแหลงเรยีนรู ศูนยการเรียนรู ศูนยสื่อ

การเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและ

ในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน 

ชุมชน สังคมโลก 2) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสาํหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรู

ใหผูสอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกต ใชเปนสื่อการเรียนรู 3) เลือกและใชสื่อการเรียนรู

ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 4) ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปน

ระบบ 5) ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนา สื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

6) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะ ๆ และสม่ําเสมอ  

 ฆนัท ธาตุทอง (2553 : 37 - 38) ไดกลาวถึง การดําเนินงานดานสื่อของสถานศึกษาหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษามีสวนในการดําเนินการดังน้ี 1) จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถ่ิน

มาประยุกตใชเปนสือ่การเรยีนรู 2) ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรยีนรูใหสอดคลองกับกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 3) จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาคนควาของผูเรยีน และสําหรับเสริม

ความรูของผูสอน 4) ศึกษาวิธีการเลือก และเลือกใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมหลากหลาย

และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

5) ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพ มาตรฐานสื่อการเรียนรูทีจ่ัดทําข้ึนเอง และเลือกนํามาใช

ประกอบการเรียนรู โดยการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยางสม่ําเสมอ 6) จัดหาหรือจัดใหมี

แหลงเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควา

แลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรูและการพัฒนาสื่อ 7) จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเช่ือมโยง

และแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน และสังคมอื่น 8) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม 

และประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 208) ไดกลาวถึง บทบาทของฝายบริหารสถานศึกษาซึ่งเปน

ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ พอสรุปไดดังน้ี 1) เขาใจงานสื่อการสอน ตระหนักในคุณคา และความสําคัญ 

โดยการใหการสนับสนุน และสงเสรมิการใชสื่อการสอน 2) มีนโยบายและวางแผนการจัดโครงการงาน

สื่อการสอน 3) มีความรูความสามารถ ชวยจัดและชวยอํานวยความสะดวกในการจดับริการสื่อการสอน 

4) จัดใหมีอาคารสถานที ่งบประมาณ บุคลากรแกงานสื่อการสอน  

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 134) กลาวถึง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีดังน้ี 1) ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 2) สงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อ 
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และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนางานวิชาการ 4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใชสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 5) การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา  

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การพัฒนาสือ่การเรียนรู หมายถึง บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา

ที่ช้ีนําสงเสริม สนับสนุน และโนมนาวจูงใจขาราชการคร ูเกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสาน

สัมพันธ เพื่อพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ประกอบดวย คือ การกําหนดนโยบาย

กระตุนการใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย สงเสริมใหครผูลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรยีนรู สงเสริมครู

ใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT) สงเสริมใหครูเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ สงเสริม

ใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู 

 การพัฒนาแหลงเรียนรู  

 การพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และแหลงเรียนรูยุคใหม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรู

ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น ๆ สําหรับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 21) และ

แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมียุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดานพัฒนาแหลงเรียนรู (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 46)  

 ความหมายของแหลงเรียนรู  

 แหลงเรียนรู เปนสิ่งที่มีความจําเปนในการจัดการเรียนรู มีผูใหความหมายของแหลงเรียนรู 

ดังน้ี  

 อาชัญญา รัตนอุบล, สารีพันธุ ศุภวรรณ, มนัสวาสน โกวิทยา และวีระเทพ ประทุมเจริญวัฒนา 

(2548 : 64) แหลงเรียนรู เปนสิ่งที่มีอยูในสงัคมรอบตัวเราที่เปนทัง้สิง่มีชีวิตและไมมชีีวิต เปนสิ่งที่มอียู

ในธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน ซึ่งเปนแหลงความรูที่ทําใหคนในสังคมเกิดการเรียนรูและเกิดประสบการณ

ในการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

 จันทรเพ็ญ ประสาทไทย (2551 : 12) ใหความหมาย แหลงเรียนรู หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอยาง

ที่อยูแวดลอมใกลตัวหรือไกลตัว โรงเรียน แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรู ที่สนับสนุน

สงเสริมผูเรยีนใหเกดิการเรียนรู ทําใหเกิดองคความรูใหมข้ึน สามารถคิดสรางสรรคพัฒนาจากสภาพที่

เปนอยูเดิมใหเกิดประโยชนแกผูศึกษาเรียนรู สามารถเลือกรับเอาสิ่งที่จงใจหรือไมจงใจเรียนรู แหลง

เรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร ความรู ประสบการณทั้งหลายที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดความรู
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ไดดวยตนเอง จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเองตามอัธยาศัย และตอเน่ืองจนเกิด

กระบวนการเรียนรู และสุดทายก็เปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 233) ใหความหมาย แหลงเรียนรูในสถานศึกษา หมายถึง 

สิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจเปนบุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อ หรือเอกสารสิ่งพิมพ ที่ผูเรียนไดใชศึกษาเรียนรู

ในเรื่องที่ตนสนใจใหไดรับความรู และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 25) ไดนิยามแหลงการเรียนรู (Learning 

Resource) คือ สถานที่หรือแหลงขอมูลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ที่ผูเรียนสามารถเขาไป

ศึกษาแสวงหาประสบการณความรู เพื่อชวยพัฒนาใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้ง  

 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา แหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่หรือแหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ 

ความรูประสบการณ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แหลงเรียนรู เปนสิ่งที่มีอยูในสังคมรอบตัวเรา

ที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เปนสิง่ที่มีอยูในธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึนที่ผูเรียนสามารถเขาไปศึกษา

หาความรูจนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนได  

 ความสําคัญของแหลงเรียนรู  

 แหลงเรียนรูเปนแหลงเสริมสรางความรู ความคิดและประสบการณ เปนแหลง ศึกษาตาม

อัธยาศัย เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มีนักวิชาการไดใหความหมายความสําคัญของ แหลงเรียนรูดังน้ี  

 วรรณา อุดมศาสตรสกุล (2551 : 15) สรุปความสําคัญของแหลงเรียนรูไดดังน้ี 1) เปนแหลง

ที่รวบรวมขององคความรูอันหลากหลาย พรอมที่จะใหนักเรียนเขาไปศึกษาคนควาดวยกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2) เปนแหลง

เช่ือมโยงสถานศึกษาและชุมชนใหมีความสัมพันธใกลชิดกัน ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ 

ศึกษาแกบุตรหลานของตน 3) เปนแหลงขอมูลทําใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูไดอยางมคีวามสขุ เกิดความ

สนุกสนานและมีความสนใจทีจ่ะเรียนรู ไมเกิดความเบือ่หนาย 4) ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการ

ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรม และทํางาน

รวมกับผูอื่นได 5) ทําใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงใหรู และรักในทองถ่ินของตน มองเห็นคุณคาและ

ตระหนักถึงปญหาในชุมชนของตน พรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปจจุบันและอนาคต  

ความสําคัญของแหลงเรียนรู คือ สภาพแวดลอมทั้งในและนอกโรงเรียนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และเปนแหลงที่จะทําใหผูสอนสามารถออกแบบการเรียนรูใหผูฝกปฏิบัติ หรือไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 

เพื่อใหเกดิการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางเพือ่น ระหวางครูกับนักเรียน ระหวาง

วิทยากรประจําแหลงเรียนรูกับครูและนักเรียน รวมทั้งเปนแหลงที่ผูเรียนอาจอาศัยการสืบคนของตนเอง

เพื่อแสวงหาความรูเพิ่มเติม ผูสอนจึงสามารถใชแหลงเรียนรูในชุมชนใชเปนแหลงเรียนรูของผูเรียน

อยางเต็มที่  
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 จันทรเพ็ญ ประสาทไทย (2551 : 12) แหลงเรียนรูมีความสําคัญสรุปเปนขอ ๆ ไดดังน้ี 

1) เปนแหลงรวมขององคความรู อันหลากหลายพรอมที่จะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคลและเปน การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2) เปนแหลง

เช่ือมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ 

ศึกษาแกบุตรหลานของตนเอง 3) เปนแหลงขอมลูที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เกิดความ

สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรียนรูไมเกิดความเบื่อหนาย 4) ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จากการคิดเอง 

ปฏิบัติเอง และสรางความรูดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรม และสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได  

 ประเภทของแหลงการเรียนรู  

 เกษมศรี วงษเกิด (2548 : 36) ไดสรุปวา แหลงเรียนรูที่มีอยูรอบ ๆ ตัวเราทุกหน ทุกแหง 

จะมีลักษณะแตกตางกันออกไปมากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถจําแนกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี 

1) แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล เชน ครู เพื่อนในหองเรียน เพื่อนตางหองเรียน เพื่อนตางระดับ บุคลากร

ในโรงเรียน ผูปกครอง คนในชุมชน เปนตน 2) แหลงเรียนรูที่เปนแหลงวิชาการ ไดแก สถานที่ตาง ๆ 

ภายในโรงเรียนและชุมชน เชน หองสมุด วัด ตลาด รานคา สถานีตํารวจ สถานีอนามัย โบราณสถาน 

สวนสัตว เปนตน 3) แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ เชน หวย คลอง ตนไม ปา สวนสาธารณะ วารสาร 

นิตยสาร สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ แผนปลิว ปายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เกมคอมพิวเตอร 

และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน  

 ปยะภรณ อานักมณี (2551 : 9 - 10) ประเภทแหลงเรียนรู สามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท 

ดังน้ี 1) แหลงเรยีนรูประเภทบุคคล เชน ชาวนา ชาวสวน พอคา ชางฝมือ ศิลปน พระภิกษุสงฆ นักกีฬา 

เปนตน 2) แหลงเรียนรูประเภทที่มนุษยสรางข้ึน เชน หองสมุด โบราณสถาน โรงงาน สวนหยอม เข่ือน 

ฯลฯ 3) แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม พืช ดิน หิน แร เกาะ แมนา หวย

หนอง ฯลฯ 4) แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสังคม เชน ประเพณี ความเช่ือ เชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี การละเลน ฯลฯ  

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 233 - 234) จําแนกเปนประเภท แหลงเรียนรู ดังน้ี 

1) แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 2) แหลงเรียนรูประเภทสถานที่ เชน หองสมุดโรงเรียน หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร สหกรณรานคาในโรงเรียน บอเลี้ยงปลาในโรงเรียน 3) แหลงเรียนรูประเภทสื่อ และ

เทคโนโลยี ไดแก เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน ชุดการสอน 4) แหลงเรียนรูประเภทเอกสารสิ่งพิมพ ไดแก 

หนังสือ ภาพถาย แผนที่ แผนผัง และ 4) แหลงเรียนรูประเภทวัสดุธรรมชาติ ไดแก หิน นํ้า ปา เขา ถํ้า 

สัตว พืช  

 สรุปไดวา แหลงเรียนรูทีใ่ชในการจดัการเรยีนรูที่มีในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน สามารถจําแนก

ไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ แหลงเรียนรูที่มีตามธรรมชาติ และแหลงเรียนรูที่มนุษยสรางข้ึน  
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 บทบาทของผูบริหารเก่ียวกับการพัฒนาแหลงเรียนรู  

 ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อใหเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการ

พัฒนาแหลงเรียนรูไวดังน้ี  

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 134) ไดกลาวถึง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา

แหลงเรียนรู ดังน้ี 1) สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นทีก่ารศึกษา และเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ใกลเคียง 2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลง

การเรียนรู แก ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ในบริเวณใกลเคียง 3) จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรยีนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน

ความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

ในการจัดต้ัง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 4) สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู ทั้งใน

และนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน  

 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ในการการสงเสริมครูสํารวจแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

ทองถ่ินในเขตพื้นที่การศึกษาและพื้นที่ใกลเคียง โดยเนนความปลอดภัยเปนหลักจัดต้ัง และพัฒนาแหลง

เรียนรู ในชุมชนที่เอื้อตอการสรางองคความรูของผูเรียน สงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษา การสนับสนุน และเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ใหครูศึกษา 

คนควา วิจัย เพื่อการพัฒนาแหลงเรียนรู กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเกี่ยวกับ

การใชและพัฒนาแหลงเรียนรู เปนตน  

 การวัดประเมินผลและวิจัย  

 การจัดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สถานศึกษาตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู และนาผลที่ไดไปใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุง

การจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพสูงสุดตอผูเรียน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 5)  

 ความหมายของการวัดประเมินผล  

 การวัดและประเมินผลการเรียน ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญสองอยาง คือ การวัด และการ

ประเมิน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังน้ี  

 ผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2550 : 61) กลาววา การวัด หมายถึง การกําหนดตัวเลข ใหเขากับ

คุณลักษณะของสิ่งที่ถูกวัด การเก็บขอมูลตัวแปรตาง ๆ ตองอาศัยการวัด  

 พิสณุ ฟองศรี (2549 : 2 - 3) กลาวถึง การวัด หมายถึง การกําหนดคาตัวเลขหรือสัญลักษณ

ใหกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่กําหนดข้ึน ทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เชน การนับจํานวน

และความถ่ีของสิง่ของสิ่งหน่ึงสิง่ใด หรือการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เชน ตลับเมตร เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
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เทอรโมมิเตอร วัดสวนสูง นํ้าหนัก อุณหภูมิ ฯลฯ หรือใชเครื่องมือทางสังคมศาสตร เชน แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ไปเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายใหออกมาเปนตัวเลข ถาจะกลาว

โดยสรุป การวัด คือ การใหตัวเลขกับสิ่งที่จะวัดน่ันเอง สวนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสิน

คุณคาของสิ่งหน่ึงสิ่งใด โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว นอกจากน้ี 

พิสณุ ฟองศร ี(2549 : 5) ยังไดกลาวถึงความหมายของการประเมินผลทางการศึกษาวา เปนกระบวนการ

ตัดสินคุณคาในบรบิทขอบขายทางการศึกษา เชน สื่อการสอน การเรียนรู การสอน หลักสูตร โครงการ 

พฤติกรรมดานตาง ๆ ของผูเรียน การประกันคุณภาพ และองคการทางการศึกษา เปนตน  

 สมาน อัศวภูม ิ(2551 : 298) กลาววา การวัดหมายถึงการดําเนินการเพื่อใหไดมา ซึ่งคะแนน

ที่เปนตัวแทนคุณลักษณะของสิ่งของที่เราวัด สวนการประเมินผลเปนการนําคะแนนที่ไดมาพิจารณา

และตัดสินผลตามวัตถุประสงค และเกณฑที่กําหนดไวคําศัพทที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ในช้ันเรียนมีความหมายแตกตางกันแตบางคนนํามาใชในความหมายเดียวกัน ดังน้ันเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ที่ตรงกันจึงใหนิยามคําศัพทตาง ๆ ไวดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 66 - 67) 

การวัด (Measurement) หมายถึง การกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของเหตุการณปรากฏการณ หรือ

พฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน การจะไดมาซึ่งตัวเลขน้ัน อาจตองใชเครื่องมือวัดเพื่อใหไดตัวเลขที่สามารถ

แทนคุณลักษณะตาง ๆ  ที่ตองการวัด เชน ไมบรรทัดวัดความกวางของหนังสือได 3.5 น้ิว ใชเครื่องช่ังวัด

นํ้าหนักของเน้ือหมูได 0.4 กิโลกรัม ใชแบบทดสอบวัดความรอบรู ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดง

ได 42 คะแนน เปนตน สวนการประเมนิ (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บขอมลูตีความบันทึก

และใชขอมูลเกี่ยวกับคําตอบของผูเรียนที่ทําในภาระงาน/ช้ินงานวา ผูเรียนรูอะไรสามารถทําอะไรได

และจะทําตอไปอยางไรดวยวิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลาย  

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552 : 3 - 5) กลาวถึง การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือ

สัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยางมกีฎเกณฑ เพื่อใหไดขอมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพ

ของคุณลักษณะที่จะวัด และการประเมินผล หมายถึง การตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของผลที่ไดจาก

การวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่น ๆ หรือเกณฑที่ต้ังไว  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 173) กลาวถึง การวัดผล คือ การคนหาคุณลักษณะของบุคคลหรือ

สิ่งของตาง ๆ โดยใชเครื่องมือวัดอยางใดอยางหน่ึงตามความเหมาะสม เพื่อใหไดมาซึ่งผลตามหนวยวัด

ของเครื่องมือน้ัน ๆ ที่เรียกวาขอมูล การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่เกิดข้ึนจากการนําขอมูล

ที่ไดจากการวัด มาทําการพิจารณาตัดสินเปนระบบอยางครอบคลุมเพื่อหาขอสรุปดวยคุณธรรม  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 166) ไดใหความหมายของ การวัด และการประเมินผล

ดังน้ี การวัด (Measurement) เปนกระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของ หรือบุคคล

ตามความมุงหมาย และเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งที่จะวัดน้ัน ๆ และการ

ประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาความจริง และการกระทํา  
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 จากขอมูลขางตน การวัดผล หมายถึง การกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับวัตถุ สิ่งของ 

หรือบุคคล เพื่อใหไดขอมูลที่แทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด โดยอาศัยเครื่องมือ

ในการวัด การประเมินผล หมายถึง การนําผลจากการวัดมาเปรยีบเทียบหรือพิจารณาตัดสินคุณคากับ

เกณฑที่กําหนดไว 

 จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

 จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลมีความสําคัญ โดยมีผูใหนิยามดังน้ี  

 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2548 : 110 - 111) กลาวถึง จุดมุงหมายของการวัดผล

การศึกษา วามีดังน้ี 1) วัดผลเพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน 2) วัดผลเพื่อวินิจฉัย 3) วัดผล

เพื่อจัดอันดับหรอืจดัตําแหนง 4) วัดผลเพื่อเปรยีบเทียบหรอืเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรยีน 5) วัดผล

เพื่อพยากรณ และกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมนิผลวา 1) เพื่อจัดตําแหนง 2) เพื่อวินิจฉัย 3) เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถของผูเรียน 4) เพื่อพยากรณ 5) เพื่อประเมินคา  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 28 - 29) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 2 - 3) 

กลาวถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การ

ประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

ใหประสบผลสําเร็จน้ัน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อใหบรรลุมาตรฐาน

การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลัก

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ

เขตพื้นที่และระดับชาติ การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูเปนกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเรียน โดยใช

ผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียน

ของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และเรียนอยางเต็ม

ตามศักยภาพ  

 การวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษาและระดับชาติ มีรายละเอียดดังน้ี 1) การประเมนิระดับช้ันเรียน เปนการประเมิน

ที่อยูในกระบวนการจัดการเรยีนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอในการจดัการเรียนการสอน 

ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน ซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงการ 

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเอง

หรือเปดโอกาสใหผูเรยีนประเมนิตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน การประเมินช้ันเรียน

เปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรยีนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหรอืไมและมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด 

นอกจากน้ียังเปนขอมูลใหผูสอนใชในการปรบัปรงุการสอนของตนเองดวย ทั้งน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวช้ีวัด 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียน
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เปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเปนการประเมินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วาสงผลตอการ

เรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีสิ่งทีต่องพัฒนาในดานใด รวมทั้งสามารถนําผลการเรียน

ของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมิน

ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและ

ชุมชน 3) การประเมินระดับเขตพืน้ที่การศึกษาเปนการประเมินคุณภาพผูเรยีนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดย

เขตพื้นที่การศึกษาหรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี

ยังไดรับการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ 

4) การประเมนิระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการจัดการเรยีนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรยีนทุกคนที่เรียนในช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที ่6 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 เขารับการประเมิน ผลจากการ

ประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผน

ยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  

 หลักการวัดและประเมินผลการเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 25 - 27) กระทรวงศึกษาธิการ สรุปไววา มีหลักการ 2 ประการ

คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล

ใหเปนไปอยางเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินผลถูกตองตามสภาพความรู 

ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน มีการจัดการเปนระบบสามารถรองรับการประเมินภายใน และการ

ประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 4 - 5) กลาวถึง การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียนวาเปนการประเมนิเพื่อพัฒนาผูเรยีนและเพื่อตัดสินผลการเรยีน ซึ่งผูเรียนจะตองไดรบั

การพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูสะทอนสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน ซึ่งมีเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลในทุกระดับ 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552 : 26) กลาวถึง ความมุงหมายของการประเมินมีดังน้ี 1) เพื่อสรางแรงจูงใจ

ในการเรียน 2) เพื่อตรวจสอบความรูพืน้ฐาน 3) เพื่อปรับปรงุการเรยีนการสอน 4) เพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง 
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5) เพื่อตัดสินผลการเรียน 6) เพื่อจัดตําแหนงหรือจัดประเภท 7) เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ 

8) เพื่อพยากรณหรือทํานาย และ 9) เพื่อประเมินคา  

 วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2553 : 37) กลาวถึง การวัดและประเมินผล การเรียนรู 

4 ระดับ ไดแก 1) การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการ

เรียนรู เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการวัดและ

ประเมนิผลเปนรายป รายภาค รวมทั้ง การอาน คิดวิเคราะห และเขียนคุณลกัษณะอันพึงประสงค และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

และ 4) การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู 

ที่สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 และช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 เขารับการประเมิน  

 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการ

พื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน สําหรับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ประกอบดวย 

ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ  

 ประโยชนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

 การวัดประเมนิผล เปนสิ่งจาํเปนในกระบวนการเรยีนการสอน มีประโยชนในดานตาง ๆ ไดมี

นักวิชาการ กลาวถึงประโยชนของการวัดและประเมินผล ดังน้ี  

 การวัดและประเมนิผล เปนข้ันตอนสําคัญย่ิงข้ันตอนหน่ึงในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การประเมินผลเปนการนําผลที่วัดไดมาตัดสิน หรือประเมินสรุปคุณภาพของการ

จัดการศึกษาวามีประสิทธิภาพหรือไม หลักสูตรเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงอยางไร ทําใหทราบจุดดี

จุดดอย เปนประโยชนอยางย่ิงในการบรหิารจัดการศึกษา สําหรับประโยชนของการวัดและประเมินผล

การศึกษา (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548 : 109 - 110) ไดสรุปประโยชนของการวัดผล

การศึกษา มีดังน้ี 1) ประโยชนตอนักเรียน 2) ประโยชนตอครูผูสอน 3) ประโยชนตอฝายแนะแนวและ 

4) ประโยชนตอฝายบริหารและสรุปประโยชนของการประเมินผลการศึกษาไดดังน้ี 1) เปนแนวทาง

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผลชวยใหทราบวาเทคนิค นวัตกรรม/ สื่อ และเน้ือหาวิชา

ที่สอน มีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร เปนการชวยวินิจฉัยขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอนของคร ู

2) เพื่อปรับปรงุความเจริญกาวหนาของเด็กแตละคน การประเมินชวยใหทราบวานักเรียนมีความพรอม

ที่จะเรียนเรือ่งอื่นตอไปหรอืไม โดยวินิจฉัยหาขอบกพรอง จุดออน หรือที่มาของความไมเขาใจของนักเรียน 

เปนการพัฒนานักเรยีนใหเต็มศักยภาพแตละคน 3) เพื่อใหครูรูจักนักเรยีนในดานสติปญญา ความถนัด

สังคม ฯลฯ สามารถ แนะแนวอาชีพ แนะนานักเรียนในดานการเรียนการสอนไดถูกตอง และชวยเด็ก
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แกปญหาดานสังคม 4) เพื่อตรวจสอบวา การเรียนการสอนไดบรรลุจุดมุงหมายหรือไม นักเรียนมีความเจริญ

งอกงามถึงระดับใด 5) เพื่อเปนสารสนเทศในการรายงานผลการศึกษาใหนักเรียน ผูปกครอง อาจารย 

แนะแนว สถาบันการศึกษาใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 6) เพื่อรวบรวมขอมูล นํามาใชในการ

วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 7) เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนเสาะแสวงหาความรู 

ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ซึ่งเปนประสบการณที่มีคุณคาย่ิง ตรงกับจุดประสงคของการศึกษา 8) เพื่อ

เปนขอมูลสารสนเทศชวยผูบริหารการศึกษาในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการจัด การศึกษา เชนกับนักเรียน

เขาใหม การจัดช้ันเรียน การเลื่อนช้ัน การจัดการสอนซอมเสริม การวางแผนบริหารจัดการโรงเรียน 

ฯลฯ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 29) และสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 2) 

กลาวถึงประโยชนของขอมูลการประเมินระดับตาง ๆ  วาเปนประโยชนตอสถานศึกษา ในการตรวจสอบ

ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรยีน ถือเปนภาระความรบัผดิชอบของสถานศึกษาที่จะตองจดัระบบชวยเหลือ 

ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตาง

ระหวางบุคคลที่จาํแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม 

กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม กลุมพิการทางรางกายและ

สติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมิน จึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือ

ผูเรียนไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน  

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552 : 23) กลาวถึง ประโยชนของการประเมนิผลที่สาํคัญที่สดุคือมุงนําผล

การประเมินมาปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลจากการประเมินจะคุมคามากนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับผูเกี่ยวของที่จะนาไปใชกับใคร ในกิจการใด และอยางไรบาง และกลาววาประโยชนของการ

ประเมินมีประโยชนตอผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง การแนะแนว และการวิจัย  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 166 - 167) กลาวถึง ประโยชนของการวัดและประเมินผล 

ดังน้ี 1) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย ทําใหครูอาจารยทราบวา ผลการสอนของตน

เปนอยางไร และจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 2) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาจะไดทราบวา ตนมีความรู ความเขาใจในบทเรียนหรือไมเพียงใด ซึ่งจะเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงตนเอง 3) เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ทําใหทราบสภาพที่แทจริง

ของหลักสูตร โครงการสอน บันทึกการสอนที่นามาสูการปฏิบัติวาประสบปญหาอยางไร จะไดแกไข

ปรับปรุงอยางไร 4) เพื่อเปนขอมูลทางการศึกษาทั่วไป เชน ผลการเรียนการศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร

เปนแนวทางในการทางานและศึกษาตอ 5) เปนหลักฐานดานการศึกษาของสถานศึกษาในการรับนักศึกษา 

ผลการเรียนและการสาํเรจ็ตามหลกัสตูร 6) เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานศึกษาในดานผลการเรยีน 

และการสําเร็จการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  
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 จากขอมูลขางตน ดานการวัดประเมินผลและวิจัย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษา ในการการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษา 

สงเสริมใหครูวัดผลประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา การใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง สงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู 

สงเสริมใหครูวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัยของครูทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

เปนตน  

 การนิเทศการศึกษา  

 ไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการนิเทศการสอนหรือการนิเทศ

การศึกษา ดังน้ี  

 สุวรรณี ศรีคุณ (2549 : 299) ไดสรุปการนิเทศการศึกษาวา เปนความพยายามอยางหน่ึงทีจ่ะ

ชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  

 กัมภณฑ จุนโท (2551 : 49) สรุปวา การนิเทศการสอนเปนการดําเนินการของผูอื่นที่จัดกระทํา

กับครูเพื่อปรุงพฤติกรรมการจัดเรียนการสอน โดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย อันสงผลโดยตรงตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเนนการชวยเหลือปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 204) ไดใหความหมายของ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรม

หน่ึงในหลาย ๆ  กิจกรรมของการบริหารการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรงุเงื่อนไขการเรยีนรู

และความเจรญิงอกงามของผูเรียน โดยมุงใหผูสอนปรบัปรงุวิธีการสอนและจัดกิจกรรมอื่นควบคูไปดวย  

 ชาริณี สุขสันติดิลก (2552 : 9) กลาวถึง การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่อาศัย

ความรวมมือระหวางผูบริหารและบุคลากรครูภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ

การจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน  

 ปรียาพร วงคอนุตรโรจน (2553 : 223) ใหความหมายไวอีกวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง

กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูผูสอน และบุคลากร

ที่เกี่ยวของกบัการจดัการศึกษา เพื่อปรบัปรงุการเรียนการสอนของผูสอนและเพิ่มคุณภาพของบทเรียน

ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา  

 จากขอมูลสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการใหคําช้ีแนะ ใหความชวยเหลือ 

จากผูนิเทศ ที่กระทําตอครูซึ่งจะสงผลตอผูเรียน เพื่อชวยเหลือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

 ความหมายของการนิเทศภายใน  

 มีนักการศึกษาและผูรูหลายทานใหความหมายของการนิเทศภายในหรือ การนิเทศภายใน

โรงเรียนหรือการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี  
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 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 205) กลาววา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการที่อาศัย

ความรวมมือของบุคลากรสถานศึกษาภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน จนบุคลากรทุกฝายสามารถนาตนเองในการปฏิบัติงานไดและกอใหเกิดผล ข้ันสุดทาย คือ

การศึกษาของผูเรียนที่มีความกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 49) ไดนิยาม การนิเทศภายใน (Internal 

Supervision) คือ การนิเทศที่ดําเนินการภายในสถานศึกษา ซึ่งมีครู ผูบริหาร และบุคคลภายในสถานศึกษา

รวมมือกันเพื่อปรับปรุงงานดานตาง ๆ  เพื่อเปนการสงเสรมิและเพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

อันจะนํามา ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนด บุคลากร

ในโรงเรยีนเปนผูใกลชิดกับนักเรยีนจงึยอมทราบปญหาตาง ๆ  ไดดี กวาคนภายนอก เพราะฉะน้ันการนิเทศ

ภายในโรงเรียนจะสอดคลองกับปญหาและความตองการของบุคลากรในโรงเรียนไดอยางดี  

 สรุปไดวา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการสงเสริม แนะนํา ปรึกษาหารือ ระหวาง

ผูบริหารสถานศึกษากับครูในสถานศึกษาน้ัน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการเรียนการสอนอันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด  

 ความมุงหมายของการนิเทศภายใน  

 ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่นักวิชาการและนักการศึกษากลาวไวมีดังน้ี  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 226) ยังไดกลาวถึง ความมุงหมายของการนิเทศภายใน

สถานศึกษาไว 5 ประการ ดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 

2) เพื่อบริการงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 3) เพื่อสํารวจ วิเคราะห วิจัยและ

ประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหได

มาตรฐานและเอกสารทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของ

สถานศึกษาและผูสอน 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผูสอนใหมีความรู ทักษะ และประสบการณ 

อันจําเปนที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ทั้งสามารถใชแกปญหาเหลาน้ันได  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 206) กลาวถึง ความมุงหมายของการนิเทศวา ไมเพียงแตมุงเฉพาะ

การแกปญหาการสอนของครูหรือปญหาการเรียนเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการแกปญหาอื่น ๆ ซึ่งเปน

ปจจัยที่ทําใหผูสอนหรือผูเรียนในระดับตาง ๆ ที่มีปญหาการเรียนการสอนรวมกันดวย  

 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาก็เพื่อพัฒนาครู

ใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอันจําเปนที่จะนําไปใชในการจัดการศึกษาศึกษาภายในสถานศึกษา 

ใหปรับปรุงตนเองดานการสอน ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศการศึกษา  

 มีนักวิชาการและนักการศึกษา ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ไวดังน้ี  
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 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 238 - 239) กลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอ

การนิเทศภายใน ดังน้ี  

  1. การชวยใหผูสอนแตละคนทําหนาที่การสอนใหไดผลดี แกปญหาของผูสอนแตละคน

ทางดานการสอน ชวยใหผูสอนมีความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง  

  2. การเปนผูประสานงานและบริการแกผูสอนทุกคนในดานการสอน เชน ชวยจัดหาหนังสือ 

วิเคราะหเน้ือหา วิธีสอน อุปกรณ รวมทั้งอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

  3. การเปนวิทยากรที่ดีที่สุดของผูสอนในทุกโอกาส คือ สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา 

ช้ีแจง ช้ีแหลงวิทยาการที่เหมาะสมใหแกผูสอน  

  4. การเปนผูประเมินผลการเรียนการสอน และโปรแกรมตาง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน  

  5. การเปนผูนําที่ดีของสถานศึกษาและชุมชน สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชนเพื่อรวมมือในดานการนิเทศภายใน  

  6. การชวยเหลือผูสอนดานวิชาการ ไดแก ปฐมนิเทศผูสอนเขาใหม การจัดประชุมกอน

เปดเรียน การเย่ียมช้ันเรยีนหรอืหมวดวิชา การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือกลุม การอบรม บรรยาย 

อภิปราย การสัมมนา ในโอกาสตาง ๆ การจัดหนังสือ คูมือตาง ๆ ใหการปรับปรุงหองสมุดใหใชได

อยางสะดวกทั้งผูสอนและผูเรียน การจัดอุปกรณโสตทัศนศึกษาใหใชไดอยางทั่วถึง และการแนะนําให

เปนสมาชิกชมรมหรือสมาคมตาง ๆ  

  7. สงเสรมิขวัญและกําลังใจในการทาํงาน เชน จัดสวัสดิการให สรางความสามคัคีภายใน

ถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเอื้อตอบรรยากาศภายในสถานศึกษาแกผูรวมงาน  

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5 - 6) กลาวถึง บทบาทและภารกิจของผูบรหิารเกี่ยวกับการ

นิเทศ ดังน้ี  

  1. บทบาทในการสงเสริมและจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง สามารถดําเนินงานตามนโยบายไดถูกตอง ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนไดอยางสมบูรณ  

  2. บทบาทในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโดยเฉพาะ

การจัดการเรียนรูใหดีข้ึน สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนามาปรับใชใหเหมาะสม

กับครูในโรงเรียน  

  3. บทบาทในการจดัประชุมอบรม มีการจดัประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชุม

ปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุม เปนตน นอกจากน้ี ยังสงเสริมใหครูมีโอกาสเขารับการอบรม

ในการพัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  4. บทบาทในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะชวยใหครูพัฒนาศักยภาพไดดีย่ิงข้ึน การประเมิน

เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ใหเกิดการพัฒนาอยางสรางสรรค  
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  5. บทบาทในการใชกลุมโรงเรียน สมาคมวิชาชีพ หรือเครือขายเปนแนวทางเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนแกครูในโรงเรียน โดยใชกลุมหรือเครือขายชวยเหลือ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดประชุม

ทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ  

  6. บทบาทในการสรางครตูนแบบในสาขาวิชาตาง ๆ  ซึ่งกอใหเกิดผลการพัฒนาและเปน

แบบอยางแกครูทั่วไป  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 225) กลาวถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายใน

วาผูบริหารสถานศึกษาตองมีหนาที่หลักอีกประการหน่ึง คือ หนาที่ในการนิเทศการศึกษา เน่ืองจาก

การนิเทศการศึกษาเปนงานที่แนะนําปรับปรุงใหคณะผูสอนไดทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ หาก

คณะผูสอนคนใดไมไดปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง ผูบริหารซึ่งมีพระเดชก็สามารถที่จะลงโทษผูสอน

ไดตามความเหมาะสม เพื่อมิใหบุคคลใดกระทาเปนแบบอยางตอไป  

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความสามารถของผูบรหิารสถานศึกษาในการการจัดใหมีระบบนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนรู

ภายในสถานศึกษา ใหความรู คําแนะนําแกบุคลากรดานวิชาการ การจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ 

เพื่อสงเสรมิใหครมูีโอกาสพฒันางานการเรยีนการสอน การดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนของผูสอนอยางใกลชิด เปนตน  

 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาจึงสามารถ

ดําเนินการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาบัน

พัฒนาความกาวหนา, 2553 : 230)  

 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาหรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ไวหลายทาน ดังน้ี  

 วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 75) กลาวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ 

หรือกลไกใด ๆ  ที่จะรักษาไวซึ่งคุณภาพของการจดัการศึกษาใหไดมาตรฐาน และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

นับวาเปนระบบที่สรางความมั่นใจตอสงัคม ผูปกครอง ประชาชน และสถาบันประกอบการ วาสถาบัน 

การศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดไว 

 วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 39) ยังไดกลาวถึง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

หมายถึง กระบวนการในการจัดระบบการวางแผน การควบคุม และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

ซึ่งมีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ือง  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 237) กลาวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาตองดําเนินการดานการศึกษาใหมีระบบเปนกระบวนการอยางตอเน่ืองตามเงือ่นไขที่กําหนด 
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เพื่อนําไปสูคุณภาพการศึกษา และยังตองพัฒนาหรือรักษาคุณภาพการศึกษาอีกดวย ทั้งน้ีสถานศึกษา

ตองประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยดําเนินการตามหลักเกณฑทีท่างราชการประกาศ

กําหนด  

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 230) กลาวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 

การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

อยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการสรางความมัน่ใจใหผูรบับรกิารทางการศึกษาทัง้ผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน

และผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม โดยรวมวา

การดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสทิธิภาพ และทําใหผูเรียนมคุีณภาพหรือคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค

ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการปองกนัไมใหเกิด

การทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ และผลผลิตไมมีคุณภาพ  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 30) ไดนิยามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(Internal Quality Assurance) คือ การที่สถานศึกษาดําเนินการอยางมีแบบแผน เปนระบบในการพัฒนา 

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด

จากกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุถึงการประกันคุณภาพ

ภายในวาดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับ

ดูแลสถานศึกษาน้ัน  

 สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

ที่กําหนดข้ึนที่จะพัฒนาหรือรักษาไวซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐานและมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ทําใหเกิดความพึงพอใจ ความมั่นใจของผูรับบริการ  

 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ในการประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน หลักการสําคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษามีสาระ 

สําคัญ หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก  

  1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกันพฒันาปรับปรุง

คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิด หรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมาย

ที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  

  2. การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการทํางาน

ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติ

ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการตอเน่ืองเปนระบบ มีความ

โปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทางาน  

  3. การประกันคุณภาพ เปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปนผูบริหาร 

ครู - อาจารย และบุคคลอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองมีผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน 



54 
 

ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล เขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม

ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ  

 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 58 - 59) กลาวถึง หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

1) เปาหมายสําคัญของการประกันคุณภาพ คือ พัฒนาผูเรียน 2) ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษา

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 3) ถือวาบุคลากรทุกคนรวมทั้งที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการ

สถานศึกษามีหนาที่รวมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ ต้ังแตการวางแผน การติดตาม ประเมินผล 

การพัฒนาปรับปรุง การชวยคิดชวยทํา ชวยผลักดัน ฯลฯ  

 วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 80 - 81) กลาวถึง หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ

ภายในไว ดังน้ี 1) จุดมุงหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การที่บุคลากรของสถานศึกษาไดรวมกัน

พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 2) การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารจัดการ และการทํางานตามปกติของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 3) การประกัน

คุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเกี่ยวของ เชน 

ชุมชน ผูปกครอง หรือหนวยงานที่กํากับ ดูแล ไดเขามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม 

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรงุ ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรบัการศึกษา

ที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของชุมชน ผูปกครอง และสังคมโดยสวนรวม  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 252) กลาวถึง หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ

ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยการจัดทํามาตรฐานการศึกษาใหไดและจัดใหมีการดําเนินงาน

ในข้ันตอนตอ ๆ ไป เพื่อมุงสูคุณภาพการศึกษาที่เปนเลิศ  

 สถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 232) กลาวถึง หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ไดแก 1) จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา 

โดยเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 2) การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

ตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ และ

การทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงาน

ตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน 

ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรบัปรุงอยางตอเน่ือง เปนระบบมีความโปรงใส และมีจิตสํานึก

ในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 3) การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู - อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตอง

ใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที ่หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลกัดันใหสถานศึกษา
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มีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม 

และประเทศชาติ  

 สรุปไดวา หลักการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหสถานศึกษาจัดระบบการประกัน

ภายในสถานศึกษา โดยดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง รวมทั้งใหถือวาการบริหารสถานศึกษา

ตามปกติน้ันเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษา และจะตองสรุปและรายงานผลการดําเนินการ

ประกันคุณภาพตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบเพื่อมุงสูคุณภาพการศึกษาที่เปนเลิศ  

 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงความหมายของ การประกันคุณภาพ

ภายในวา เปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจากภายใน

โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 

คุณภาพการศึกษา การจัดทําฐานขอมูล การจัดทํามาตรฐานคุณภาพของผูเรียน การจัดทําธรรมนูญ

โรงเรียนที่มีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนที่เอื้อตอการประเมินภายในและภายนอก 3) การ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวนแผน พัฒนาบุคลากร จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ดําเนินการ 

นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 4) การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (เปนการ

ประเมินภายใน) เตรียมการ ตรวจสอบ/ประเมิน สรุป รายงาน 5) การพัฒนาและปรับปรุง 6) การเตรียมการ

รับการประเมินจากหนวยงานที่รัฐกําหนด (เปนการประเมินภายนอก)  

 วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 81 - 83) และสถาบันพัฒนาความกาวหนา (2553 : 233 - 234) 

เสนอเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนข้ันตอน ดังน้ี  

 ข้ันเตรียมการ 1) เตรียมความพรอมของบุคลากร ประกอบดวย สรางความตระหนัก พัฒนา

ความรูและทักษะ 2) แตงต้ังกรรมการที่รับผิดชอบ  

 ข้ันดําเนินการ 1) วางแผนปฏิบัติงาน (P) มีดังน้ี 1.1) กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา 

1.2) จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 1.3) กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 1.4) กําหนดระยะเวลา 

1.5) กําหนดงบประมาณ 1.6) กําหนดผูรับผิดชอบ 2) ดําเนินการตามแผน (D) มีดังน้ี 2.1) สงเสริม

สนับสนุน 2.2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 3) ตรวจสอบประเมิน (C) มีดังน้ี 3.1) 

วางกรอบการประเมิน 3.2) จัดหารือจัดทําเครื่องมือ 3.3) เก็บรวบรวมขอมูล 3.4) วิเคราะหขอมูล 

3.5) แปลความหมาย 3.6) ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 4) นําผลการประเมินมาพัฒนา/ 

ปรับปรุง (A) มีดังน้ี 4.1) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.2) วางแผนในระยะตอไป 4.3) จัดทํา

ขอมูลสารนิเทศ  

 ข้ันการรายงานผล เปนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป มีดังน้ี 1) 

รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมนิ 2) การวิเคราะหผลตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี 

และ 3) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
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 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการ

บริหารสถานศึกษาตามปกติ โดยใชกระบวนการดังตอไปน้ี คือ การวางแผน การทําตามแผน การตรวจสอบ

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ  

 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2551 : 30 - 31) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ประกอบดวย ภาระงานที่สถานศึกษาตองดําเนินรวมกันอยางเปนระบบใน 8 เรื่อง คือ  

  1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

  2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  

  3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

  6. การประเมินคุณภาพการศึกษา  

  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  

  8. การผดุงระบบประกันคุณภาพ  

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 7 - 16) กลาวถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ประกอบดวย การดําเนินการ โดยยึดกลักการมีสวนรวม 8 ประการ ดังน้ี  

  1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  

  2. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

  3. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา  

  4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

  6. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ที่กําหนด  

  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  

  8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

 วีรยุทธ ชาตะกาญจน (2551 : 83 - 85) กลาวถึง ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกอบดวยข้ันตอนในการพัฒนาระบบอยู 8 ข้ันตอน ซึ่งผูบริหารตองใหความสําคัญและดําเนินการ

พัฒนาระบบตาง ๆ เหลาน้ี ใหเปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทํางานตามปกติของบุคลากรในสถานศึกษา 

ประกอบดวย  

  1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไดแก การสรางระบบการจัดการขอมูลคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถใชตัดสินใจ วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุก
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ระดับ เชน สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

วิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและสารสนเทศตามมาตรฐาน และตัวบงช้ีของสถานศึกษา  

  2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ  ไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑที่ใชเปน

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ และแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  

  3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการจัดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

การของสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและขอจํากัดของสถานศึกษา รวมถึงตองเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีของสถานศึกษาดวย ทั้งน้ีเพื่อจะไดใชเปนแนวทางใหทุกฝายที่เกี่ยวของ

เกิดการยอมรับรวมกัน พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติเปนแผนโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา  

  4. การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนําแผนการพัฒนาสูการปฏิบัติ 

ผูบริหารจะตองแสวงหาวิธีการใหบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนัก ยอมรับ และมีพันธะผูกพันตอ

เปาหมายและแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดของกระบวนการ

บริหารจดัการ ซึ่งผูบริหารตองใชภาวะผูนํา พรอมติดตามกํากับอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาบังเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ มาตรฐานการศึกษา และตัวบงช้ี

ความสําเร็จที่กําหนดไว  

  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การตรวจสอบและทบทวน

ผลการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลของบคุลากรในสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด เปนการ

ติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งควรจะไดดําเนินการตามระยะเวลาตาง ๆ  ที่เหมาะสม และ

เปนไปอยางตอเน่ือง  

  6. การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมตามมาตรฐาน และ

ตัวบงช้ีมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อรวมกันประเมนิความสําเรจ็ ปญหา และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา อันจะไดเปนสารสนเทศเพื่อกําหนดแนวทางในการพฒันาและการจดัสรร

ทรัพยากรของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการนําเสนอขอมูลผลการประเมินตาม

มาตรฐานและตัวบงช้ีของสถานศึกษาใหบุคลากรภายในสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด ชุมชน และ

สาธารณชนไดรับทราบระดับความสําเร็จ ปญหา และแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาในโอกาส

ตอไป  

  8. การผดุงรักษาระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรม

คุณภาพ ในการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

เกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง ตามแนวทางบริหารคุณภาพหรือวงจร PDCA  
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 ไพรวัลย พิทักษสาลี (2552 : 78) กลาวถึง ข้ันตอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ประกอบดวย  

  1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน  

  3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

  4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา  

  5. จัดใหมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

  6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

  7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

  8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง เพราะหากดําเนินงานโดยยึดหลัก

ระบบประกันคุณภาพที่มุงเปาหมายไปยังผูเรียนสถานศึกษาก็จะบรรลุผลไดโดยไมยาก  

 บทบาทของผูบริหารกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) ไดกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการพิจารณาในมาตรฐานที่ 10 ดังน้ี  

 มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  

  1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน  

   1.1 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  

   1.2 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริตยุติธรรม การใชระบบ คุณธรรม 

การรับฟงปญหา การระดมการมีสวนรวมในการบริหาร และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

   1.3 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  

   1.4 ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน  

  2. ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน  

   2.1 ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ควร

จะเปนในอนาคต 3 - 5 ป ขางหนาอยางชัดเจน และเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 

   2.2 ผูบริหารริเริ่มแนวทางในการบริหารทีท่าทายกบัการเปลี่ยนแปลง และความเปน 

นิติบุคคลของสถานศึกษา  

   2.3 ผูบริหารริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

   2.4 ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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  3. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการ และเปนผูนําทางวิชาการ  

   3.1 ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน (ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)  

   3.2 ผูบริหารใหความสาํคัญกับบทบาทประธาน การแตงต้ังกรรมการ และการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  

   3.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา 

   3.4 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง  

   3.5 ผูบริหารมีการสงเสริม และพัฒนาครูในการผลิต/ใชสื่ออยางหลากหลาย และ

เหมาะสมกับผูเรียน  

   3.6 ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน/กลุม โรงเรียน/ ชุมชน  

   3.7 ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนา และการประเมินครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง

อยางเปนระบบและตอเน่ือง  

   3.8 ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ  

   3.9 ผูบริหารมีการวางระบบ และกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยรวมมือกับชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด  

  4. ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร  

   4.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานที่กําหนดไว 

อยางนอยกวา รอยละ 75 ของแผน  

   4.2 ผูบริหารสรางความตระหนัก (Awareness) และมีความพยายามในการปฏิบัติ 

(Attempt) ในการพัฒนาผูเรียน ครู และการจัดการศึกษาของสถานใหบรรลุตามมาตรฐาน การศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  

   4.3 ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเน่ือง  

   4.4 ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ75 พึงพอใจกับผลงานของสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา 

บุคลากรในสถานศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหผูเรียนและสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพ

ของผูเรียน ดังน้ัน สถานศึกษาตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาทีต่องดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน

ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ที่กลาวถึงที่ยังเปนผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่จะตองบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย จะให
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ความสําคัญ ใหเกียรติและเคารพในศักด์ิศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดง

ความคิดเห็นรวมแกปญหาและรวมตัดสินใจ เปนผูมีวิสัยทัศน มีความเช่ือมั่น เห็นคุณคาของตนเอง

และผูรวมงาน มีความซื่อสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุน และจูงใจใหเกิดความรักและความผูกพัน

ในสถานศึกษา  

 ศักด์ิชัย ภูเจริญ (2557) กลาวถึง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา

การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน เปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา บุคลากรในโรงเรียน

ทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหผูปกครองนักเรียน และสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของนักเรียน 

ดังน้ัน โรงเรียนตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานที่เกีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 สรุป ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมกับบุคลากรอยางเปน

ระบบ จัดต้ังคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษา

ที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัด และผูมีสวนเกี่ยวของ 

เปนตน  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

 

 การจัดการศึกษาจะใหบรรลวัุตถุประสงคจะตองมีผูปฏิบัติหนาที่ที่ใหคําแนะนํา ชวยสงเสริม

และสนับสนุนแกครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษากิจกรรมที่ทําเรียกวา การนิเทศการศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาครูไปสูคุณภาพผูเรยีน เพื่อใหบรรลุ

ตามเปาหมายของหลักสูตร นักการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศไดกลาวถึงความหมายของการนิเทศ

การศึกษาไวอยางหลากหลายและแตกตางตามแนวคิด ความเช่ือและจุดมุงหมายของแตละทาน ดังน้ี 

 คําวา “นิเทศ” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “ช้ีแจง” “แสดง” 

“จําแนก” และตามรูปศัพท หมายถึง การใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและปรับปรุง 

ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Supervise” (หมายถึง) “Watch Over” (เฝาดู) “Control” (ควบคุม กํากับ

ดูแล) 
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 Marks and Stoops (1978 อางถึงใน ชาญชัย อาจิณสมาจาร, 2548) ไดกลาวถึง การนิเทศ

การศึกษาวา คุณคาของการนิเทศการศึกษาอยูที่การพัฒนาและปรบัปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสม

กับสถานการณ และสงผลสะทอนไปถึงการพัฒนานักเรียนดวย 

 Harris (1985) ไดกลาวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน

กระทําตอบุคคลหรือสิง่หน่ึงสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะคงไว หรือเปลีย่นแปลงปรบัปรงุการดําเนินการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ และสงผลสะทอนไปถึงการพัฒนานักเรียนดวย 

 ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2548) ไดใหคําจํากัดความวา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

สรางสรรคที่ไมหยุดน่ิงในการใหคําแนะนํา และการช้ีชองทางในลกัษณะทีเ่ปนกนัเองแกคร ูและนักเรยีน 

เพื่อการปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค 

 Glickman, Gordon and Ross - Gordon (2007 : 6) ใหความหมายของการนิเทศไววา 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง หนาที่ของทางโรงเรยีนทีจ่ะตองปรับปรุงการสอน โดยการใหความชวยเหลือ

โดยตรงกับครู การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการทํางานรวมกัน การพัฒนาการทํางานเปนกลุม และ

การสนับสนุนใหครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 : 143) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

จัดการบริหารการศึกษา เพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับคร ูและบุคคลที่เกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษา เพื่อปรังปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของการศึกษา  

 วีระศักด์ิ  ชมภูคํา (2550 : 2) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการทํางานรวมกับ

ครูและบุคลากรอื่นทางการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิอันสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 

 ฉวีวรรณ พันวัน (2552 : 9) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวมกันทาง

การศึกษาของผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแกผูเรียนทําใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  

 สันติ บุญภิรมย (2552 : 292) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง สวนหน่ึงของการบริหาร

การศึกษาที่ผูบริหารการศึกษาไดมอบหมายใหผูทําหนาที่การศึกษา คือ ผูนิเทศไดชวยครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูบรรลุไปตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรสอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติโดยรวม  

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 5) กลาวถึง ความหมายของการนิเทศการศึกษาวา การนิเทศการศึกษา

เปนกิจกรรมและที่ไมใชการใหบังคับ เพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหครูปรับปรงุ และพัฒนาการเรียนการสอน

ที่สรางความกาวหนาใหกับนักเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ โดยเนนถึงความเปนประชาธิปไตย 

ความรวมมือ การสรางขวัญกําลังใจ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีรวมกัน  
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 223) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

จัดการบริหารการศึกษา เพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือ และความรวมมอืกบัคร ูและบุคคลที่เกี่ยวของกับ

การศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

การศึกษา  

 Spears (1967) ไดใหคําจํากัดความไววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหเกิด

การปรับปรงุกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของคร ูโดยการทํางานรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการน้ี

เปนกระบวนการกระตุนความเจริญกาวหนาของคร ูและมุงหวังที่จะชวยเหลือคร ูเพื่อใหครูไดชวยตนเอง

ได 

 จากความหมายการนิเทศการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

ในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ในการที่จะชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา

กับครูผูรับการนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาใหพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มคุณภาพการเรียน

ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษา และประสบผลสําเร็จไดดวย

ตนเองอยางตอเน่ือง 

 จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษามุงเนนที่จะใหครูพัฒนางานสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

แมวาการสอนของครูที่มีผลสัมฤทธ์ิเปนที่นาพอใจอยูแลว ก็ควรที่จําไดรับการสงเสริมใหดีย่ิงข้ึนไปอีก 

ทั้งน้ีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนนโยบาย

ในการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ครูผูสอนบางคนไมมีเวลาที่จะศึกษาคนควาหาความรูใหม 

เพื่อนําแนวคิดมาปรบัปรงุการเรียนการสอนของตน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของนักเรียน

ตํ่ากวามาตรฐาน ดังน้ัน การนิเทศการศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางย่ิง 

ซึ่งมีนักการพัฒนาหลายทานไดเสนอจุดมุงหมายการนิเทศไวดังน้ี อาทิเชน  

 Sergiovanni and Starratt (2007 : 3) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาวาเปน

การชวยเหลือสถานศึกษา โดยเพิ่มโอกาสและความสามารถของสถานศึกษาเพือ่ใหมกีารดําเนินการทีม่ี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการสงเสริมความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไวดังน้ี

1) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน 2) เพื่อใหบุคลากรภายใน

สถานศึกษามีความรู ความสามารถ มีความคุนเคย และใกลชิดปญหามากที่สุด 3) เพื่อใหบรรยากาศ

ในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเน่ือง  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4 ประการ 

ดังน้ี 1) พัฒนาคน คือ เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี 2) พัฒนางาน 

คือ เนนภารกิจหลัก ไดแก การสอน เทคนิควิธีการสอน 3) ประสานสัมพันธ คือ เนนความรวมมือ
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ความเขาใจ ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 4) สรางขวัญและกําลังใจ คือ เนนการสงเสริม สนับสนุน 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน  

 เสรี ลาชโรจน (2550 : 103) กลาววา การนิเทศการศึกษามีวัตถุประสงคหลักที่ไมเปลี่ยนแปลง

อยู 3 ประการ ดังน้ี 1) พัฒนาผูสอนละผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

และพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมีคุณภาพมากข้ึน 2) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของบุคคล กลุมบุคคล

และองคกรในดานการเรยีนการสอนและดานการงานที่เกี่ยวของใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 3) สรางขวัญ

และความมัง่คงใหกับผูเรียน ผูสอน และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหสูงข้ึนทั้งในระดับบุคคลและองคกร  

 จิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไดวาเพื่อ

พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

ที่สูงข้ึน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ดีข้ึนตามไปดวย  

 จากแนวคิดขางตนจะสรุปไดวา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายสูงสุด คือ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยผานกระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนาครูในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนและความมั่นคงในความกาวหนาในวิชาชีพ สรางสรรค สรางกําลังใจใหแกครูประสาน

สัมพันธเพื่อจะไดรวมมือ รวมแรง รวมใจ รวมกันพัฒนานักเรียน ใหมีพัฒนาการตามความมุงหมาย

การวัดและประเมินผล ชวยประสานความรวมมือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ความจําเปนในการนิเทศการศึกษา 

 การศึกษาข้ันพื้นฐานในการที่จะพัฒนาคนใหไดผลดีมีคุณภาพข้ึนอยูกับ 3 กระบวนการคิด

กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งทั้ง 

3 กระบวนการ จะตองมีความสอดคลองรอยรัดกันจึงทําใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ

กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่มคีวามสําคัญตอการจัดการเรยีนการสอน เมื่อบุคลากร

ที่มีหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดรับความรู ไดรับการแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ไดรับความ

ชวยเหลือในสวนที่มีปญหา มีการนิเทศติดตาม รวมทั้งใหกําลังใจจากผูนิเทศแลวก็สามารถที่จะพัฒนา

งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพน่ันก็ยอมหมายถึง นักเรียนก็จะมีคุณภาพตาม

ไปดวย และมีนักการศึกษาไดกลาวถึงความจําเปนในการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี ประกอบดวย 

 เจษฎา สินสโมสร (2549 : 23) การจัดการศึกษาใหกับเยาวชนในโรงเรียนไมอาจละเลย

การปฏิบัติการนิเทศได เพราะการนิเทศงานในโรงเรียนเปนการรวมมือกันของบุคลากรจากทุกฝาย

เพื่อแกปญหารวมกัน ซึ่งตางก็รับรูถึงสภาพปญหาอยางแจมชัด นาจะแกปญหาไดตรงจุด โดยเฉพาะ

อยางย่ิง การนิเทศงานในโรงเรียนสอดคลองกับปรัชญาของวิธีการนิเทศสมัยใหมที่ยึดหลักการทํางาน

รวมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหาร 
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ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา และครูผูรับการนิเทศจําเปนตองรวมมือสนับสนุน ใหมีการจัดการ

นิเทศการศึกษาข้ึน 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 1) การนิเทศการศึกษา มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครู

ใหสามารถจดักจิกรรมและกระบวนการเรยีนรู ใหบรรลผุลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรได แตในสภาพ

ปจจุบันมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาไดครบถวน เน่ืองจาก

ขาดปจจัยสนับสนุนหลายดาน  

 พิมพกา ธรรมสิทธ์ิ (2554 : 307) ในการจัดการการนิเทศการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสงคที่ต้ังไว ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศ ตลอดจนผลที่เกิดข้ึนกับตัวผูรบัการนิเทศตองมีความมั่นใจเปนอิสระในการคิด และสามารถ

ปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยยึดหลกัประชาธิปไตยเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร มีความถูกตองตามหลัก

วิชาการผูนิเทศ และผูรับการนิเทศตางมีเปาหมายรวมกัน คือ ผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน  

 สรุปไดวา ความจําเปนที่ตองมีการนิเทศการศึกษาก็เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงการขยายตัว

ทางการศึกษาที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา รับรูถึงสภาพปญหาอยางแจมชัด การนิเทศการศึกษายังชวยรักษา

มาตรฐานของการศึกษาทําใหผูเกี่ยวของมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูง ๆ ข้ึนไป ดังน้ัน

ผูมีหนาที่นิเทศจงึควรจะตองดําเนินการเพื่อชวยเหลอืคร ูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

หรือสามารถชวยเหลือตัวเองในการสอน การนิเทศที่ถูกตองผลสมัฤทธ์ิก็จะเกิดกับนักเรยีน และยังทําใหครู

สามารถกาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และกอประโยชนตอผูเรียนอยางเต็มที่ 

 หลักการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน และมุงสงเสริมความเจริญ

งอกงามในทุกดานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการใหการศึกษา ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีหลักการ

ในการปฏิบัติเกี่ยวกับนิเทศการศึกษา นักการศึกษาไดใหหลักการนิเทศการศึกษาไว อาทิเชน  

 เสรี ลาชโรจน (2550 : 107 - 108) กลาววา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่นํามาใชในการนิเทศ

การศึกษา มีดังน้ี 1) หลักการของกระบวนการวิทยาศาสตร ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ

และมีระเบียบวิธีที่รัดกุมชัดเจน ต้ังแตการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและความตองการวางแผนการนิเทศ 

การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การประเมนิผลการนิเทศ ซึ่งอาศัยข้ันตอนตามวิทยาศาสตร คือ การกําหนด

ปญหา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การต้ังสมมุติฐาน และสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพ 

เช่ือถือได 2) หลักการของความเปนประชาธิปไตย คือ เคารพในความแตกตางระหวางบุคคลแตกตางกัน 

มีความถนัด ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน มีการรวมมือกันในกระบวนการนิเทศและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันเพื่อที่จะกําหนดความตองการจําเปน จุดมุงหมายรปูแบบและกิจกรรมที่จะใชในการนิเทศ 

จัดทําขอตกลงที่แตละฝายจะตองปฏิบัติ วิเคราะหและประเมินผลการนิเทศรวมกันดวย 3) หลักการ

นิเทศเพื่อพัฒนาและสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของผูปฏิบัติงาน ครูและผูมีสวนรวม 
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โดยเปดโอกาสใหมีการแสดงออกถึงทักษะและความสามารถที่แตละคนมีอยางเต็มที่ ทั้งน้ีเพื่อพัฒนา

คนและงาน ไมใชการเนนยํ้าจุดบกพรองของคนและงาน 4) หลักการปฏิบัติงานของกระบวนการกลุม

และการมีสวนรวม โดยเนนความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานที่ยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน 

ชวยเหลือและแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน รวมคิด รวมพัฒนา ทั้งน้ี เพื่อความสําเร็จของงาน

โดยสวนรวม 5) หลักการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเนนการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบและขอตกลงที่ไดทํากันไว มีการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานตามข้ันตอน

ที่ไดกําหนด ตรวจสอบผลการนิเทศทุกข้ันตอน ทั้งน้ีเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของ

กระบวนการและผลการนิเทศตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคลองกับการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของงานที่มีอยูในปจจุบัน 6) หลักการปฏิบัติงาน โดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคของงาน 

โดยกระบวนการนิเทศไมเพียงแตจะตองสอดคลองกับนโยบายการศึกษาที่กําหนดเทาน้ัน หนวยงาน

มีความจําเปนตองเหลือบดูนโยบายของหนวยอื่นดวย และที่สําคัญ คือ การนิเทศทุกครั้งจะตองใหเกิดผล

ตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 สรุปไดวา หลักการนิเทศการศึกษาจะตองอยูบนพื้นฐานของความถูกตองตามหลักวิชาการ

โดยนําทฤษฎีมาใช ซึ่งอาจจะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย

การสรางสรรคมีวัตถุประสงคและแผนงานที่ชัดเจน เนนกระบวนการประชาธิปไตยในการเสริมสราง

สัมพันธอันดีระหวาง หมูคณะสามารถปฏิบัติไดเกิดประโยชนตอชุมชน มีการประเมินผลทัง้น้ีเพื่อสงเสริม

ใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในที่สุด 

 

แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 การนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรยีน โดยผูบริหารและ

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมมือกันโดยใชเทคนิควิธีการและกิจกรรมการนิเทศแบบตางๆ เพื่อพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล มีการประสานสัมพันธและเสริมสราง

ขวัญกําลังใจโดยมีเปาหมายรวมกัน คือ คุณภาพของคน คุณภาพของงาน คุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนและคุณภาพของนักเรียน (โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2553 : 5) 

 ความหมายของการนิเทศภายใน 

 นักการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญทางดานการนิเทศภายใน ไดใหความหมายไวดังน้ี 

 Glickman, Gordon and Ross - Gordon (2007 : 299 - 300) ไดกลาวถึงวา การนิเทศ

ภายในโรงเรียนวาจะคํานึงถึงทุกองคประกอบทางการศึกษาที่จะทําใหการสอนของครูมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพสงูข้ึน ซึ่งองคประกอบดังกลาว ไดแก การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ใหมีการปรับปรุง
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การสอนดวยตัวครูเองอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาทักษะ การทํางานกลุม การพัฒนาผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู ทําใหนักเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลัก

ของการเรียนการสอนไดรับผลประโยชนจากการสอนของครู 

 ปฏิมา พูนทรัพย (2549 : 7) กลาววา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากความหมายของการนิเทศดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา การนิเทศภายใน หมายถึง รูปแบบของการ

ทํางานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูที่ตองการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยการมี

สวนรวมของบุคคล โดยการนํารูปแบบประชาธิปไตยมาดําเนินการ ไดแก การเคารพซึ่งกันและกัน 

การประชุมปรึกษาหารือกัน การใหความรวมมือและประสานงาน การรวมมือกันแกปญหา เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังน้ัน การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการในการ

ดําเนินการนิเทศ โดยอาศัยบุคลากรภายในโรงเรียนในการที่จะแกไขปรับปรุงพัฒนาการทํางานของผูสอน

ใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของผูเรียน  

 พันธุศักด์ิ เน่ือง ณ สุวรรณ (2549 : 13) ไดกลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการ

ทํางานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษา โดยใชความพยายามทุกอยางเพื่อดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีจุดมุงหมายใหสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดานการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแกผูเรียน  

 เกรียงศักด์ิ เรืองแสง (2550) กลาววา การนิเทศภายใน คือ กระบวนการสงเสริมแนะนํา 

ช้ีนําปรึกษาหารือ ประสาน มอบหมายความรับผิดชอบ และปรับปรุงพัฒนาครูใหเปลี่ยนพฤติกรรม

การสอน โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม

สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครใูนโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลัก 

คือ การสอนหรอืการสรางเสรมิพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ 

และสังคม ใหเต็มตามวัยและตามศักยภาพ โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน 

 พัชรี ศานติอาวรณ (2552 : 12) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการทํางาน

รวมกันของบุคลากรทางการศึกษา โดยการระดมสรรพกําลังสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหครูสามารถ

ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนทีต่รงกับความตองการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง สงผล

ใหนักเรียนมีคุณภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย 

 ยุพิน ยืนยง (2553 : 2) ไดกลาววา เปนกระบวนการที่อาศัยความรวมมือของบุคลากร

ในโรงเรยีน ภายใตการนําของผูบรหิารโรงเรียนในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จนถึงบุคลากร

ทุกฝายใหสามารถนําตนเองในการปฏิบัติงานไดกอใหเกดิผลข้ันสุดทาย คือ การศึกษาของเด็กกาวหนา

ไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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 วัชรา เลาเรียนดี (2554 : 130) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการบรหิาร 

ที่จัดดําเนินการภายในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 

คณะคร ู- อาจารย และบุคลากรอื่นทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนโดยตรง  

 สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการสนับสนุน ชวยเหลือโดยมีข้ันตอน

และกระบวนการภายใตการประสานสมัพันธอันดีรวมมือตอกัน โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ไดแก

ผูบริหาร ผูนิเทศ และครู ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด

ตอการเรียนของนักเรียนทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญาใหเต็ม

ตามวัย และศักยภาพ 

 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรยีนจําเปนอยางย่ิงตองมจีุดมุงหมายในการดําเนินงาน เพราะ

เปนการชวยใหผูนิเทศมองเห็นแนวทาง และสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่น จนบรรลุผลสําเร็จ 

ซึ่งเรื่องน้ีไดมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 121) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนการมุงพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง เพื่อใหครูพัฒนาตนเองทางดานการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาข้ึน 

 พันธุศักด์ิ เน่ือง ณ สุวรรณ (2549 : 15) กลาววา จุดมุงหมายของการนิเทศภายในเปนการ

ชวยเหลือครู และบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการประชุมอบรมและ

สัมมนาปฏิบัติการใหครูมสีวนรวมในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู สรางขวัญกําลังใจ สราง

ความมั่นคงในอาชีพครู เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ปฏิมา พูนทรัพย (2549 : 9) กลาววา ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน สืบเน่ืองมาจาก

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน การนิเทศภายในโรงเรียนจะชวยใหครูมีความรูที่ทันสมัย 

ทันตอเหตุการณ มีการพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ สอดคลองกับ

ชุมชน ทองถ่ิน และความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กรองทอง จิรเดชกุล (2550 : 3) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน

ไวดังตอไปน้ี  

  1. จุดมุงหมายทั่วไป ใหผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรู

ความเขาใจ และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได พัฒนาความสามารถของครู และชวยเหลือและ

จัดสรรเครื่องมือ สื่อการเรียนรู ตลอดจนชวยเหลือและปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู ใหครูเกิดความงอกงาม

ทางวิชาชีพ  
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  2. จุดมุงหมายเฉพาะ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหสถานศึกษา

มีแผนการนิเทศภายในโรงเรยีน เนนใหมีการวิเคราะห ปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา และในกลุมสาระ

การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย ใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการคิด เปนการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรู

ของคร ูใหมีการจัดกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม พัฒนาการใชสือ่และแหลงการเรียนรู ใหมี

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4 ประการ

ดังน้ี   

  1. พัฒนาคน คือ เนนความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี  

  2. พัฒนางาน คือ เนนภารกิจหลัก ไดแก การสอน เทคนิควิธีการสอน  

  3. ประสานสัมพันธ คือ เนนความรวมมือ ความเขาใจ ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  

  4. สรางขวัญและกําลังใจ คือ เนนการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหเกิด

ความมุงมั่นในในการทํางาน 

 จิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนา

บุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 

รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ดีข้ึนตามไปดวย  

 กลาวโดยสรปุ ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการพัฒนาครูใหมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเพิ่มศักยภาพใหเกิดข้ึนกับครู และนักเรียน 

โดยอาศัยการประสานความรวมมือ การชวยเหลือแนะนําของผูบริหารและเพื่อนครูเปนสําคัญ เพื่อสราง

ลักษณะความเปนผูนําใหแกคร ูโดยนําเอาความสามารถพิเศษและประสบการณมาใชใหเปนประโยชน 

นอกจากน้ียังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน อันจะสงผลถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามอุดมการณ และหลักการจัดการศึกษาของชาติ 

 ขอบขายงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การนิเทศภายในสถานศึกษา ถือเปนภารกิจหลกัของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตอง

รับผิดชอบในงานทั้ง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่

งานบริหารงานทั่วไป และงานสัมพันธชุมชน 

 Glickman, Gordon and Ross - Gordon (2007) ไดกําหนดขอบขายของการนิเทศภายใน

โรงเรยีน ไววาเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนในดานหลักสตูร การจัดการ
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เรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลประเมนิผล การจัดครูเขาสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และการพัฒนา

ครูในการดําเนินงานดังกลาว ประกอบดวย 5 งาน คือ  

  1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers)  

  2. การพัฒนาทักษะการทางานกลุม (Group Development)  

  3. การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development)  

  4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  

  5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Action Research)  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 66 - 68) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนรูปแบบหน่ึง

ของการนิเทศการสอนที่มีการรเิริ่ม และจัดดําเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรยีน ประกอบดวย บุคคล

หลายฝายต้ังแตผูบรหิารสถานศึกษา รอง/ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา คณะครูที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่

ผูนิเทศ และครูผูสอนทุกคนเปนผูรับการนิเทศ มีขอบขายการดําเนินงาน โดยสรุปดังน้ี  

  1. การนิเทศภายในโรงเรียน มีองคประกอบสําคัญ ไดแก บุคลากรภายในสถานศึกษา

เปนผูจัดดําเนินการ เปนเจาของโปรแกรมการนิเทศตามความตองการของครูในสถานศึกษานั้น ๆ 

การดําเนินงาน กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกิดข้ึนภายในสถานศึกษา  

  2. ผูนิเทศดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน มีจุดมุงหมายหลกัวา เปนการมุงพัฒนาครผููสอน

ภายในสถานศึกษา ใหรูจักวิธีการปรับปรงุการเรยีนการสอนใหดีข้ึน เพื่อทําใหการศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามความคาดหมายของการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ซึ่งความสําเรจ็ของการนิเทศภายใน สวนหน่ึงข้ีนอยูกับการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการนิเทศ

ของผูบริหาร ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา

ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  

  3. ผูนิเทศภายในโรงเรยีน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา

โดยเฉพาะฝายวิชาการ หัวหนาคณะวิชา หัวหนาแผนกวิชา ครูอาจารยที่ทําหนาที่สอนแตมีความรู  

ความสามารถเฉพาะดาน มีประสบการณในการสอน สามารถสาธิตหรือใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อน

รวมงานได และผูเช่ียวชาญที่เชิญมาเปนวิทยากรเฉพาะดาน 

 ยุพิน ยืนยง (2553 : 51) ไดสรุปขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนไวดังน้ี งานนิเทศภายใน

โรงเรียน หมายถึง งานที่อยูในความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารย

จะตองจัดการดูแล ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุภารกิจตอไปน้ี  

  1. งานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุ

ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา 

งานวางแผน งานสงเสริมการสอน งานประชุม อบรมวิชาการ และผลที่ไดรับคือ ตัวนักเรียนมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  
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  2. งานบุคลากร เปนการดําเนินการเพื่อใหบคุลากรในโรงเรยีนไดรับรูและเขาใจบทบาท

หนาที่และความรับผดิชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานใหผูรวมงานเกิดความสํานึก ในหนาที่รับผิดชอบ 

สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาการปฏิบัติงานและ

พัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน  

  3. งานกิจการนักเรียนเปนงานเกี่ยวกับนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียน การสงเสริมใหนักเรียน

มีความพรอมที่จะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ตามขอกําหนดของหลักสูตรและวิธีการจัด

การศึกษา  

  4. งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการทาง

การศึกษา เปนงานทีเ่สริมสรางบรรยากาศและสิ่งที่ดีในโรงเรยีน กอใหเกิดการสรางบุคลิกภาพและนิสัย

ที่ดีใหกับนักเรียน  

  5. งานบริหารงานทั่วไป มีงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ เปนงานเกี่ยวกับการตอบ

หนังสือ จัดทํา จัดซื้อ จัดจาง ประชาสัมพันธ งบประมาณ และการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชน

ตอโรงเรียนโดยมีระเบียบ กฎเกณฑ และวิธีการที่แนนอน  

  6. งานสัมพันธชุมชน เปนงานที่สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง

โรงเรียน กับชุมชน หรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการจัดการศึกษา  

 สรุปวา ขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 6 งาน เปนงานนิเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งสงผล

ตอคุณภาพของงานและประสิทธิผลของผูเรียน 

 หลักสําคัญการนิเทศภายในโรงเรียน 

 หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดทํา 

การศึกษาไวดังน้ี ประกอบดวย  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 262 - 263) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการนิเทศภายใน

โรงเรียน โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาจะมีคุณภาพข้ึนอยูที่การ

จัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ดังน้ัน ภารกิจหลักของโรงเรียนก็คือ การดําเนินงานดาน

วิชาการ ไดแก งานหลักสูตร และการเรียนการสอน มีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน เชน 

งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

งานธุรการ และการเงินและพัสดุ ไดกลาวถึงความสําคัญของการนิเทศการเรียนการสอน ดังน้ี  

  1. ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัดไมสามารถนิเทศไดอยางทั่วถึง และเจาะลึกถึงการเรียน

การสอนในหองเรียน  
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  2. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการใชทรัพยากรในโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ซึ่งบุคลากรมีจาํนวนมากและมีความชํานาญในสาขา เปนการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาดวย  

  3. การนิเทศภายในโรงเรียนจะสรางความใกลชิดความคุนเคยกนั และการทํางานรวมกัน

มีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน  

  4. การประสานในโรงเรียนสะดวกเพราะความคุนเคยกัน สามารถประชาสัมพันธงาน

ไดทั่วถึง 

 วีระศักด์ิ  ชมภูคํา (2550 : 245 - 247) กลาวถึง ความสําคัญของการนิเทศภายในวา 

การศึกษาทั้งในอดีตและปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และเคลื่อนไหวตลอดเวลา ลักษณะน้ี

กอใหเกิดปญหาภายในระบบการศึกษา เชน เจตคติของครูตอวิชาชีพ ครูไมเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตร

และวิธีการสอน ครูไมกลาแสดงออกหรือเสนอความคิดเห็นในทางสรางสรรค และปญหาภายนอก

ระบบการศึกษา เชน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชน ปญหาเกี่ยวกบัสิง่แวดลอมในชุมชนและสังคม 

ปญหาหน่ึง ๆ เหลาน้ีจําเปนตองหาทางแกไขโดยเร็ว วิธีการแกไขประการหน่ึง คือ การพัฒนา

การศึกษาภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น กระบวนการที ่สําคัญของการพัฒนา

การศึกษา ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา 

ทั้ง 3 กระบวนการเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจะตองเนนกระบวนการน้ัน ๆ  อยางเทาเทียมกัน 

จะเนนกระบวนการหน่ึงกระบวนการใดเพียงกระบวนการเดียวไมได กระบวนการนิเทศการศึกษา จะชวย

ใหกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการไปไดโดยสะดวกมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 

ผูบริหารจึงมีหนาที่ในการนิเทศ การศึกษาในโรงเรียนดวย ความจําเปนหลายประการที่จะตองมีการ

ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน คือ  

  ประการที่ 1 ภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียน คือ การบริหารงานที่รับผิดชอบหรือ

หนาที่ 6 ประการ ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ

งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารจําเปนตอง

นิเทศครู เพื่อใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเรียนรู 

และสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

  ประการที่ 2 ภายในโรงเรียนยอมมีครูที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ

ในการจัดการการเรยีนการสอนที่แตกตางกัน การที่จะลดชองวางดังกลาว ผูบริหารจะตองนิเทศภายใน

โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะทําใหลดชองวางดังกลาวแลว ยังทําใหเกิดการปฏิบัติงานน้ันมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน  

  ประการที่ 3 การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามโดยธรรมชาติมักมีปญหาเกิดข้ึน ถาเปนหนวยงาน

ใหญ ๆ ปญหายอมจะเกิดมากข้ึนและแตกตางกัน โรงเรียนซึ่งประกอบดวย ครู นักเรียน ซึ่งมีพื้นฐาน
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ตางกันการที่จะปองกัน และลดปญหาตาง ๆ  ใหนอยลงทางหน่ึง ไดแก การนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งผูบริหาร

มักใชยุทธศาสตรสําหรับปองกันและแกปญหาดังกลาว 

  ประการที่ 4 สภาพปญหาและความตองการของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน จึงเปน

การยากที่ศึกษานิเทศกจากภายนอกจะรูปญหา และความตองการของโรงเรียนที่แทจริง การสนอง

ความตองการจึงเปนไปไดยาก  

  ประการที ่5 ในสภาพปจจุบนับุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรู ความสามารถเพียงพอ 

บางคนมีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงสมควรใชทรัพยากรเหลาน้ีใหเกิดประโยชนมากที่สุด  

 ธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550 : 2) ไดนําเสนอหลักการสําคัญของการนิเทศภายใน ดังน้ี  

  1. ดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบ และตอเน่ือง 

  2. สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ  

  3. กิจกรรมการนิเทศตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนาครู  

  4. จัดสภาพแวดลอม และแหลงวิทยาการใหเอื้อตอการดําเนินงาน  

  5. สรางมนุษยสัมพันธที่ดี และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู  

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 5) กลาววา หลักการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกิจกรรม

ที่สําคัญอยางหน่ึงในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวนหน่ึงข้ึนอยูกับการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ซึ่งหลักสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดังน้ี  

  1. การดําเนินการนิเทศ จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ตามข้ันตอน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  

  2. บุคลากรที่เปนหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ 

ผูบริหารสถานศึกษา  

  3. การนิเทศภายในโรงเรียน จะตองสอดคลองกับความตองการ/จําเปนในการพัฒนาครู

และนักเรียน  

  4. บรรยากาศในการนิเทศมคีวามเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเน่ือง  

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 218 - 223) ไดกลาววา การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา

ในปจจุบันจึงเปนหนาที่ของผูบริหารของแตละสถานศึกษาทีร่วมมือกับคณะผูสอนดําเนินการในขอบขาย

งานแลวปรับปรงุงานใหบรรลุเปาหมายข้ึนตามนโยบายของการจัดการศึกษา และเนนความเปนประชาธิปไตย

มากกวาการใชอํานาจหรือเผด็จการและมีหลักการตาง ๆ ดังน้ี  

  1. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปนประชาธิปไตย หมายถึง ผูบริหาร

และผูนิเทศเปนผูนําประชาธิปไตย คํานึงถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนไมยับย้ังความคิดสรางสรรค  
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  2. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยพฤติกรรมหรือนิสัยการรวมมือ

ประสาน หมายถึง การประสานความคิดโดยกระบวนการกลุมรวมมือหาทางแกปญหา  

  3. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนวิทยาศาสตร หมายถึง การ 

แกปญหาโดยใชหลักเหตุผล ความจริง การศึกษาคนควา วิจัยเพื่อไดขอเท็จจริง  

  4. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยหลักปรัชญาการศึกษา หมายถึง

การยึดแนวคิด ทฤษฎีเปนหลักในการดําเนินงาน  

  5. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองสรางสรรค หมายถึง การสงเสริมใหมี

ความคิด รูจักคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ และการนํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน  

  6. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองอาศัยหลักการประเมินผลใหทราบผล

ที่ชัดเจน หมายถึง การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  7. ความรับผิดชอบและการควบคุมของการบริหาร และการนิเทศภายในสถานศึกษา

ตองควบคูไปกับระบบ หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากรเปนไปตามระบบ  

  8. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองยึดความเจริญเติบโต และพัฒนาการ

ของผูเรียนเปนศูนยกลาง จุดมุงหมายสําคัญ คือ สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน  

  9. การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา ตองมีความยึดหยุนพอที่จะปรับใหสอดคลอง

กับความตองการการจัดการเรยีนการสอน ต้ังแตดานอาคาร หลักสูตร กระบวนการสอน อุปกรณ และ

การกําหนดมาตรฐาน ตองปรับใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  

 ยุพิน ยืนยง (2553 : 53) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนสําหรับครู เพราะ

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนําเอาความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสูภายในโรงเรียน ใหครูเกิด

การพัฒนาการทํางานของตนเอง แตการนิเทศจากภายนอกโรงเรียนไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของโรงเรียนได เน่ืองจากจาํนวนศึกษานิเทศกก็มีนอย เวลาออกเย่ียมเยียน แนะนํา และติดตามผล

ในเรื่องตาง ๆ มีจํากัด จึงมีหลักสําคัญที่ตองมีการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนได คือ  

  1. การใหการบริการของผูนิเทศจากภายนอกโรงเรียนมีขอจํากัด  

  2. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนิเทศที่ตรงตามความตองการที่สุด เพราะผูนิเทศ

อยูภายในโรงเรียน รูปญหาของตนเองอยางแทจริง  

  3. บุคลากรภายในโรงเรียน มีความรูความสามารถมากกวาเดิม ซึ่งเปนประโยชนตอ

กระบวนการนิเทศเปนอยางดี 

  4. เปนการสงเสริมใหครู อาจารยเกิดการทํางาน โดยรูจักคิดและแกปญหากันเองแทน

การชวยเหลือจากบุคลากรที่อยูภายนอกโรงเรียน  

  5. สามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา  
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 สรุปไดวา หลักสําคัญการนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง ตรงกับความตองการของคร ูเพื่อปรับปรุง พัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และสราง

บรรยากาศอยางเปนกันเองตามหลักประชาธิปไตย สรางสรรคยืดหยุนและเช่ือในความสามารถ และ

ศักยภาพของแตละบุคคลเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน  

 การนิเทศภายในโรงเรยีนเปนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลถึงความกาวหนา

ทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งบุคลากรที่ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนจะตองเปนผูที่สามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรยีนได มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบุคคลที่ทําหนาที่นิเทศภายใน

โรงเรียน อาทิเชน  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 6 - 7) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนาที่

ในการดําเนินการนิเทศการสอน โดยทําหนาที่บรหิารโครงการและเปนผูนําของคณะผูนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนระบบหน่ึงของงานดานวิชาการ สามารถสรุปขอบขายงานดําเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียนตามบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 3 ประการ ดังน้ี  

  1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม 

สนับสนุน โดยการนิเทศใหครูผูสอนทุกคนมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติในการจัดทํา และ

การนําหลักสูตรไปใชในหองเรยีนในรายวิชาที่รบัผิดชอบอยางถูกตองชัดเจน รวมทั้ง นิเทศการใชหลักสูตร

อยางตอเน่ือง 

  2. บทบาทเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสงเสริม 

สนับสนุน โดยการนิเทศครผููสอนใหสามารถจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

โดยมีกิจกรรมที่สาํคัญ ไดแก การรูจักพื้นฐานของผูเรียน การกําหนดจุดมุงหมายของการสอน การกําหนด

เน้ือหาสาระสําหรับสอน การเตรยีมความพรอมในการเรียนการสอนการดําเนินการสอน การสรางเสริม

ทักษะ การสนับสนุนการสอน การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการสอน สัมฤทธ์ิผลของการสอน และ

การปรับปรุงแกไข  

  3. บทบาทเปนผูนําในการประเมินผลการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการ

นิเทศใหครูผูสอนสามารถดําเนินการประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา และนําผล

การประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินการเรียนในแตละรายวิชา/ช้ัน 

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 130) การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการทํางานรวมกัน

ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน บุคลากรดังกลาวสามารถแบงได 

3 ฝาย คือ  

  1. ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ 

ครูหัวหนาสายช้ัน ครูหัวหนากลุมประสบการณ ครูวิชาการสถานศึกษา ตลอดจนถึงครูผูสอนที่มีความรู
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ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ  ที่ทางสถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ ชวยเหลือ

ครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน  

  2. ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในสถานศึกษาที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศ ทั้งทางตรง

และทางออม ซึ่งทําใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

  3. ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูที่จะชวยใหการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา

บรรลุเปาหมาย ไดแก ผูบริหารในระดับที่สูงข้ึนไปจากสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และอาจรวมไปถึง

บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา  

 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหนาสถานศึกษายอมเปนหัวใจสําคัญของการจัดการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เพราะผูบริหารสถานศึกษามีบทบาท เปนทั้งผูใหการนิเทศและสนับสนุนการนิเทศ 

ฉะน้ันความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา จึงมีผลตอบรรยากาศและผลสัมฤทธ์ิของโครงการนิเทศ

ภายในอยางย่ิง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมบีทบาทตอการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งนักการศึกษา

ที่ไดใหความรูเกี่ยวกับเรื่องน้ี ไดแก  

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 132 - 133) ผูบริหารจะตองดําเนินการ ดังน้ี  

  1. สงเสรมิใหครมูีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาแผนการจัดการ

นิเทศภายในสถานศึกษากับผูนิเทศและคร ูโดยเปนประธานของคณะกรรมการ 

  2. พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย และแผนงาน

ของสถานศึกษา  

  3. ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา  

  4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา ปจจุบันการนิเทศ

การศึกษาไดรับความเอาใจใสและใหความสําคัญมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสภาพการเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิต

ในสังคมของเราเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ววิทยาการใหม ๆ และเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเขามาเกี่ยวของ

กับชีวิตและการงานอยางมากมาย การศึกษาซึ่งมีสวนสําคัญในการพัฒนาเยาวชนและพลเมืองของชาติ

ใหสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซึ่งเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตในอนาคตไดดีน้ัน จําตอง

ไดรับการสอนทีม่ีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองเนนหนักในงานดานการนิเทศการศึกษา 

 กลาวโดยสรุป ผูบริหารมีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษา เน่ืองจากงานนิเทศการศึกษา

เปนงานของผูบริหาร เปนทั้งผูใหการนิเทศและสนับสนุนการนิเทศ เพราะในการบริหารงานน้ัน ผูบริหาร

จะตองพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนควบคูไปดวยการสนับสนุนการสอน การควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพการสอน สัมฤทธ์ิผลของการสอน และการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบุคลากรเหลาน้ันสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การที่ผูบริหารมีการนิเทศการศึกษาควบคูไปดวย จึงกลาวไดวา 
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ผูบริหารคนน้ันสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ นอกจากน้ี การนิเทศภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

จะประสบผลสาํเรจ็หรอืไมข้ึนอยูกับการใหความสนใจ และเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหาร

โรงเรียนเปนสําคัญ ทําใหการดําเนินการนิเทศประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

 บทบาทของครูกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

 ครูผูสอน ถือวามีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะชวยใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น

ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด เพราะครูเปนผูปฏิบัติงานยอมจะทราบถึงปญหาตาง ๆ ในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนไดดี ถาครูไมใหความรวมมือการนิเทศภายในโรงเรยีนก็จะไมบงัเกดิผล ดังน้ัน 

จึงมีนักการศึกษาไดเสนอบทบาทของครูผูสอนตอการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังน้ี 

 ชัยชนะ สระทองทา (2552 : 2) ไดกลาววา ครูผูสอนเปนผูมีบทบาทเกี่ยวของโดยตรงตอ

การนิเทศภายในโรงเรียน ใครจะเปนผูนิเทศก็ตามแตผูปฏิบัติสวนมากจะเปนครูผูสอนจึงยอมทราบ

ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนไดดี บทบาทของครูในการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังน้ี  

  1. ครูยอมกอใหเกิดการนิเทศการศึกษา ครูจะทราบสภาพการเรยีนการสอนไมนอยกวา

ผูบริหารโรงเรียน  

  2. ครูจะตองใหความรวมมือในการนิเทศการศึกษา หมายถึง การเอาใจใสตอการปรับปรุง

การเรียนการสอนตามที่ไดรับการนิเทศ  

  3. ครูยอมจะมีสวนรวมการนิเทศการศึกษา ถึงแมวาครูไมมีหนาที่นิเทศการศึกษาโดยตรง

แตมิไดหมายความวาจะไมมีการเกี่ยวของกับการนิเทศการศึกษาก็หามิได เพราะผูนิเทศการศึกษาที่ดี

ควรจะรูวาครูคนใดมีความรูความสามารถเดนทางใด และใชประโยชนจากการนิเทศการศึกษา เชน ใหสาธิต

การสอน รวมเปนวิทยากร รวมอภิปราย เปนตน  

  4. ครูเปนผูนิเทศการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนอาจมอบหมายใหครูที่มีความสามารถสูง

ทําการนิเทศได โดยมอบหมายใหเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน 

 สรุปไดวา ครูผูสอนเปนผูมบีทบาทสาํคัญที่สดุ ที่จะทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่วางไว ทั้งน้ีเพราะครผููสอนเปนผูมีบทบาททั้งฝายรับและ

ฝายใหการนิเทศภายในโรงเรียน ถาครูไมใหความรวมมอื งานนิเทศภายในโรงเรยีนจะประสบความลมเหลว

อยางสิ้นเชิง 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนถือวามีความสําคัญ มีนักวิชาการไดใหความหมายของการ

นิเทศการสอน ไวหลายทาน เชน 

 อัญชล ีธรรมะวิธีกุล (2552) การนิเทศการศึกษา หมายถึง การใหความชวยเหลือ แนะนํา หรือ

ปรับปรงุทางการศึกษาแกบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินงานของตนไปได

ดวยดี โดยผูนิเทศควรเอาใจใสในการสํารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนําการจัดการเรียนการสอนของ
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บุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความสามารถในการทํางานอยางดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสําคัญและ

จําเปน ดังน้ี  

1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในองคการที่เกี่ยวของ

กับการศึกษา  

  2. ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไมหยุดย้ัง แมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ

เรียนรูก็เกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 

  3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้น 

จําเปนตองไดรบัการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแกไขปญหา

ไดสําเร็จลุลวง  

  4. การศึกษาของประเทศเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการ

ควบคุมดูแลดวยระบบการนิเทศการศึกษา 

  5. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอน จําเปนที่จะตองมีการนิเทศ เพื่อเปนการใหบริการ

แกครูที่มีความสามารถตาง ๆ กัน  

  6. การนิเทศการศึกษา เปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครู 

จะไดรับการฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะที่ทํางาน

ในสถานการณจริง  

  7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม  

  8. การนิเทศการศึกษามคีวามจาํเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทนัสมัยอยูเสมอ เน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ  

 จากความสาํคัญขางตนทาํใหเราตองมกีารนิเทศ ซึ่งเปรียบเสมอืนกระจกที่สะทอนการกระทํา

ของบุคลากรในสถานศึกษาวาทําไดดีมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น ๆ หรือเทียบกับเกณฑ

แลวไดมาตรฐานหรือไม จึงไมควรมองขามการนิเทศ เพราะการนิเทศที่ดีจะทําใหบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมตามความมุงหมายที่แทจริงของการนิเทศ 

 จอมพงศ มงคลวนิช (2555 : 131) การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ทํางานรวมกันของผูบริหารกบับคุลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งจะตองรวมมือกันชวยเหลือซึง่กันและกัน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูงขึ้น 

ตามจุดมุงหมายที่ทางสถานศึกษาคาดหวังไว  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 17) การนิเทศการสอน จึงเปนกระบวนการของผูนิเทศ 

ที่มุงจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุงที่พฤติกรรมของครูที่จะสงผลตอพฤติกรรม

ของผูเรียน 
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 การนิเทศการสอนในโรงเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ

ดําเนินไดหลายวิธี โดยผูทําหนาที่นิเทศอาจจะเปนผูปกครอง เพื่อนครู ผูเช่ียวชาญศึกษานิเทศก หรือ

ผูบริหารก็ได ดังเชน 

 กระบวนการนิเทศการสอน 

 กระบวนการในการนิเทศการสอน เปนสิ่งจาํเปนและสําคัญอยางย่ิง ผูนิเทศจะตองกําหนดข้ึนใช

ในการนิเทศ เพื่อชวยใหงานนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการนิเทศ

การสอน หมายถึง แบบแผนของการนิเทศที่ลาํดับข้ันตอนไวตอเน่ืองอยางเปนระเบียบแบบแผนน้ัน

จะตองเปนแบบแผนที่ดี มีการออกแบบงาน การประสานงาน การอํานวยการ และการประเมินสภาพ

การทํางานไวอยางเปนระบบ กระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการมีหลายทาน ดังน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 27) กระบวนการนิเทศการสอนไดสรุปวา ทั้งการนิเทศการศึกษาและ

การนิเทศการสอนเปนสวนสําคัญของกันและกัน การนิเทศการศึกษามีขอบเขตของการนิเทศที่กวางกวา 

ไมเพียงแตเรื่องการนิเทศการสอนแตยังเกี่ยวของกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการสอน คือ การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่สําคัญ กระบวนการนิเทศการศึกษา

สามารถนําไปใชในการนิเทศการสอนได เพียงแตเพิ่มข้ันตอนการสงัเกตการสอน ซึ่งถือวาเปนองคประกอบ

ที่สําคัญของการนิเทศการสอนโดยเฉพาะ 

 สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาหรือกระบวนการนิเทศการสอน ไมจําเปนตองกําหนด

ตายตัววา ควรเปนกระบวนการกี่ข้ันตอน ซึ่งอาจจะมากกวา 8 ข้ันตอนหรือนอยกวาจะเห็นไดวาแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับผูนําเสนอ กระบวนการซึ่งอาจมาจากผลการศึกษาตามหลักการแนวทางการนิเทศ และบริบท

ความพรอมของผูเกี่ยวของก็ได ข้ึนอยูกับวาจะแจกแจงพฤติกรรมการปฏิบัติในแตละข้ันตอนใหชัดเจน

มากหรือนอยกวาแคไหนตามความเหมาะสมกับกลุมบุคคลที่จะรับการนิเทศ ที่สําคัญคือ กระบวนการ

ในการนิเทศการสอนควรจะประกอบดวยข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการดําเนินการนิเทศ และข้ันตอน

การวัดและประเมินผลการนิเทศ ซึ่งวัดและประเมินทั้งกระบวนการ และผลลัพธของกระบวนการ

ที่ประกอบดวยสมรรถภาพของครู ของผูนิเทศ และผลการเรยีนรูของนักเรยีนอันเปนเปาหมายที่สาํคัญ 

 กระบวนการนิเทศการสอนมีจุดมุงหมายทีจ่ะชวยเหลือ และพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียน และชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนทําให

เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน Harris (1985) ไดสรุปกระบวนการจัดนิเทศการสอนไว 

5 ข้ันตอน ซึ่งเขียนยอ ๆ วา POLCA โดยอธิบายไวดังน้ี 

  1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) หมายถึง การติดตามการนิเทศ จัดตาราง

ทํางาน ตารางการนิเทศ และทําโครงการตาง ๆ 
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  2. กระบวนการจัดการ (Organizing Process) หมายถึง การจําแนกหนาที่เพื่อขจัดปญหา 

การซ้ําซอนของงาน ช้ีแหลงขอมูลทางวิชาการ จัดวัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก การจัดใหมี

เครื่องมือเครื่องใชในสถานศึกษา 

  3. กระบวนการนํา (Leading Process) หมายถึง การแสดงภาวะผูนําของผูบริหาร

ในการตัดสินใจ ใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ เสริมแรง เอาใจใสในเรื่องสวัสดีภาพ 

ใชความสามารถในการสื่อสาร และมีความคิดริเริ่ม 

  4. กระบวนการควบคุม (Controlling Process) หมายถึง การติดตามการทํางานของ

บุคลากร เมื่อพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรองผูนิเทศจะตองแกไขขอบกพรองน้ันดวย การสรางความเขาใจ

อันดีระหวางผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ จะเห็นไดวา การควบคุมทางการนิเทศน้ันเปนกระบวนการ

ที่แตกตางไปจากการควบคุมทางการบริหาร 

  5. กระบวนการประเมนิ (Assessing Process) ไดแก การประเมินผล การตัดสินใจการ

ดําเนินการวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ การพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติ

วาการนิเทศสงผลมากนอยเพยีงใด และวัดผลอยางมีแบบแผนมีความเทีย่งตรง ทั้งน้ีควรมีการวิจัยดวย  

 เครื่องมือในการนิเทศการสอน 

 เครื่องมือในการนิเทศการสอน ประกอบดวยเครื่องมือที่สําคัญ คือ  

  1. เครื่องมือสาํหรับผูนิเทศหรือผูทําหนาที่นิเทศ และเครื่องมือการนิเทศการสอนสําหรับ

ผูนิเทศ/ผูทําหนาที่นิเทศ 

   1.1 โครงการนิเทศการสอน เพื่อปรับปรุงหรอืพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูเพือ่

การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดานใดดานหน่ึง 

   1.2 แผนการนิเทศการสอนครู 

   1.3 เครื่องมือสังเกตการณสอนของครูและแบบประเมินสมรรถภาพการสอนของครู 

   1.4 ปฏิทินสังเกตการสอนของครู 

   1.5 แบบประเมินตนเองในการนิเทศการสอน 

   1.6 แบบประเมินโครงการนิเทศและแผนการสอน 

   1.7 แบบสอบถามความคิดเห็นของคร ู

   1.8 แบบรายงานผลการนิเทศการสอน 

  2. เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการนิเทศของครู 

   2.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนหรือโครงการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อปรับปรุง

พัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 

   2.2 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนที่ไดเลือกใชรวมกับผูนิเทศ 

   2.3 แบบวัดผลการเรียนรูของนักเรียน 
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   2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

   2.5 แบบประเมินสมรรถนะการสอนของตัวเอง และแบบประเมินสมรรถนะการนิเทศ

ของผูนิเทศ 

   2.6 แบบบันทึก Journal Writing ของตัวเอง (ครู/ผูรับการนิเทศ และของนักเรียน) 

   2.7 แบบรายานผลการนิเทศ (สําหรับการทําหนาที่เปนผูนิเทศในเวลาเดียวกัน) 

 กลาวโดยสรุป การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนจะตองจัดกระบวนการนิเทศอยางมี

แบบแผนตามลําดับข้ันตอนตอเน่ืองกันอยางมีระบบ ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือดวยเหตุผล และ

ความเปนไปได น่ันคือ จะตองประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การใหความรูในสิ่งที่จะตองทํา การลงมือ

ปฏิบัติ การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลและกระบวนการดําเนินงาน และประสบผลสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาการนิเทศใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 

กระบวนการนิเทศภายใน 

 

 กรบวนการนิเทศภายใน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิง มีนักวิชาการหลายคนที่ไดเสนอ

กระบวนการในการนิเทศภายในไวดังตอไปน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2553 : 27 - 28) ไดเสนอถึง กระบวนการนิเทศภายในที่เปนการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง ดังน้ี 

  1. วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู)  

  2. เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 

  3. นําเสนอโครงการที่จะพัฒนา และข้ันตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบ

เพื่ออนุมัติการดําเนินการ  

  4. ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตาง ๆ และการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในช้ันเรียน และความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนและนวัตกรรมใหม ๆ 

ที่นาสนใจ  

  5. จัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารอืเพือ่

เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ  

  6. ดําเนินการตามแผนการนิเทศที่ไดวางไว โดยครูและผูนิเทศ (แผนการจัดการเรียนรู

และแผนการนิเทศ)  

  7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง และพัฒนารายงานผลสําเร็จ 
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 นอกจากน้ี สามารถนํากระบวนการบริหารมาประยุกตใชในการศึกษาไดอีกดวย ดังเชน 

 กระบวนการบริหารของ Luther Gulick (2012) ซึ่งไดรับความนิยมยกยองมากที่สุด โดยมี

ช่ือวา POSDCORB และมีข้ันตอนที่จะกลาวถึง ดังน้ี  

  1. Planning (P) หมายถึง การวางแผนหรอืวางโครงการอยางกวาง ๆ วามีงานอะไรบาง

ที่ตองปฏิบัติตามลําดับ วางแผนวิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานน้ัน ๆ กอนลงมือ

ปฏิบัติการ  

  2. Organizing (O) หมายถึง การจัดรูปโครงการ หรือเคาโครงการของการบริหาร 

โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอย หรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวย

กําหนดลักษณะและวิธีการติดตองาน สัมพันธกันตามลําดับข้ันแหงอํานาจหนาที่สูงตํ่าลดหลั่นกันไป  

  3. Staffing (S) หมายถึง การบริหารงานอันเกี่ยวกบัตัวบุคคล หรอืเจาหนาที่ทุกประเภท

ของหนวยงาน การบริหารงานบุคคลดังกลาว รวมต้ังแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุแตงต้ังการ

ฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลที่บรรจุแตงต้ังไวแลว การบํารุงขวัญ การเลือ่นข้ันและการลดข้ัน ตลอดจน

การพนจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพการทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูตลอดไป  

  4. Directing (D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณาโดยรอบคอบ

แลว รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ๆ  ในฐานะผูบรหิารเปนผูบังคับบัญชาของหนวยงาน  

  5. Coordinating (Co) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย หรือ

ตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการหรือสํานักงานใหญ เพื่อกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการ

ซ้ําซอนหรอืขัดแยงกัน แตทุกหนวยงานทํางานประสานกลมกลืนกนั เพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ

หรือหนวยงานใหญรวมกัน  

  6. Reporting (R) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา หรือไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง การเสนอรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบความกาวหนาของงาน

ทุกระยะ สะดวกแกการประสานงานกบัหนวยอื่น ๆ  ในขณะเดียวกันควรเสนอรายงานหรือผูใตบังคับบัญชา

ทราบดวย จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวย 

  7. Budgeting (B) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การวางแผนหรือโครงการ

ในการจายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงินหรอืตรวจสอบบญัชีโดยรอบคอบและรัดกุม  

 สุเทพ เชาวลิต (2548 : 308) กลาววา การประเมินประสิทธิผลในการปฏิรูประบบราชการ 

คือ องคกรทกุองคกรจะตองประเมินผลของงานดวยเกณฑ ความถูกตอง ความรวดเร็ว ความมีคุณธรรม 

และความมีสวนรวม  

 Lussier (2007 : 192 - 193) กลาววา การนิเทศงานในการสอนงาน (Coaching) ตองประกอบ 

ดวยการมีสวนรวมของพยาบาลประจําการ ในดานตาง ๆ ดังน้ี  
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  1. ดานการนิเทศงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน  

  2. ดานการสรางความเห็นชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน  

  3. ดานการกําหนดกิจกรรมงานที่ตองการเปลี่ยนแปลง  

  4. ดานการประเมินติดตามการปฏิบัติงานภายหลังการนิเทศ 

 ดังน้ัน กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนครั้งน้ี จึงใชกรอบแนวคิดของการปฏิรูประบบ

ราชการ โดยเนนที่ความถูกตอง รวดเร็ว ความมีคุณธรรม การมีสวนรวมในการนิเทศของกระบวนการ

นิเทศภายใน 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด 

โดยเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนกระบวนการ

นิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา การวางแผน การสรางสื่อ เครื่องมือ

และพัฒนาวิธีการ การประเมินผลและรายงานผล ดังแสดงตามภาพที่ 2.2  

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

ที่มา : กรองทอง จิรเดชากุล (2550) คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  

 

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ผูวิจัยจึงนํามา

สังเคราะหเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี ดังตารางที่ 2.2 ดังน้ี 

 

 

 

การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ 

การวางแผน 

และกําหนดทางเลือก 

การสรางสื่อ เครื่องมอื 

และพัฒนาวิธีการ 

การประเมินผล 

และรายงานผล 

การปฏิบัติการนิเทศ 

ภายในโรงเรียน 
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ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน 
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1. การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการ √ - √ - √ √ √ * 

2. การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลอืก √ √ √ √ √ √ √ * 

3. การปฏิบัติการนิเทศ √ √ √ √ √ √ √ * 

4. การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล √ √ √ √ √ √ √ * 

5. การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ - √ √ - √ √ √ * 

6. การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ √ - - √ - - - - 

7. การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ - √ - √ - - - - 

8. วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมกํากบัติดตาม √ √       

9. จัดสรรงบประมาณ √ -       

  

 จากตารางที ่2.2 ผูวิจัยไดการสังเคราะหการนิเทศภายในโรงเรียน จาก Luther Gulick (2012); 

Harris (1985); Lussier (2007); เอกนรินทร บุญยะโพธ์ิ (2557); ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557); กรองทอง 

จิรเดชากุล (2550) และ อรรถพร เกตุแกว (2558) สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนงานที่เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดยึดใชเปนแนวทางในการวิจัย 

ครอบคลุม 5 ดาน ดังน้ี 

  1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

  2. การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก 

  3. การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

  4. การปฏิบัติการนิเทศ 

  5. การประเมินผลการนิเทศและรายงายผล 
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 จากข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรยีน มีนักวิชาการและนักวิจัยไดใหความหมายและกลาวถึง

ดังตอไปน้ี 

  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ  

  มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน ไดกลาวถึงการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ความตองการ ไวดังตอไปน้ี 

  วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 228) ไดกลาววา การศึกษาความตองการจําเปน และปญหา

กอนเสนอโครงการนิเทศ ควรมีการรวมมือกันศึกษาสภาพปญหาตาง ๆ เพื่อจัดลําดับความจําเปนในการ

ปรับปรุงและพัฒนา หรือจัดลําดับความสําคัญของปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู แตละช้ัน 

แตละกลุมสาระการเรียนรู สอบถามความตองการและความสนใจในโครงการนิเทศและวิธีการนิเทศ  

  วีระศักด์ิ  ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ

ความตองการเปนข้ันเริ่มตนทีจ่ะไดขอมูลจากการศึกษา เพื่อไปประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และ

กําหนดทางเลอืกตอไป ในการพัฒนาครูจะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของคร ูข้ันตอนการพัฒนา 

การเรียนการสอน จึงควรเริ่มที่การหาความตองการจําเปนของครูโดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก สัมภาษณ

ครูผูสอน สัมภาษณนักเรียน ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สํารวจความตองการ และการเย่ียมเยียน

และดูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เปนตน 

  ชารี มณีศรี (2548 : 202 – 203) ไดกลาววา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการ ประกอบดวย การวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การซ้ําช้ัน 

คุณลักษณะตาง ๆ ตามเกณฑมาตรฐาน การสํารวจความตองการของครู การจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาการจัดอันดับกําหนดทางเลือก การแกปญหา และดําเนินการตามความตองการ 

  ณรงศักด์ิ ไชยชมภู (2550) ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา

ลําปาง เขต 1 พบวา ปญหาการนิเทศภายในที่สําคัญ คือ การกําหนดปญหา และความตองการนิเทศ

ภายในยังไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผูดําเนินการนิเทศไมไดวางแผนการนิเทศรวมกัน ขาด

งบประมาณในการสรางสือ่เครื่องมอืการนิเทศภายใน ผูนิเทศปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

และมีการรายงานผลการนิเทศใหทราบอยางชัดเจน สําหรับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน

เอกชน ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ ควรมีการวางแผนดําเนินการ

นิเทศภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในใหมีความทันสมัย เหมาะสม

และเพียงพอ ควรมีการประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศกอนเขาทําการนิเทศ และ

ควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางทั่วถึงและชัดเจน  

  สภาพปจจุบัน เปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ หมายถึง 

เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึง เปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิด อยางไรก็ตามการกําหนดสภาพที่ตองการ
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และคาดหวังวาจะเกิดน้ัน มิใชจะกําหนดลอย ๆ ตามใจใครก็ได แตตองกําหนดโดยคํานึงถึงองคประกอบ

มากมายที่ควรจะนํามาศึกษา และพิจารณาประกอบ คือ 

   1. นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ 

   2. ปญหาปจจุบันที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

   3. ขอมูลที่ไดจากกสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีอยูทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 

   4. ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ 

  จากการศึกษาและสาํรวจโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากสภาพปจจุบันกับสภาพที่ตองการ

แลว สถานศึกษาก็จะพบวามีงานมากมายที่ตองดําเนินการในเวลาเดียวกัน แตสถานศึกษาก็มีขอจํากัด

ทั้งในดานบุคคล งบประมาณ และทรัพยากรอื่น จึงจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาและ

ความตองการ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปน้ี 

   1. ขนาดและขอบขายของปญหาที่เกิดข้ึน 

   2. ความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึน 

   3. ขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู 

   4. นโยบายและความตองการเรงดวนในเรือ่งน้ัน ๆ  เมื่อไดศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา

และความตองการการนิเทศแลว ก็จะไดวางแผนการจัดโครงการการนิเทศ 

  ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ความตองการในการนิเทศ เปนข้ันตอนที่เปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดกอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ 

ผูนิเทศตองทราบสภาพปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ สภาพปจจุบันเปนสภาพที่เปนจริง

และกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ หมายถึง เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึงเปนสภาพที่

คาดหวังวาจะเกิด 

  จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ หมายถึง 

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา ทําการสํารวจความตองการ

ของครู ดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพหองเรียน 

สภาพแวดลอมทั่วไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทาํแฟมขอมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ประชุม วิเคราะห ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการ 

ศึกษาเลาเรียน พัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน 

  การวางแผนการนิเทศงานสอน และการกําหนดทางเลือก 

  การวางแผน คือ การคิดหาแนวทางเลือกลวงหนาที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากรที่มีอยู

อยางประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด โดยการดําเนินการตามข้ันตอนอยางระบบแบบแผน เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไว  



86 
 

  การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายใน

โรงเรยีน หมายถึง วิธีการอาศัยหลกัการ และเหตุผลและขอมูลที่จะไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน และ

ปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบางแลวมาจัดทาํแผน และโครงการ

ตอไป ในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองและสัมพันธกัน 

  การจัดทําแผนงานและโครงการน้ัน ตองจัดทําลวงหนากอนที่จะดําเนินการนิเทศ เชน ถา

ตองการนิเทศในเรื่องการสอน จากการศึกษาพบวา ครูอาจารยยังขาดการนําสื่อการสอนมาใช ยังใชวิธี

สอนแบบบรรยายมากกวาวิธีสอนอื่น จึงควรจัดแผนงานและโครงการนิเทศในดานการสงเสริมการใชสื่อ

การสอน โครงการสาธิตการสอนแบบตาง ๆ เปนตน 

  การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดทํารายละเอียดของแผน

ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากข้ึน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน ดังน้ี 

   1. แจกแจงกิจกรรมนิเทศที่จะทําในโครงการน้ัน 

   2. กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติคาใชจาย เวลา และ

สถานที่ เปนตน 

   3. จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการดําเนินงาน 

  วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา การวางแผน และกําหนดทางเลือก 

การวางแผน คือ การพิจารณาและตัดสินใจอยางมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรในการกําหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมายที่พึงประสงค ซึ่งรวมถึงการกําหนดการเลือก การปฏิบัติรายละเอียด ข้ันตอนการทํางาน 

อยางมีระบบที่สะดวกแกการปฏิบัติ และเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยโรงเรียนจะตองรวมกันวางแผน จัดทํา

เปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึนอยางชัดเจน และชารี มณีศรี (2548 : 202 – 203) ไดกลาววา 

การวางแผน นําเอาทางเลอืกในข้ันที ่1 มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดยเขียนเปนโครงการนิเทศ 

ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบโครงการ แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมิน และผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดนําเสนอการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีลักษณะ

ดังน้ี 

   1. ผูบริหารโรงเรียนประชุม ปรึกษาคณะครูเตรียมการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 

   2. ผูบริหารโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  

   3. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและ

ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

   4. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรยีน เสนอแผนการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในโรงเรียน  



87 
 

   5. ผูบริหารโรงเรียนประสานศึกษานิเทศกของหนวยงานตนสังกัด โดยใหความรู

คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในดานเทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน  

   6. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน เขารับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ

การนิเทศภายในโรงเรียน  

   7. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรยีนรวมกัน กําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหา 

ออกแบบการนิเทศ จัดทําแผน สื่อ และเครื่องมือการนิเทศ  

   8. คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรยีน กําหนดปฏิทินการนิเทศและกรอบ

การประเมินแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  

  ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การวางแผนและการกําหนดทางเลือก 

การวางแผนการนิเทศไววา การวางแผนที่ดีงานสาํเร็จแลวครึ่งหน่ึง การวางแผน นับวามีสวนสําคัญ

ของความสําเร็จหรือความลมเหลวของงาน การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดวัตถุประสงค 

นโยบาย หลักวิธีการทํางาน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2556) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

  วางแผนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม มีรายละเอียดดังน้ี  

   1. แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การจัดการ

ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูอํานวยการ 

เจาหนาที่ในสํานักที่เกี่ยวของ  

   2. ประชุมวางแผนการดําเนินงานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

   3. จัดทําแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การจัดการ

ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e - book) และจัดพิมพเปนรูปเลม

เอกสาร 

   4. จัดทําเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

   5. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยพัฒนาผูนิเทศทุกระดับ ทั้งในระดับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียน ดังน้ี  

    5.1 จัดทําสื่อวีดีทัศนประกอบการอบรมทางไกลสําหรับผูนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินและรายงานผล  
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    5.2 ประชุมเตรียมการคณะทํางานเพื่อจัดอบรมทางไกล โดยใชการถายทอดสด

ผานดาวเทียมและสื่อวีดิทัศน การเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมนิ 

และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

    5.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมทั้งศึกษาดูงานการจดัการจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมของโรงเรียนตนทางและโรงเรียนปลายทาง  

    5.4 จัดอบรมทางไกลผานดาวเทียมไปยังผูนิเทศ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และระดับโรงเรียน เพื่อสรางความรูความเขาใจกระบวนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน 

และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

    5.5 ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    5.6 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนเพื่อการบรหิารจัดการและนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

  จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก หมายถึง 

กระบวนการในการเตรียมขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 

และความตองการ โดยคณะครูและผูที่เกี่ยวของในการสรางสื่อเครื่องมือสําหรับการนิเทศ การกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผนการกระจาย

ทรัพยากร เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพฒันาการศึกษา เผยแพรแผน 

ปฏิบัติการนิเทศ แตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรม

การนิเทศภายใน การประสานงานใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการใชทรัพยากรที่มีอยู

อยางประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด 

  การสรางสื่อ และเครื่องมือท่ีใชในการนิเทศ 

  สื่อและเครือ่งมือ มคีวามสําคัญตอการนิเทศการศึกษาอยางมาก เพราะจะชวยใหการนิเทศ

การศึกษา การบริหารงานโรงเรียน การเรียนการสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย 

  วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา การสรางและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ 

หรือวิธีการนิเทศ ข้ันตอนน้ีเปนการกําหนดหลักสูตรหรือเน้ือหาสาระในการนิเทศ โดยนําผลที่ไดจาก

การสํารวจความตองการจําเปน การจัดเตรียมเอกสารที่ใชในการนิเทศ สื่อตาง ๆ เชน สไลด วีดีทัศน 

วีซีดี กําหนดรายละเอียดของวิธีการนิเทศ และวิธีติดตามผลและการรายงาน  

  ชารี มณีศรี (2548 : 202 – 203) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศ เปนข้ันตอนลงมือ

ตามแผนหรือโครงการนิเทศที่กําหนด โดยคํานึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ และเครื่องมือนิเทศ 
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การเตรียมความพรอมสรางความเขาใจ รวมถึงการเสริมแรงใจใหกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหาร

โรงเรียน 

  ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การสรางและการใชเครื่องมือในการนิเทศ

วาเครื่องมือที่ใชในการนิเทศจะแตกตางกันไปตามกิจกรรมการนิเทศ เชน เครื่องมือในการประชุม

ปฏิบัติการจะไมเหมือนกับเครื่องมือในการประชุมปรึกษาหารือ หรือเครื่องมือในการเย่ียมช้ันเรียน

จะไมเหมือนกับเครื่องมือสังเกตการสอน เครื่องมือที่ดีจะมีลักษณะและรายละเอียดที่เปนไปตามขอตกลง

ระหวางครูและผูนิเทศ การใชเครื่องมือในการนิเทศน้ันจะทําใหผูนิเทศสามารถวิเคราะหขอมูล และให

ความชวยเหลือครูในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนไดอยางถูกตอง 

  จากแนวคิดดังกลาวสรปุไดวา การสรางสือ่และเครือ่งมือที่ใชในการนิเทศ คือ การพิจารณา

ขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือที่ใชในการนิเทศ เพื่อตรวจ

คุณภาพการศึกษา มีการศึกษารายละเอียดของสื่อและเครื่องมือมีลักษณะเฉพาะจุดดี จุดเดน ดําเนินการ

สรางเครื่องตามวัตถุประสงคและรูปแบบที่กําหนดไว จัดสรรงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ

เครื่องมือ มีการทดลองใชสื่อเครือ่งมือกอนนําไปใชทุกครัง้ ปรับปรุงใหมีความบกพรองนอยที่สดุ จัดเตรียม

เอกสารหรือสื่อตาง ๆ ใหพรอม ผูรับการนิเทศใชสื่อ เชน คูมือครู แผนการสอน ชุดการเรียน คูมือครู 

แผนการสอน ชุดการเรียน แบบเรียน และประเมินผลการใชสื่อ เพื่อการเรียนการสอน ผูรับการนิเทศ

ตองพัฒนาสื่อใหดีย่ิงข้ึน เพราะจะชวยใหการนิเทศการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน ตลอดจนการเรียน

การสอน ดําเนินการไปอยางเรียบรอย 

  การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 

  การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ถือเปนข้ันตอนที่สําคัญ ซึ่งแผนงานหรือโครงการจะมี

ความสมบูรณเพียงใดก็ตาม หากไมนํามาปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมไดก็ไมมีประโยชนอันใด การดําเนินงาน

นิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหไดตามความตองการหรือเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะมี

รายละเอียดแตละข้ันตอนดังน้ี 

    1. การใหความรูในงานทีป่ฏิบติั เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวา

จะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินงานอยางไร และจะทําอยางไร

ที่จะทําใหไดผลงานออกมาอยางมคุีณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการนิเทศที่จะจัดข้ึนใหม เพื่อจะได

สรางความเขาใจกัน และทําใหการนิเทศน้ันไดผล 

    2. การปฏิบัติงาน ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย คือ 

     2.1 ผูรับการนิเทศ เปนข้ันที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงาน ตามความรู

ความสามารถที่ไดรับ 

     2.2 ผูใหการนิเทศ เปนข้ันที่ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ และดูแลใหผูรับ

การนิเทศไดทํางานสําเร็จตามที่วางไว 
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     2.3 ผูบริหาร เปนผูที่สนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะใหการ

สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ คาใชจาย วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางไดผล 

    3. การสรางขวัญและกาํลงัใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสรมิกาํลังใจ โดยเฉพาะ

จากฝายบริหาร เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสรางขวัญ และ

กําลังใจควรปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการทํางานจึงจะไดผล 

  ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศ เปนการปฏิบัติตาม

แผนที่ครูและผูนิเทศไดรวมกันกาํหนดไว คือ การทําความเขาใจรวมกัน การจัดสรรทรัพยากร การสราง

และใชเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศจะเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดวางแผนการนิเทศไว หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน บุคคลที่เกี่ยวของทุกคนโดยเฉพาะครูกับผูนิเทศจะตองรับรูรวมกันภายใน

เวลาอันรวดเร็ว ผูนิเทศจะตองแกปญหาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค การยืดหยุน

เปนสถานการณที่เกิดข้ึนไดตามความจําเปน 

  ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนไวอยาง

เปนรูปธรรมวา 

    1. ผูบริหารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและ 

ครูผูสอนทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศภายในโรงเรียน และสรางความตระหนักตอการนิเทศภายใน

โรงเรียน  

    2. คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนินการนิเทศตามแผนและ

ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ดวยเทคนิคและวิธีการที่กําหนดรวมกันไว โดยใชเครื่องมือและสื่อ

ในการนิเทศภายใน  

    3. ครูผูสอนไดรับการนิเทศอยางนอย 4 ครั้งตอป (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง)  

    4. ครูผูสอนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียน  

    5. ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับ และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนระหวาง

การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

  วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศหรือวิธีการนิเทศ คือ 

การใหการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริม เพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนแกผูรับการนิเทศ

ดวยวิธีการพูด ช้ีนํา แนะนํา รวมปฏิบัติ รวมปรึกษาหารือ รวมแกปญหาหรือคอยใหความชวยเหลือ

เมื่อครูตองการเทาน้ัน โดยทั่วไปกระบวนการนิเทศการสอนจะประกอบดวยการสังเกตการณสอน

ในช้ันเรียน การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหรือดวยวิธีดําเนินการ

ตามกระบวนการนิเทศแบบตาง ๆ เชน การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการโคช

แบบเพื่อนชวยชวย (Peer Coaching) เปนตน  
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  วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) การปฏิบัติการนิเทศในข้ันน้ีสามารถทําได 2 ลักษณะ 

คือ นิเทศเพื่อตรวจสอบและเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดวิธีการนิเทศออกเปน 2 วิธี คือ 

การนิเทศทางตรง หมายถึง การนิเทศดวยตนเอง และการนิเทศทางออม หมายถึง การนิเทศดวยการ

ใชสื่อและเครือ่งมือนิเทศ การนิเทศทําไดหลายวิธีทั้งวิธีนิเทศรายบุคคล นิเทศภายนอก ประสานการนิเทศ

ภายใน นิเทศเปนกลุมต้ังแตใหคําปรึกษา สาธิต อภิปราย ประชุมกลุมยอย ประชุม ปฏิบัติการ ประชุม

อบรม สัมมนา การฝกงาน ดูงานทัศนศึกษา จัดนิทรรศการ การสังเกตการณสอน แตละวิธี ขอดี ขอจํากัด

ของตนเอง และมีความเหมาะสมทีใ่ชตางสถานการณกัน ในข้ันตอนการวางแผนไดมีการเลือกสรรและ

กําหนดวิธีการนิเทศไวเปนข้ันตอนแลว จึงปฏิบัติงานนิเทศไปตามแผนที่วางไว โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค

และใหสอดคลองกับเวลาที่กําหนด  

  ชารี มณีศรี (2548 : 202 – 203) ไดกลาววา การประเมินผล ตรวจผลการดําเนินการ

นิเทศตามโครงการที่กําหนดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค การประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษารวมผลการประเมินขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงตอไป 

  จากแนวคิดดังกลาว การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรยีน หมายถึง การช้ีแจงใหคณะครู

เขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรมการนิเทศ

โดยตรงและโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน 

สรางขวัญและกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 

  การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

  เปนข้ันตอนตอเน่ืองจากข้ันตอนอื่น ๆ  ที่ตองทําควบคูไปกับการนิเทศจะชวยใหทราบวา

การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนหรือโครงการ และบรรลวัุตถุประสงคเพียงใด การประเมินผลเปนข้ันสุดทาย

ในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทํา

การประเมินผล หลักการที่ใชในการประเมินผล มีดังน้ี 

    1. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเช่ือถือโดยการต้ังจุดมุงหมายที่ชัดเจน การใช

เครื่องมือ และการรวบรวมขอมลูที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปนทีย่อมรบัของฝายนิเทศ 

ครูอาจารย และนักเรียน นักศึกษา 

    2. การประเมินผล เปนข้ันตอนหน่ึงของการนิเทศที่จําเปนตองทํา เมื่อไดจัดทํา

โครงการนิเทศแลว 

    3. การประเมนิผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ทั้งจากผูบรหิารผูนิเทศ และผูรับ

การนิเทศ 
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    4. การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหวางโครงการ 

เพื่อจะไดพิจารณาวิธีดําเนินการ เพื่อปรับปรุงโครงการ สวนการประเมินผลสรุป เปนการประเมินผล

เพื่อการตัดสินใจถึงผลที่ไดรับจากโครงการ 

    5. การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ  

     5.1 การประเมินผลที่ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินผลที่มุงตัวนักเรียน

นักศึกษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน รวมทั้งคุณสมบัติและความสามารถของครูผูสอน 

     5.2 การประเมินผลที่กระบวนการ เปนการประเมินขณะดําเนินโครงการ

เพื่อการปรับปรุงโครงการ 

     5.3 การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลหลังจากดําเนินโครงการแลว

พิจารณาผลที่ไดจากโครงการวา บรรลุจุดมุงหมายต้ังไวหรือไม 

    การประเมินผล มีเทคนิควิธีการ ดังน้ี คือ 

     1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถจะดําเนินการไดในลักษณะประเมินผล

เดียวหรือประเมินผลเปนกลุมได ผูดําเนินการประเมินจะรวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ  

จากบุคคลที่เกี่ยวของ การประเมินผลน้ีตองใชเครื่องมือทีม่ีความเช่ือถือ และมีความเที่ยงตรงในการวัด 

จึงอยูที่คุณภาพของเครื่องมือทีใ่ช เชน แบบสอบถามชนิดตาง ๆ รวมทั้ง การวิเคราะหและการแปลผล

ขอมูลดวย 

     2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลจากการสังเกต สัมภาษณ 

การประชุม สัมมนารวมกัน อาจจะมีแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณประกอบดวยก็ได การประเมินผล

แบบน้ีผูประเมินตองมีความละเอียด ชางสังเกตขณะเดียวกันก็ตองไมมีอคติ มีใจเปนกลาง 

    โดยทั่วไปการประเมินผลการนิเทศ จะใชเทคนิควิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ประกอบกันไป เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเช่ือถือได สวนการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา 

การนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติไดดังน้ี  

     1. เมื่อประเมินผลแลวพบวา ผลที่ไดเปนไปตามจดุมุงหมายที่วางไวก็สามารถ

นําวิธีการที่ใชไปนิเทศในกลุมอื่นตอไป 

     2. เมื่อประเมินผลแลวพบวา ผลการนิเทศยังมีขอบกพรองที่ควรแกไขก็สามารถ

จะปรับปรุงวิธีการใหมใหเหมาะสม 

     3. เมื่อประเมินผลแลวพบวา วิธีการนิเทศมีปฏิกิริยาจากผูรับการนิเทศ และ

มีเสียงวิพากษวิจารณมาก ก็ควรจะไดวางแผนการนิเทศใหม 

     4. เมื่อประเมินผลแลวพบวา เทคนิควิธีที่นํามาใชไดผลดีมาก ฝายประชาสัมพันธ

สามารถจะประชาสัมพันธใหสถานศึกษาอื่นสามารถนําไปปฏิบัติได  
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  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 232 - 235) ไดกลาวถึง หลักการที่ใชในการประเมินผล 

มีดังน้ี การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเช่ือถือ การประเมินผลเปนข้ันตอนหน่ึงของการนิเทศที่จําเปน 

ตองทําเมื่อไดจัดทําโครงการนิเทศแลว การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ทั้งจากผูบริหาร

ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศการประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะคือ การประเมินผลระหวางโครงการ 

เพื่อจะไดพิจารณาวิธีดําเนินการเพื่อปรับปรุงโครงการ สวนการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจถึงผลที่ไดรับ

จากโครงการ การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ การประเมินผลที่ปจจัยนําเขา การประเมินผล

ที่กระบวนการ และการประเมินผลผลิตแบบสอบถาม 

  ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

   1. ผูบริหารโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

   2. คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จัดทําขอมูลสภาพการจัดการ

เรียนการสอนทีป่ฏิบัติจริง และรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศภายในใหคณะกรรมการประเมินผล

การนิเทศภายในโรงเรียนทราบ  

   3. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

สังเคราะหและนําเสนอตอผูบริหารโรงเรียน  

   4. ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับ /ขอเสนอแนะ ตอคณะคร ูและผูเกี่ยวของ  

   5. คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทําเอกสาร สรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

  วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การประเมินผลการนิเทศน้ัน จะตองมีการ

ประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งตัวโครงการ วิธีนิเทศของผูนิเทศ และผลลัพธหรือผลผลิต

ของนิเทศดวย ซึ่งเทคนิควิธีการประเมินผลน้ัน ผลสําเร็จของกระบวนการนิเทศแตละโครงการอาจจะ

ประเมิน โดยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยวัดผลการเรียนรูหลายดานวัดและประเมิน

สมรรถภาพ การจัดการเรียนการสอนของครดูวยวิธีตาง ๆ  และแบบประเมินผลโครงการ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ  

  วีระศักด์ิ ชมภูคํา (2550 : 275 - 277) การประเมินผลและรายงานผล เปนข้ันตอนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวบรวมปญหาทีป่ฏิบัติแตละข้ันตอน เพื่อหาทางแกไขการประเมินข้ันสดุทาย

เปนการเปรียบเทียบผลงาน เมื่อไดมีการปฏิบัติการนิเทศแลวจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถามีการกําหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศไวเปนข้ันตอนก็อาจจะประเมินผลเมื่อจบทีละข้ันตอน เพื่อทราบ

ผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถายังไมดีก็จะไดนํามาพิจารณาหาเหตุผล

และนําไปปรับปรุงแกไขใหมอีก การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ใหมีผลการเรียนการสอนดีข้ึนก็คือ การพัฒนา 

การเรียนการสอนน้ันเอง เมื่อผลการเรียนการสอนในข้ันตอนแรกดีแลวก็ปฏิบัติ และประเมินข้ันตอน
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ตอ ๆ ไป จนถึงข้ันตอนสุดทายจึงประเมินผลรวมอีกครั้งเมื่อเปนที่พอใจ ก็นํามาขยายผลตอไป เมื่อนําไป

ขยายผลก็ตองนิเทศติดตามผลตอไปอีก 

  การประเมนิผลทาํไดหลายวิธี เชน การสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน การสัมภาษณ 

การรวมอภิปราย การใชแผนการเรียนรู ตลอดจน พิจารณาจากผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน ผลจากการนิเทศที่เกิดข้ึนในโรงเรียน ไดแก 

    1. โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการไดดีย่ิงข้ึน 

    2. ครูเปลี่ยนพฤติกรรม 

    3. ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

    4. นักเรียนที่จบแลวไปเรียนตอ หรือประกอบอาชีพไดตามความแตกตางระหวาง

บุคคลของนักเรียนและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่พอใจ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ

นิเทศภายในโรงเรียน ตามแผนที่วางไวแลวจะตองมีการสรุปจัดรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนไว

อยางชัดเจน สําหรับนําเสนอผูเกี่ยวของและนําไปเปนขอมลูสารสนเทศในการนําไปเปนแบบอยางหรือ

พัฒนางานนิเทศภายในโรงเรยีนตอไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550) มีแนวทาง

การดําเนินงาน สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

     4.1 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลสาร และสนเทศที่ไดจากการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล นํามาสรุปและรายงานผล เพื่อไปใชประโยชนในการกําหนด

นโยบาย การพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง  

     4.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียน 

ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรยีนปลายทาง พรอมทั้งประกาศยกยอง ชมเชย สรางขวัญและกําลังใจ

แกบุคลากรที่เกี่ยวของ  

     4.3 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตอ

กระทรวงศึกษาธิการ  

     4.4 ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียมสูสาธารณะชนผานทางเว็บไซต และสื่อสารมวลชน 

  จากแนวคิดดังกลาว การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง การดําเนินการ

จัดเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน การประเมินผล

การนิเทศอยางตอเน่ือง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมลูในการปรับปรุงกิจกรรม เตรียมการตรวจสอบ

ความพรอมของผูประเมิน สรุป และรายงาน เพื่อสรางและใชเครือ่งมอืไดอยางเหมาะสม รวบรวมขอมูล
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ไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล สรุป และจัดทํารายงานผลการนิเทศ

เปนรูปเลมเพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ มีดังน้ี 

 พัฒนพร ศิลาวงษ (2556 : 64 - 65) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 จํานวน 337 คน โดยการเทียบประชากร

กับตาราง Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาเปนแบบสอบถาม มาตรสวนประมาณคา 

5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่น 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Pearsons’ 

Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาคนควาพบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ

มาก ระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 สิริทร คงคูณ (2556 : 93 - 95) ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับประสทิธิผลการบริหารงานของผูบรหิารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ

ระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการกบัประสทิธิผลของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษาที่ 28 จํานวนกลุมตัวอยางผูบริหาร จํานวน 70 คน และครูผูสอน จํานวน 206 คน โดยวิธีสุม

แบบช้ันภูมิและวิธีสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมมีภาวะผูนําอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีภาวะผูนําอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
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ในโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ประสิทธิผลของการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีระดับประสิทธิผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอมีประสทิธิผลอยูในระดับมากที่สดุเทากัน 2 ขอ ไดแก สงเสริมใหบคุลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวม

ในการกําหนดแนวทาง และเปาหมายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน 

และกําหนดนโยบายวางแผนการจัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกัน

ในทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ภัทรวดี อุนวงษ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

คุณลักษณะผูนําทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี มีจํานวน 279 คน ไดแก ผูบริหาร

จํานวน 54 คน ผูสอน 150 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชในการเกบ็

รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคา F - test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะ

ผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดาน

วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทนักับการเปลี่ยนแปลง 2) ดานความเปนผูนําในการริเริ่มการใชนวัตกรรม

เพื่อการเรียนการสอน 3) ดานสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิรูป

การเรียนรู 4) ดานศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนางานวิชาการ และ 5) ดานการแสวงหาความรูใหม

มาปรับใชตลอดเวลา ผลการเปรยีบเทียบ คุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 

พบวา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อทดสอบหาคู

ที่มีความแตกตาง พบวา ผูสอนมีความเห็นสูงกวาคณะกรรมการการศึกษา 

 วันเผด็จ มีชัย ( 2557 : 68 - 69) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรยีน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ศึกษาบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน โดยใชวิจัยเชิงสํารวจ 

ประชากร คือ ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูบริหารจํานวน 

38 คน จํานวน 471คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมแบบแบงช้ัน จําแนกตามรายโรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง 

ผูบริหารจํานวน 25 คน ครูจํานวน 214 คน รวมทั้งสิ้น 239 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
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วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรปูเพือ่หาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบน

มาตรฐานคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสนั และคาสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยพหุคูณดวยวิธี Stepwise 

เพื่อหารูปแบบที่ดีที่สุดในการนําไปสรางสมการพยากรณ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัด

องคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ี คือ ดานการบริหาร

จัดการหลกัสตูร ดานการจัดการเรยีนการสอน และดานการสงเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิง่แวดลอม

ที่เอื้อตอการเรียนรู ตามลําดับ อันสุดทาย คือ ดานการนิเทศการศึกษา สวนการบริหารงานวิชาการ

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียนลําดับจากมากไปหานอย 

 พัชรินทร พันธโตดี ( 2556 : 89 - 90) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 กลุมตัวอยางไดแก ครูปฐมวัย ประกอบดวย

ครูผูสอนช้ันอนุบาลปที่ 1 จํานวน 105 คน ช้ันอนุบาลปที่ 2 จํานวน 105 คน รวม 210 คน ใชวิธีการสุม

แบบหลายช้ัน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .30 - 82. และคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ทั้งฉบับเทากับ .81 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธ

ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย คือ ดานการกําหนดพันธกิจ การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ดานการกํากับ

ติดตามความกาวหนาของผูเรียน การนิเทศการสอน ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานหลักสูตรและแกนนํา

หลักสูตรไปใช ดานการจัดประสบการณเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย โดยภาพรวม

และรายดาน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยอยูในระดับสูง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 วิณัฐธพัชร โพธ์ิเพชร (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการ 

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางตัวบงช้ีภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงช้ี

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 3) ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเกณฑสัมพันธของตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การดําเนินการ
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วิจัยม ี3 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและจัดสนทนากลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 20 คน 

เพื่อกําหนดกรอบโครงสรางเชิงทฤษฎี 2) ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานกับขอมูลเชิงประจกัษ โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสอง ดวยโปรแกรม ลิสเรล (LISREL Version 8.72) ตัวอยาง คือ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 441 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน 

(Yamane) สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ 3) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธของตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการนําตัวบงช้ีมาสรางเปนแบบประเมิน และนําไปสอบถามความคิดเห็น

เชิงประเมินจากตัวอยาง จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงช้ีขององคประกอบภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 55 ตัวบงช้ี จําแนกเปน 6 ดาน คือ ดานการกําหนด

วิสัยทัศนและกลยุทธการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 9 ตัวบงช้ี ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอน จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จํานวน 9 ตัวบงช้ี ดาน

การสงเสรมิการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีจํานวน 8 ตัวบงช้ี ดานการพัฒนาครผููนําการเปลี่ยนแปลง

ทางการสอน จํานวน 8 ตัวบงช้ี และดานการนิเทศ กํากับ ติดตามการสอน จํานวน 8 ตัวบงช้ี 2) ผลการ

ทดสอบความสอดคลองของโมเดล โครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พบวา มีความสอดคลองกับขอมลูเชิงประจกัษอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (คา Chi - Square 

=2646.65 คา df=1405 คา P-VALUE=0.081 คา GFI=0.96 คา AGFI=0.92 คา RMSEA=0.064) 

ผลการวิเคราะหองคประกอบ เชิงยืนยันอันดับสอง พบวา องคประกอบทั้ง 6 ดาน เปนองคประกอบ

สําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยองคประกอบที่มีคานํ้าหนัก

สูงสุด คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 3) ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเกณฑสัมพันธ

ของตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ตัวบงช้ีจํานวน 55 ตัวบงช้ี

มีความเที่ยงตรงเชิงเกณฑสัมพันธ 

 ภัสรา ชูเสน (2557) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช 

เขต 4 และ 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จําแนกตามประเภทของโรงเรียน

และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชเปนครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 จํานวน 312 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

มี 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 
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เปนแบบสอบถามแบบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที วิเคราะหความ

แปรปรวน และการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตาม

ความคิดเห็นของครผููสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และ 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จําแนกตาม

ประเภทขนาดของโรงเรียน และประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 วันเผด็จ มีชัย (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพื่อ 1) ศึกษา

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 3) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 4) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ประชากร คือ ผูบริหารและครใูนเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ผูบริหาร จํานวน 38 คน ครู จํานวน 471 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมแบบแบงข้ัน (Stratified 

Random Sampling) จําแนกตามรายโรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง ผูบริหาร จํานวน 25 คน ครู จํานวน 

214 คน รวมทั้งสิ้น 239 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน และคาสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ดวยวิธี Stepwise เพื่อหารปูแบบที่ดีที่สดุในการนําไปสรางสมการพยากรณ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีภาวะผูนําทางวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังน้ี 

คือ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน และดานการสงเสริม

บรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรู ตามลําดับ อันดับสุดทาย คือ ดานการนิเทศ

การศึกษา สวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
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ตามลําดับดังน้ี คือ ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ 

ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษาตามลาํดับ อันดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธกัน

ในทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (Y) ในระดับ

มาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธพหคูุณ เทากับ 0.867 มีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายรอยละ 75.10 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ของภาวะผูนําทางวิชาการแตละดานทีส่งผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน มากที่สุดคือ ดานการพัฒนาคร ู(X5) ดานการนิเทศการศึกษา (X4) ดานการบริหาร

จัดการหลักสตูร (X2) ดานวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจ (X1) ดานการสงเสรมิบรรยากาศ วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (X6) ตามลําดับ  

 อมรรัตน โพธ์ิเพชร (2557) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับ

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 2) เพื่อศึกษาระดับประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 4) เพื่อหาอํานาจในการทํานายและสรางสมการทํานายของภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยมีการเก็บขอมูลจาก ผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปการศึกษา 2555 

จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 24 คน และครูผูสอน จํานวน 314 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ 1) ภาวะผูนําทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2542 

จํานวน 12 มาตรฐาน ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามขอบขายภารกิจการ

ดําเนินงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ และประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา

ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวนความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสัมพันธคอนขาง

สูงและเปนไปในทิศทางบวก (rxy=0.62) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 สุจิตา โชติกุญชร (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุราษฎรธานี เขต 3 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการ และระดับ

ประสิทธิภาพการสอนของครู และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู ในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 312 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปร

อิสระ คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสังเคราะหได 

5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานความสามารถ 3) ดานการนิเทศ 4) ดานการ

วางแผน 5) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการสอนของครู 

มีองคประกอบ 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 2) ดานการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน 3) ดานการวัดผลและประเมนิผล 4) ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 5) ดาน

กลวิธีการสอน จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ประสิทธิภาพการสอนของครูโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กับประสิทธิภาพการสอนของครู

โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับปานกลาง (r=0.54) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปรีดา ดําดวงโรม (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารกับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา และศึกษาการสงเสรมิคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริม

คุณลักษณะของผูเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด

สุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมลูจากครผููสอน จํานวน 322 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสังเคราะหได 4 ดาน 

ประกอบดวย 1) การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2) การสงเสริมความรวมมือ และการมี

สวนรวม 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรตาม คือ

การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การสงเสริมดานความ

ซื่อสัตย สุจริต 2) การสงเสริมดานความมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3) การสงเสริมดานจิตสาธารณะ 

4) การสงเสริมดานใฝเรียนรู จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ ดานการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร

ดานการสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการสงเสริม

บรรยากาศการเรียนการสอน การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ การสงเสริมดานซื่อสัตย สุจริต การสงเสริมดานความมีวินัย และ
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มีความรับผิดชอบ การสงเสริมดานจิตสาธารณะ และการสงเสริมดานใฝเรียนรู ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารมีความสมัพันธทางบวกกบัการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในระดับคอนขางสูง 

(r= 0.767) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 กนกพรรณ ยังบุญสุข (2558) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 การวิจัยครั้งน้ี

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 2) เพื่อภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาเปรียบเทียบอําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณการทาํงาน เก็บรวบรวม

ขอมูลจากครผููสอนอําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ในปการศึกษา 2556 จํานวน 294 คน โดยใชตัวแปรทีศึ่กษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ตัวแปรตาม 

ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานการวางแผนงานวิชาการ 

2) ดานการบริหารจัดการ 3) ดานการนิเทศ 4) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 5) ดานสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3 ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ

มาก ยกเวนดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับดังน้ี ภาวะผูนํา

ดานการวางแผนงานวิชาการ ภาวะผูนําดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศ ดานการบริหาร

จัดการ และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาของครูที่มีเพศ และอายุตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของครใูนอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 เก็บรวบรวมขอมูลจากครู จํานวน 266 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 

0.95 วิเคราะหขอมลู โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ทดสอบ ไดแก การทดสอบทีและการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอําเภอกาญจนดิษฐในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง 

ลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า ดังน้ี ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน ดานการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู 
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และดานการวัดประเมินผลและวิจัย ตามลําดับ ผลการเปรยีบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 จุไรรัตน อุไรโรจน (2559) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารกับการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อศึกษาการสงเสรมิการวิจัยในช้ันเรียนของครูและศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการทําวิจัยในช้ันเรียนของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

และคร ูจํานวน 303 คน โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผูนํา

ทางวิชาการ และการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 และ 0.96 ตามลําดับ 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบเพียรสนั ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัด

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ตามลําดับ การสงเสริม

การวิจัยในช้ันเรียนของคร ูโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอยได ดานการยกยองเชิดชูครูที่มผีลงานวิจัยในช้ันเรยีน ดานการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของผูทําการวิจัยในช้ันเรียน ดานผลงาน

การทําการวิจัยในช้ันเรียน และดานความรูของครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน ตามลําดับ และความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริมงานวิจัยในช้ันเรียนของคร ูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมมีความสัมพันธกัน

ในทิศทางบวก มีความสัมพันธระดับคอนขางสูง (r=.683*) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 วันเพ็ญ ยศตุย (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัตถุประสงค

ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทยีบศึกษาสภาพการดําเนินงาน

นิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 

เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 21 คน และครูผูสอน จํานวน 

278 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม รองลงมาคือ 

ดานการสงเสริมประสบการณอาชีพ และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการมีการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน 
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เมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษา และประสบการณการทาํงาน พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มปีระสบการณ

การทํางาน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานนิเทศ

ภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ศรีสุดา แกวทอง และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน จํานวน 284 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก  

ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการพัฒนาทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะการทํางาน

กลุมดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการ

นิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายใน

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช 

เขต 3 จําแนกตามตําแหนงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สุนันทา สบายวรรณ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค

ในการศึกษา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ไดแก ครูผูสอน จํานวน 336 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก การนิเทศภายในสถานศึกษา ดานการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ การวางแผน การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผล และการ

ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการ

พัฒนาทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ในช้ันเรียน ผลการวิจัยพบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน  

 รัตนา ตวนสุหลง (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใช

กิจกรรมคายปฐมวัยสาํหรับครู โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอ

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการจัดกิจกรรมคายปฐมวัย

ของครูระหวางกอนและหลังการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนปฐมวัย 
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จํานวน 68 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 1) ชุดฝกการจัดกิจกรรมคายปฐมวัย 2) แบบสอบถามความคิดเห็น

ของครูที่มีตอการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมคายปฐมวัย 3) แบบสังเกตทักษะเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมคายปฐมวัย ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับคร ูโดยรวมมีความเหมาะสมมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเปนราย

ข้ันตอน ครูมีความคิดเหน็วามคีวามเหมาะสมมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ ข้ันตอนวิเคราะหปญหาและ

การวางแผน ข้ันตอนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ข้ันตอนการปฏิบัติการนิเทศ และข้ันตอนศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหาและความตองการ ทักษะการจดักิจกรรมคายปฐมวัยของครหูลังการนิเทศ การจัด 

การเรียนการสอนโดยภาพรวมสูงวากอนการนิเทศ โดยมีคะแนนเฉลีย่ทักษะการจัดกิจกรรมคายปฐมวัย

สูงข้ัน 10.21 เมื่อพิจารณาเปนรายทักษะพบวา ครูมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการจัดกิจกรรมคายปฐมวัยสูงข้ึน

ทุกทักษะเรียงลําดับ คือ ทักษะการวางแผน ทักษะการสรุปผล ทักษะการศึกษาขอมลู ทักษะการปฏิบัติ 

และทักษะการระดมความคิดเห็น  

 กาญจนา นาคสุวรรณ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

การนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี วัตถุประสงค

ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานและ

ขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูดูแลเด็ก จํานวน 179 คน และผูชวยคร ูผูดูแลเด็ก จํานวน 84 คน ตัวแปร

ที่ใชในการศึกษา ไดแก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ

ดานการปฏิบัติการนิเทศ และดานการประเมินผลและรายงานผล ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงาน

การนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี ตามระดับการศึกษาและขนาดของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพ

การดําเนินงานการนิเทศภายใน ควรสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกบุคลากรดานการนิเทศการศึกษา 

ฝกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะ สงเสริมการมสีวนรวมในการนิเทศตลอดจนฝกอบรม พัฒนาเกี่ยวกับการวางแผน 

การนิเทศภายใน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 วงศกร ดําแกว (2557) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพ

การนิเทศภายในโรงเรียน กลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน โรงเรียน กลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารจํานวน 12 คน และครูผูสอนจํานวน 96 คน 
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รวม 108 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการนิเทศ 

การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา สภาพการ

นิเทศภายใน โรงเรียนกลุมมัธยมทาทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทยีบสภาพการนิเทศภายใน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน 

 เอกนรินทร บุญยะโพธ์ิ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษา

สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 310 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ไดแก การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การลงมอืปฏิบัติการนิเทศ

และการตรวจสอบ ประเมนิผล การปรับปรุง และแกไขการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา สภาพการนิเทศภายใน

โรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการลงมือปฏิบัติการนิเทศอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี 

ดานการลงมือปฏิบติัการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุง 

และแกไขการนิเทศ และการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ ผลการเปรียบเทยีบสภาพ

การนิเทศภายในโรงเรียน จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษาของครูผูสอน พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายใน

โรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

2 วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบรหิารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 2) เพื่อเปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ และแนวทางในการนิเทศภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 จํานวน จํานวน 519 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดแก ดานการศึกษา

สภาพปจจุบนั ดานการวางแผนการนิเทศภายใน ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน และดานการประเมินผล

และรายงานผลการนิเทศภายใน ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
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รองลงมาไดแก ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการศึกษาสภาพปจจุบนั ดานการประเมินผลและรายงานผล

การนิเทศ บทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามประสบการณการ

ทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตเมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบวา โดย

ภาพรวมและรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษา

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ผูบริหารควรมี

การศึกษาสภาพปจจุบัน มีการวางแผนการนิเทศภายในรวมกับครู มีการปฏิบัติการนิเทศอยางตอเน่ือง 

มีการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศใหครูทราบ เพื่อใหการดําเนินการนิเทศภายในเกิดประสิทธิภาพ 

 อรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของ

วิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัย

เทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี เก็บรวบรวม

ขอมูลจากครผููสอน จํานวน 115 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.94 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมกาสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

เรียงลําดับดังน้ี ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก ดานการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหา ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ และการสรางสื่อและเครื่องมือ

ในการนิเทศ ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี 

จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Blasé & Blasé (2002 : 121) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาลักษณะของผูนําในดานการสอน 

ซึ่งมีอิทธิพลตอการสอนในช้ันเรียนในเชิงบวก พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การแสดงความเปนผูนําที่เหมาะสมแสวงหา และการใชขอมูล

สําหรับพัฒนาหนวยงาน และสมรรถภาพของผูบริหารโรงเรียนดานความรู พบวา ผูบริหารโรงเรียน

มีความรูเรื่องมนุษยสัมพันธกับการปฏิบัติงานรวมกันอยูในระดับมาก ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมภาวะผูนํา

ทางการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การพัฒนาผูรวมงานจึงเปนการสรางคุณภาพการสอน

ของครูใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารใหการแนะนําการวิจัย และนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชใหเกิด

ประโยชน รวมทั้งสนับสนุนการใชแหลงขอมูลในการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน จัดโครงการ

ใหครูในโรงเรียนสับเปลี่ยนการเย่ียมของช้ันเรียน จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาการดานการจัด 

การเรียนการสอนเพิ่มเติมแกครู สงเสรมิใหครูอานหนังสอืบทความเกี่ยวกับวิชาครู เพื่อปรับปรุงเทคนิค

การสอน 
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 Cavazos (1999 : 98) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษามัธยมศึกษา

ที่ประสบความสําเร็จในโรงเรียน Hispanic Majority Schools พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการที่ทําให

โรงเรยีนประสบความสาํเรจ็ คือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําทีเ่ขมแข็งในการสนับสนุนการพัฒนาเปาหมาย 

การปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ การกําหนดวัฒนธรรมของโรงเรียน และการจัดการเรียน

การสอน การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูเกี่ยวของ รวมทั้ง การมอบอํานาจใหครูรวมกันเปนผูนํา

ของโรงเรียน 

 Anderson (2000 : 156) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพของครู

ผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา และครทูี่เปนผูนําทางการศึกษา จากกลุมตัวอยาง 132 คน โดยมีพฤติกรรม

ดังน้ี คือ 

  1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียนและการสื่อสาร การจัดการหลักสูตรและการสอน 

  2. การควบคุมดูแลการนิเทศการสอน 

  3. การตรวจสอบ  

  4. ความกาวหนาของนักเรียน 

  5. การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบความกาวหนา

ของนักเรียน 

 Yamada (2000 : 143) ไดทําการวิจัยถึงความรับผิดชอบ และสมรรถภาพในการเปนผูนํา

ทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาประถมศึกษา เมืองเฟสโน รัฐแคลิฟอรเนีย พบวา ความรับผิดชอบ

ของผูบริหารโรงเรียนข้ึนอยูกับ 

  1. เตรียมการในดานการศึกษา 

  2. ประสบการณในการบริหาร 

  3. เพศ 

  4. จํานวนครั้งในการนิเทศผูรวมงาน 

  5. ขนาดของโรงเรียนในการศึกษา 

 ยังพบวา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ควรจะไดมีโปรแกรมการฝกอบรม

ผูบริหารสถานศึกษา ในขอบขายของภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ

เปนผูนําทางวิชาการแกครูผูสอนได รวมทั้งสามารถประเมินผลเพื่อชวยเหลือคณะครูในฐานะผูนําทาง

วิชาการที่มีประสิทธิภาพจากที่กลาวมาประสิทธิภาพของผูบริหาร 

 Mickey (2000 : 99) ไดทําการวิจัยถึงภาวะผูนําทางวิชาการในเรื่องของวิธีการที่ผูบริหาร

สถานศึกษาทองถ่ิน ใชในการเปลี่ยนโครงสรางการทาํงานของครใูนโรงเรียนขนาดกลาง การศึกษาครั้งน้ี

ตองการหลอมรวมการเรียนการสอนเขากับการบริหารการศึกษา จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษา
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ในฐานะผูนําทางวิชาการ ใชวิธีเชิงระบบในการปรบัโครงสรางการทํางาน ใหรับรูถึงความสําคัญของอํานาจ

ในตําแหนงหรอืบทบาททีม่ผีลตอการเปลี่ยนแปลง และพบวาภาวะผูนําแบบรวมกันทํางาน เปนรูปของ

ภาวะผูนําที่มีความสําเร็จสูง ในการปรับเปลี่ยนโครงสรางผูบริหารจะสนับสนุนการสรางทีมงาน และ

การรวมมอืระหวางหนวยงาน นอกจากน้ัน ยังคํานึงถึงความปลอดภัยกฎระเบียบและบรรยากาศในการ

ทํางานผูบริหารจะชวยใหมีการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอันจะนําไปสูความสําเร็จ และในการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางน้ีเปนการปฏิบัติ ซึ่งตองใชเวลามากจําตองอาศัยการวางแผนและการจัดการที่ดี 

อาศัยความรวมมือของครู ผูบริหารจะเปนผูมีความสามารถ ผูอํานวยความสะดวก และคอยกระตุน 

รวมทั้งจะตองเต็มใจสละอํานาจ และยอมรับบทบาทใหมจากผูรวมงานหรือครู 

 Dunn (2005 : 3287) ไดศึกษาเพื่อตอบคําถามวิจัยความรู และสมรรถภาพของการนิเทศ

ของผูใหคําปรึกษาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเปนอยางไร และสามารถวัดไดในลักษณะที่เที่ยงตรง และมี

ความเช่ือมั่นไดหรือไม โดยใชแบบวัดของ Likert สรางเครื่องมือ พบวา ผูรวมศึกษาสวนใหญไมไดรับ

การนิเทศ แตมีเจตคติที่ชอบมากที่สุดในดานการนิเทศการจัดการโปรแกรมและการนิเทศ การพัฒนา

วิชาชีพ สวนความเช่ือมั่นอยูในระดับสงูสําหรบัเครือ่งมือโดยรวมทั้ง 3 ดาน คือ การนิเทศการใหคําปรึกษา 

การนิเทศการจัดการโปรแกรมและการพัฒนาวิชาชีพ และการนิเทศการบริหาร 

 Emilsson and Johnsson (2007 : 163 - 179) ไดศึกษาแนวทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ในป ค.ศ. 1900 หลังจากที่จบการศึกษาควบคูกับการนิเทศทางการศึกษา หนาที่ของผูนิเทศเปนการเพิ่ม

โอกาสและความตองการรับเลือกใหไดรับดุษฎีบัณฑิต การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีดําเนินการนิเทศ

โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ คือ การนิเทศในสถานการณการนิเทศผานโปรแกรมที่ประกอบดวย

รูปแบบกระบวนการนิเทศของกลุมผูนิเทศ ซึ่งเปนวิธีการพเิศษเกี่ยวกบัการนิเทศทางการศึกษา เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในตนเองในดานการใหคําปรึกษา ในดานการอภิปรายผลการนิเทศแสดงถึงความสัมพันธ

ของผูนิเทศ และประสบการณในการนิเทศจากการสะทอนกลับของกระบวนการนิเทศ โดยสัมพันธกับ

ทฤษฎีการติดตอสื่อสารและการดํารงชีพในสังคม ซึ่งเปนการอธิบายรูปแบบการนิเทศไดเปนอยางดี 

เปาหมาย 5 ประการที่ตองการ คือ ความนาเช่ือถือ ทฤษฎี เครื่องมือการฝกฝนและเวลา กลาวโดยสรุปแลว 

การนิเทศในสถานการณนิเทศ เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของดุษฎีบัณฑิตในการใหคําปรึกษา

อยางแทจริง 

 Lansman (2007) ไดศึกษากรณีของการวัดและประเมินผลคร ูและศึกษานิเทศกในโรงเรียน

ประถมศึกษาในเมืองที่ประสบผลสาํเร็จ จุดประสงคของการศึกษาในครั้งน้ี เพื่อหาขอสรุปในการใช

กระบวนการในการวัดและประเมินผลกระทบในการกระทําทีส่นับสนุนการเรียนรูของนักเรียน ในตัวเมือง 

การคนพบจากการสํารวจการตรวจคําถามการวิจัย การมีสวนรวมในช้ันเรียนของครูผูสอน และวิธีการ

สังเกตการณเขียนเอกสาร การกําหนดหองหรือที่ต้ังในการสังเกต และการสํารวจการตอบคําถามเกี่ยวกับ

เรื่องสวนตัวจากจาํนวนคําถามจากครทูี่ต้ังในครั้งแรกและอํานาจทีป่ระกอบไปดวย ผูควบคุมและทรัพยากร
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มนุษย ขอมูลจากการคนพบมีความแตกตางที่มีความสัมพันธตอการเช่ือมสัมพันธ นโยบาย การฝกหัด

ผลกระทบ และอิทธิพลของกระบวนการวัดและประเมินผลครู และความสัมพันธระหวางการฝกหัด

ของคร ูและการประสบผลสําเร็จอยางสูงของการต้ังโรงเรียนแบบเด่ียว ผลการวิเคราะหคําถาม การตอบ

การสัมภาษณและการตรวจโดยผูวิจัย ในขณะเดียวกันมีการแยกระหวางสิง่ที่คาดหวังไว และการฝกปฏิบัติ

ระหวางความสมัพนัธในการฝกปฏิบัติการที่เต็มรปูแบบในการออกแบบฝกปฏิบัติ ตามกระบวนการวัดและ

ประเมนิผลของคร ูผลของการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเหน็วา การประสบความสําเร็จในโรงเรียนในตัวเมือง

จะตองมีผูนําที่เขมแข็ง การมีสวนรวมในการทํางานดวยกันและความสามารถในการใชเหตุผล การใช

กระบวนการวัดและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อครูไดรับการฝกฝนและฝกปฏิบัติ 

 Ngwenya (2007) ศึกษาการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) ของ

เจาหนาที่นิเทศการศึกษาในโรงเรยีน Zimbabwean โดยใชหลักการวงจรของ Makokoba การวิจัยน้ี

ศึกษาความรูความสามารถของครูกับการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นิเทศการศึกษา และ

การปฏิบัติหนาที่ของพวกเขาที่มีผลตอแรงจูงใจและการแสดงออกของกลุมครู การศึกษาในครั้งน้ีใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา การปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่นิเทศการศึกษามีผลกระทบตอครูเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนเรื่องของการพัฒนาทักษะ

และรูปแบบการสอนของกลุมครู และการยกระดับความรูสามารถของพวกเขาดวยการปรับปรุงระบบ

การศึกษาใหดีข้ึน นอกจากน้ี กลุมครูยังมีความตองการความรวมมือ ความโปรงใส และการสนับสนุน

ดานการเงินในการทาํงาน ในทางตรงกันขามดูเหมือนวารูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นิเทศ

การศึกษาที่มีการติดตามอยางใกลชิดและอยางมุงมั่นจนเกินไปน้ัน จะเปนสิ่งที่นาเบื่อสําหรับกลุมครู 

โดยสรุปแลวไดมีขอแนะนําสาํหรบัรูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นิเทศการศึกษาวา ควรจะมีการ

ปรับปรุงระบบการนิเทศการศึกษาใหมีความยืดหยุนมากกวาน้ี 

 Williams (2007 : 1804) การนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคร ูคือ กระบวนการ 

2 อยางที่สําคัญที่สุดในงานดานการจัดการศึกษา วัตถุประสงคเบื้องตนของทั้งงานดานการนิเทศ และ

งานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การสงเสริมความกาวหนาทางดานวิชาชีพของครู ซึ่งจะสงผล

ใหระดับการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึนดวย ในการศึกษากรณีครั้งน้ี

จึงทําการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางของครูและผูบริหารจํานวน 21 คน จากโรงเรียน Mountain 

Valley School District ซึ่งเพิ่งเริ่มดําเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใชเทคนิคการนิเทศ

แบบคลินิกวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาประสบการณในชวงเริ่มแรกของครูและผูบริหาร

โรงเรียนในการนิเทศแบบคลินิก คําถามสําหรับการวิจัย คือ ปจจัยใดที่ชวยทําใหเกิดความสะดวกและ

เปนอุปสรรคสําหรับครูและผูบริหาร เมื่อพวกเขาทําการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบของการประเมินครู

ไปสูรูปแบบของการนิเทศ คําถามที่ 2 คือ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ี ผูบริหารซึ่งเคยมีบทบาทในการ

เปนผูประเมิน เมื่อเปลี่ยนบทบาทมาเปนนักนิเทศแลวสามารถประสบความสําเร็จในงานหรือไม ครูสามารถ
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แสดงบทบาทตามลักษณะภาวะผูนําจนประสบความสําเร็จในกระบวนการนิเทศแบบคลินิกไดหรือไม 

และทายสุดทายสิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประโยชนตอทั้งครูและนักนิเทศหรือไมผลการวิจัย

พบวา กลุมตัวอยางของผูเขารวมการวิจัยระบุวาจากประสบการณของพวกเขา อุปสรรคเบื้องตนก็คือ 

เวลา อุปสรรคในสวนน้ีมีผลอยางย่ิงในการขัดขวางการนิเทศ ซึ่งเปนการจับคูกันระหวางผูบริหาร/ครู 

นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยที่ชวยทําใหเกิดความสะดวกน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 1) การพัฒนา

ความสัมพันธแบบรวมมือ/เพื่อนรวมงานกันระหวางครูและนักนิเทศ 2) การฝกอบรมที่จัดข้ึนโดยคณะ

ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และยังพบวากลุมตัวอยางของผูเขารวมในการวิจัยมีความเห็นพองกันในภาพรวม

วา นักนิเทศสามารถประสบความสําเร็จในการแสดงบทบาทในดานการนิเทศ และเลิกแสดงบทบาท

ดานการประเมิน แตอยางไรก็ตามยังพบดวยวา ในภาพรวมของครูกไ็มไดรูสึกวาพวกเขาสามารถประสบ

ความสําเร็จในการแสดงบทบาทตามลักษณะภาวะผูนําในกระบวนการนิเทศแบบคลินิก นอกจากน้ี 

กลุมตัวอยางของผูเขารวมในการวิจัยทั้งหมด ซึ่งรูสึกวาตนเองไมไดประสบความสําเร็จในการจัดการ

นิเทศแบบคลินิกน้ันแสดงความคิดเห็นวา พวกเขาไดมีประสบการณดานการพัฒนาความกาวหนาทาง

วิชาชีพที่มีคุณคาสูงสุด เมื่อพวกเขาเขารวมในการวิจัยซึ่งใชระยะเวลาที่ยาวนานครั้งน้ี 

 Okech and Deborab (2007 : 245 - 266) ไดศึกษาความตองการเชิงประจักษที่สําคัญ

ตอการนิเทศแบบกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน และการเสนอการใชประโยชนจากการนิเทศของกลุม

ผูนิเทศที่มีรูปแบบแนนอน (SGW) กลุมผูนิเทศเปนกลุมที่ไดปรับการนิเทศใหมีความเหมาะสมรูปแบบ

เดียว จากลักษณะที่มีแตกตางของกลุมในการพัฒนาขีดความสามรถของกลุมในการรวมกลุมใหทราบ

ถึงตัวตนของผูรับการนิเทศ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลระหวางบุคคล และขนาดของกลุมโดยวิเคราะห

ถึงจุดเดน เงื่อนไขกลยุทธที่ใชสําหรับความสามารถที่แตกตางของกลุมผูรับการนิเทศ และแสดงถึงขีด

ความสามารถของกระบวนการนิเทศตอผูนิเทศผูรับการนิเทศในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ 

 Nelson and others (2008 : 172 - 184) ไดศึกษามุมมองของผูใหคําปรึกษาจากหญิง 8 คน 

ชาย 4 คน จากการคัดเลือกของผูเช่ียวชาญดานการนิเทศ โดยการสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณ

ดานการใหคําปรึกษา ความเช่ือในการใชยุทธศาสตรการบริหารการจัดการ ผูที่ใหคําปรึกษาที่มีประสบการณ

ในการนิเทศ ไดอภิปรายกระบวนการนิเทศของแตละบุคคลตางยอมรับขอบกพรอง ความลมเหลว 

วิวัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดข้ึนกลุมผูใหคําปรึกษามีความเช่ือวา การสราง

เครือขายการนิเทศที่เขมแข็ง การอภิปรายเพื่อประเมนิผลทันที เปนการสรางรูปแบบการนิเทศที่เปดกวาง

ทางความคิดเห็น และอยูภายใตเงื่อนไขของเวลาความนาเช่ือถือของกระบวนการนิเทศ ซึ่งข้ึนอยูกับ

การนิเทศรูปแบบการนิเทศทางความคิดเห็นที่แตกตาง การนํายุทธศาสตรทั้งหมดมาพัฒนากระบวนการ

นิเทศ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมการคนพบขอโตแยงของกลุมผูรวมงาน ความเปนตัวของตัวเอง 

กระบวนการนิเทศที่แตกตางการเขมงวดตอผูเขารับการนิเทศ ซึ่งเปนกระบวนการนิเทศแบบคูขนาน

ทําใหไดผลการนิเทศสะทอนกลับจากผูรับการนิเทศไดอยางถูกตอง 
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 Jailall (1998 : 675) ศึกษาความแตกตางของการนิเทศที่มีรูปแบบทีแ่ตกตางกันเพื่อที่จะให

คําแนะนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการนิเทศทีม่ปีระสทิธิภาพ ในสหรัฐอเมรกิา ในการศึกษาครั้งน้ี 

ใชแบบสํารวจ การสัมภาษณ การวิเคราะหความแตกตางของการนิเทศการสอน ผลการศึกษาพบวา 

78% ของกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เริ่มตน ใชในโรงเรียนมาต้ังแต 1 - 6 ปมาแลว 96% 

ของหัวหนาสถานศึกษาและครูนิเทศเช่ือวา การนิเทศทีห่ลากหลายจะชวยใหครูพัฒนาตนเองและพัฒนา 

การเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางถึง ระดับมาก 79% ของผูบริหารและครูนิเทศเช่ือวา การรวมมือ

กันพัฒนาการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายกอใหเกิดประสิทธิภาพสูง ครูที่รวมกันพัฒนาเปนปจจัย

สําคัญตอความสําเร็จของการนิเทศ และการนิเทศที่มีรูปแบบที่แตกตางกันมีการนําไปใชเพิ่มข้ึน 

 Langmuir (1998) คือ กระบวนการพัฒนาครใูนเน้ือหาของความสัมพันธในการทํางานรวมกัน 

เปนกรณีศึกษากับครู 2 คน คือ Mary และ Sadie ซึ่งทํางานรวมกันในกลุมของการนิเทศแบบคลินิก

โดยมีจุดมุงหมายหลกัที่จะใหครูเขารวมในกระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะใหม ๆ  

ในการนิเทศการสอน การวิจัยครั้งน้ี มีการวิเคราะหรายละเอียดและตีความหมายความรูที่ครูทั้งสอง

สรางข้ึนในระหวางการปฏิบัติ การนิเทศแบบคลินิก จากการวิจัยน้ี ช้ีใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลในการ

พัฒนาครูในดานความสัมพันธรวมกัน การพัฒนาแตละครั้งข้ึนอยูกับการใหความรวมมือในการทํางาน 

และคร ูทั้งสองยังพบอีกวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ตองใชเวลาและตองไวใจในกระบวนการ 

สังเกตการสอนซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือเพื่ออภิปรายสาระเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน

จะชวยในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพคร ู

 Tilahum (2002 : 82) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในเกี่ยวกับการนิเทศภายใน

โรงเรียนพึงประสงคในประเทศกําลังพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศเอธิโอเปย โดยศึกษาจากครู

จากศึกษานิเทศกและนักวิชาการผลการศึกษา พบวา ครูศึกษานิเทศก และนักวิชาการมีความเห็น

สอดคลองกันวา กิจกรรมที่ใชในการนิเทศภายในเรียงลาํดับจากมากไปหานอย ไดแก การฝกอบรม 

แนะนําการฝกอบรมปฏิบัติ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศกการประชุมยอยของ ครู การเย่ียมช้ันเรียน

และการสงัเกตการสอน ครู ศึกษานิเทศกและนักวิชาการ มคีวามเห็นสอดคลองกนัวา การนิเทศการศึกษา

ในลักษณะรวมมือกันปฏิบัติงานจะกอใหเกิดผลดีกวาการนิเทศการศึกษาในลักษณะการใชอํานาจ ครู 

ศึกษานิเทศก และนักวิชาการมคีวามเหน็สอดคลองกนัวา การจดัเตรยีมการนิเทศภายในโรงเรียน มีการจดั

อยูในเกณฑระดับปานกลาง  

 Mattox (2003 : 87) ไดศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในรัฐ

อิลลินนอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการที่อยูในระดับสูงของผูบริหาร คือ ความตองการ

ที่จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผล ตองปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาหลักสูตร  
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 Wayne (2001 : 90) ไดศึกษาการรับรูทางบทบาทการนิเทศการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

พบวา เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ผูรับผิดชอบมาก คือ ผูบริหารสถานศึกษาและ

รองผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนทําหนาที่นอยเกี่ยวกบัเวลาที่ใชทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาใชเวลา

มากที่สุด คือ งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกบัหลักสูตร งานการสอน และงานแนะแนว เทคนิคและ

การนิเทศที่ไดผล ไดแก วิธีเย่ียมช้ันเรียน การประชุมรวมกับครู สวนวิธีที่ไดผลนอย คือ วิธีใชเอกสาร  

 จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาว ไดแก การนิเทศภายในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มีความสําคัญตอคุณภาพของการจดัการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางมาก เน่ืองจาก

คุณภาพของการเรียนภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยังมีปญหาและอุปสรรค 

ที่ทําใหการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนยังไมไปถึงจุดหมาย รวมทั้ง การบริหารจัดการของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานไมประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ประการ เชน ตัวผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร

และครูผูสอน ขาดความรูความเขาใจในทิศทางของการพัฒนางานในหนาที่การวางแผนที่ ขาดขอมูล 

ขาดการมีสวนรวม ฉะน้ัน สถานศึกษาจงึจําเปนตองดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง

จริงจังตอเน่ืองและครบกระบวนการ เพื่อปรับปรงุและพฒันาพฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวปฎิรูป 

การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึง่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนที่เปนผลผลิตที่แทจริงของการจัดการศึกษา

และเปนการสรางความมั่นใจใหกับชุมชน และผูปกครองนักเรียน 



 
 

บทที่ 3 

 

วิธดีําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีความมุงหมายเพื่อการศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายใน

ของสถานศึกษาตามการรับรูของคร ูสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี ่และเพือ่ให

งานวิจัยครั้งน้ีดําเนินไปตามจุดมุงหมายที่วางไวผูวิจัยจึงกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

 ประชากร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,147 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่, 2559) 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ครผููสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ปการศึกษา 2559 จํานวน 328 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยใช

ตารางของเครจซี่และมอรแกน (1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 108 - 109) โดยใชการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ แบงเปน 

3 ตอน 
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  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทัว่ไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนง

หนาที่ 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตาม

การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประยุกตตามแนวทางของ ลิเคิรท (Likert, 1976) โดยกําหนด 

คานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี  

  คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูระดับมากที่สุด 

  คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูระดับมาก 

  คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูระดับปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูระดับนอย 

  คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูระดับนอยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งผูวิจัยปรบัปรุงแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ประยุกตตามแนวทางของลิเคิรท ( Likert, 1976) โดย

กําหนดคานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

  คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมากที่สุด 

  คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูระดับมาก 

  คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอย 

  คะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอยที่สุด 

 ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือมี

ข้ันตอนดังน้ี 

  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวเสนอตออาจารย

ที่ปรึกษา เพื่อกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ 

  2. กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

  3. พัฒนา และปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารกับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะ 
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  4. นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Items Objective 

Congruence : IOC) แลวเลือกคําถามที่ทีคา IOC ต้ังแต 0.6 ข้ึนไป  

  5. วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202 - 204) 

ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับอยูที่ 0.95 และ 0.93 

  6. ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ผูวิจัยไดดําเนินขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

เพื่อขอความรวมมอืจากผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในการขออนุญาต

ใหผูบริหารสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม 

  2. ขอหนังสือจากสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลถามดวยตนเองจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

และบางสวนไดสงใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย 

  4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ดังน้ี  

  1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถ่ีและหาคารอยละ 

  2. วิเคราะหระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวมาแปลความหมาย

ของระดับการมีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร ตามเกณฑ ดังน้ี (Best, 1970)  
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   คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ในระดับมากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ในระดับมาก 

   คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ในระดับปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ในระดับนอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ในระดับนอยที่สุด 

  3. วิเคราะหการดําเนินการนิเทศภายใน โดยหาคาเฉลี่ย(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แลวมาแปลความหมายของพฤติกรรมการดําเนินการนิเทศภายในของผูบริหารตามเกณฑ ดังน้ี 

(Best, 1970) 

   คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมาก 

   คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใน

ระดับปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

  4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผลการ

ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่

ใชคาสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธของเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

การวิเคราะห มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ถามีคาเปน 1 แสดงวามีความสัมพันธกันทางบวกสมบูรณ ถามีคา -1 

แสดงวามีความสมัพันธกันทางลบสมบรูณ เกณฑการแปลผลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ที่คํานวณได 

(อมรรัตน โพธ์ิเพชร, 2557 : 80) มีดังน้ี 

   ต้ังแต  0.01 – 0.20 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่า 

   ต้ังแต  0.21 – 0.40  แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับคอนขางตํ่า 

   ต้ังแต  0.41 – 0.60  แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

   ต้ังแต  0.61 – 0.80  แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง 

   ต้ังแต  0.81 – 0.99  แสดงวา  มีความสัมพันธในระดับสูง 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา 

เพื่อศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณตาง ๆ เพื่อการแปลความหมาย ดังน้ี 

 

N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

** แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

R แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 

X
 

แทน ดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

X1
 แทน ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

X2
 แทน ดานการจัดการเรียนรู 

X3
 แทน ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

X4
 แทน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

X5 แทน ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

X6 แทน ดานการนิเทศการศึกษา 

X7 แทน ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

Y แทน การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 

Y1
 
 แทน การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ   
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Y2 แทน การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 

Y3
 
 แทน การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ   

Y4 แทน การปฏิบัติการนิเทศภายใน 

Y5 แทน การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล 

 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน     รอยละ   

1. เพศ   

1) ชาย 

2) หญิง 

 

85 

243 

 

25.81 

74.19 

รวม 328 100.00 

2. วุฒิการศึกษา 

1) ปริญญาตร ี  

2) สูงกวาปริญญาตร ี

 

238 

90 

 

72.49 

27.51 

รวม 328 100.00 

3. ประสบการณปฏิบัติงาน 

1) ตํ่ากวา 10 ป 

2) มากกวา 10 ป  

 

108 

220 

 

32.93 

67.07 

รวม 328 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ครูผูสอนสวนมากเปนเพศหญิง สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี

มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป มากที่สุด   

 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

  2.1 วิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหา

คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขอบขายตัวแปรตามทั้ง 7 ดาน ไดแก การบริหาร
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จัดการหลักสตูร การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัดประเมินผล

และวิจัย การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปรากฏดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี โดยรวมและรายดาน 

 

ดานท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร 3.82 0.59 มาก 

2. การจัดการเรียนรู 3.78 0.59 มาก 

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู 3.74 0.66 มาก 

4. การพัฒนาแหลงเรียนรู 3.68 0.66 มาก 

5. การวัดประเมินผลและวิจัย 3.67 0.67 มาก 

6. การนิเทศการศึกษา 3.69 0.72 มาก 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  3.80 0.63 มาก 

รวม 3.74 0.56 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2  พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยรวมและรายดานมกีารปฏิบติัอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดานการบรหิารจดัการหลักสูตร ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

และดานการวัดประเมินผลและวิจัย ตามลําดับ 

 

  2.2 ผลการวิเคราะหขอมลู เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

ขอท่ี ดานการบริหารจัดการหลักสูตร Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  4.17 0.82 มาก 

2. มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  4.16 0.74 มาก 

3. มีการสนับสนุนการสอนของคร ูโดยจัดหาเอกสาร หลักสูตร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  3.81 0.78 มาก 

4. มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร

ทองถ่ิน  3.47 0.78 ปานกลาง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่าํเสมอ 3.40 0.88 ปานกลาง 

6. มีการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษา เพื่อการนํา

หลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด  3.79 0.81 มาก 

รวม 3.80 0.59 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา ไดแก

มีการสงเสริมใหครทูุกคนมสีวนรวมในการจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษา และมีการติดตามและประเมินผล

การใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด   
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการจัดการเรียนรู 

 

ขอท่ี ดานการจัดการเรียนรู Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ  3.96 0.76 มาก 

2. มีการจดัหองใหเหมาะสม และสอดคลองกบัจํานวนนักเรียน

รวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑ และสิง่อํานวยความสะดวก 

ใหเพียงพอ 3.83 0.84 มาก 

3. มีการติดตามการจัดการเรียนรูของคร ูโดยตรวจแผน 

การสอนหรือบันทึกการสอนของคร ู 3.59 0.83 มาก 

4. มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลกัสูตรและ

แบบพิมพตาง ๆ ที่สนับสนุนการสอน 3.76 0.78 มาก 

5. มีการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 

อยางหลากหลายสอดคลองกับสังคม 3.78 0.78 มาก 

6. มีการสงเสริม และพัฒนาครูในสถานศึกษา เพื่อการนํา

หลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด  3.79 0.81 มาก 

รวม 3.78 0.59 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา

ไดแก มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกบัจาํนวนนักเรียน รวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหเพียงพอ และมีการติดตามการจัดการเรียนรูของครูโดยตรวจ แผนการสอนหรือบันทึก

การสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด   
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการพัฒนาสือ่การเรียนรู 

 

ขอท่ี ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและนวัตกรรม 

การเรียนการสอนที่ทันสมัย  3.89 0.89 มาก 

2. มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 

การเรียนรู  3.76 0.77 มาก 

3. มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (ICT)  3.74 0.85 มาก 

4. มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสือ่ที่มีคุณภาพ  3.74 0.81 มาก 

5. มีการสงเสริมใหครูศึกษาคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ 

การเรียนรู  3.71 0.84 มาก 

6. มีการกํากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ  3.61 0.89 มาก 

รวม 3.75 0.66 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ

มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอน

ที่ทันสมัย รองลงมาไดแก มีการสงเสริมใหครูผลติสือ่ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู และสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหเพียงพอ และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ และการใช

สื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด   
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

 

ขอท่ี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการสํารวจแหลงการเรียนรูทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 

ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ใกลเคียง 3.78 0.87 มาก 

2. มีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพฒันา 

ใหเกิดองคความรูแกผูเรียน 3.58 0.83 มาก 

3. มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกสถานศึกษา 3.73 0.87 มาก 

4. มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลง 

เรียนรูในสถานศึกษา  3.68 0.84 มาก 

5. มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อการพัฒนา

แหลงเรียนรู 3.62 0.83 มาก 

6. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับการใชและพฒันาแหลงเรียนรู สม่ําเสมอ  3.61 0.83 มาก 

รวม 3.75 0.66 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ

มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกลเคียง รองลงมาไดแก  

มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู 

รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

 

ขอท่ี ดานการวัดประเมินผลและวิจัย Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวัดประเมินผล

ของสถานศึกษาอยางชัดเจน  3.98 0.87 มาก 

2. มีการสงเสริมครจูัดทํา แผนการวัดประเมินผลแตละ 

รายวิชาใหสอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา สาระ 

การเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  3.85 0.79 มาก 

3. มีการใหคํา แนะนํา คําปรกึษาครูดานการวัดผล ประเมินผล

ผูเรียนตามสภาพจรงิ  3.72 0.82 มาก 

4. มีการจัดใหมฝีายสงเสรมิ ดูแลและนิเทศการทําวิจัย 

ในช้ันเรียนของคร ู 3.55 0.83 มาก 

5. มีการสงเสริมใหคร ูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพฒันา 

คุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู  3.66 0.80 มาก 

6. มีการสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายใน 

และนอกสถานศึกษา  3.53 0.86 มาก 

รวม 3.71 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการวัดประเมินผลและวิจัย โดยภาพรวมและรายขออยู

ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของ

สถานศึกษาอยางชัดเจน รองลงมาไดแก มีการสงเสริมครูจัดทํา แผนการวัดประเมินผลแตละรายวิชา

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และมี

การสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการนิเทศการศึกษา 

 

ขอท่ี ดานการนิเทศการศึกษา Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการจัดใหมรีะบบนิเทศงานวิชาการ และการจัดการ 

เรียนรูภายในสถานศึกษา  3.70 0.83 มาก 

2. มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดานวิชาการ 

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพ  3.71 0.86 มาก 

3. มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ของผูสอนอยางใกลชิด  3.61 0.82 มาก 

4. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคร ู

ดวยวิธีการที่หลากหลาย  3.79 0.83 มาก 

5. มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสรมิใหครู

มีโอกาสพัฒนางานการเรียนการสอน 3.62 0.80 มาก 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณจัดระบบนิเทศ 

การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือ

เครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา  3.53 0.86 มาก 

รวม 3.66 0.72 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ ครูดวยวิธีการ

ที่หลากหลาย รองลงมาไดแก มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนใหมีประสทิธิภาพ และมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและประสบการณจัดระบบนิเทศ การศึกษาภายใน

สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

 

ขอท่ี ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพ  3.82 0.81 มาก 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษาที่มุงเนน 

คุณภาพตามมาตรฐาน  3.80 0.82 มาก 

3. มีการช้ีแจงครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด

และหลักการสําคัญที่เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพ  3.83 0.80 มาก 

4. มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

อยางเปนระบบ  3.75 0.81 มาก 

5. มีการจัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา  3.79 0.76 มาก 

6. มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในใหหนวยงานตนสังกัด และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ  3.84 0.79 มาก 

รวม 3.80 0.56 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและ

รายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการจัดทํารายงานประจํา ปที่เปนรายงานประเมิน 

คุณภาพภายในใหหนวยงานตนสงักดัและผูมีสวนเกี่ยวของทราบ รองลงมาไดแก มีการช้ีแจงครูใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกบัแนวคิด และหลักการสําคัญทีเ่กีย่วของกับการประกนัคุณภาพ และมีการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

  3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย 

(Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขอบขายตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ไดแก การศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการ การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก การสรางสื่อและ

เครื่องมือในการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผล และรายงานผลการนิเทศปรากฏดัง

ตารางที่ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ดานท่ี การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา Χ  S.D ระดับ 

การปฏิบัติ 

1.  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 3.79 0.35 มาก 

2.  การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก 3.98 0.37 มาก 

3.  การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 3.51 0.19 มาก 

4.  การปฏิบัติการนิเทศ 4.27 0.35 มาก 

5.  การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 3.71 0.28 มาก 

รวม 3.78 0.23 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยภาพรวมและรายขอดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี พบวา ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนด

ทางเลือก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการประเมินผลและรายงานผล

การนิเทศ และดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ 

 

ขอท่ี การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ Χ  S.D ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทาง 

การจัดการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน      3.82 0.62 มาก 

2. จัดทําขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

มาวิเคราะหเพื่อใชในการนิเทศภายใน 3.76 0.60 มาก 

3. จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการในการดําเนินงาน

การนิเทศภายใน 3.80 0.55 มาก 

4. สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา

ตนเองเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพ 3.79 0.56 มาก 

5. สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา

โรงเรียน 3.68 0.55 มาก 

6. สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป และ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 3.90 0.60 มาก 

7. รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา และกําหนด

ทางเลือกในการแกไขปญหา 3.80 0.57 มาก 

รวม 3.79 0.35 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบวา ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ โดยภาพรวม

และรายขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการสํารวจ

สภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป และสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ การศึกษานโยบาย 

วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางการจัดการศึกษาเกี่ยวกบัการนิเทศภายในโรงเรยีน และการสาํรวจ

และประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.12  คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการวางแผนการนิเทศ

และกําหนดทางเลือก 

 

ขอท่ี การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก Χ  S.D ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายใน โดยคณะครูและ 

ผูที่เกี่ยวของ 3.99 0.70 มาก 

2. กําหนดเปาหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ใหเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน 4.02 0.61 มาก 

3. กําหนดขอบเขต และความรับผิดชอบของผูนิเทศ 

และผูรับการนิเทศ 3.96 0.63 มาก 

4. วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแกทุกช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 3.95 0.66 มาก 

5. วางแผนใหชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน 3.93 0.60 มาก 

6. เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และ 

ปฏิทินปฏิบัติงานแกครู และผูที่เกี่ยวของ 4.02 0.57 มาก 

7. แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรับผิดชอบ 3.96 0.59 มาก 

8. กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกบั

สภาพปญหา และความตองการ 3.99 0.69 มาก 

รวม 3.98 0.37 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก โดยภาพรวมและรายขอ

มีการปฏิบัติยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กําหนดเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน และการเผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายใน

โรงเรียน และปฏิทินปฏิบัติงานแกครูและผูที่เกี่ยวของ รองลงคือ การประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายใน

โดยคณะครูและผูที่เกี่ยวของ และกําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหา และ

ความตองการ และการวางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการสรางสื่อ และ

เครื่องมือในการนิเทศ  

 

ขอท่ี การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ Χ  S.D ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ประชุมพจิารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการเลือกสื่อ และเครื่องมือเพื่อตรวจ

คุณภาพการศึกษา 3.49 0.52 ปานกลาง 

2. ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครือ่งมอืในการนิเทศ 3.56 0.55 มาก 

3. ดําเนินการสรางเครือ่งมอืการนิเทศ โดยใหสอดคลอง

ตามวัตถุประสงคและรูปแบบทีก่ําหนดไว 3.50 0.56 ปานกลาง 

4. ทดลองใชสือ่และเครือ่งมือ กอนนําสื่อ เครื่องมือไปใช 3.51 0.52 มาก 

5. ปรับปรงุสือ่ เครื่องมือ การนิเทศ 3.54 0.54 มาก 

6. 

 

จัดเตรียมสือ่โสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการ

นิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน 3.48 0.51 ปานกลาง 

7. 

 

ประเมินผลการใชสื่อ และเครือ่งมอืเพื่อหาทาง

ปรับปรงุพฒันาการเรียนการสอน และการทํางาน 

ของผูรับการนิเทศ 3.49 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.19 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการสรางสื่อและเครือ่งมือในการนิเทศ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณารายขอ พบวา ขอมีคาเฉลี่ยสงูทีสุ่ด คือ การศึกษารายละเอียดของสื่อ 

เครื่องมือการนิเทศ รองลงมาคือ ปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ การนิเทศ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ 

หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซดีี ชุดการเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการปฏิบัติการนิเทศ

ภายใน 

 

ขอท่ี การปฏิบัติการนิเทศภายใน Χ  S.D ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ประชุมช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาทของผูนิเทศ 

และผูรับการนิเทศ 3.95 0.57 มาก 

2. รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศ 3.88 0.55 มาก 

3. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณ

สอน การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ 3.89 0.58 มาก 

4. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน การใหศึกษา

เอกสารการศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ 3.82 0.58 มาก 

5. ประชุมปรกึษาหารือหลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศ 

เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน 3.86 0.67 มาก 

6. ใหขวัญและกําลังใจใหครมูีความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติหนาที ่ 3.91 0.66 มาก 

7. กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน 

การสอน 3.90 0.69 มาก 

8. กระตุนใหแรงจูงใจใหครมูีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู 3.90 0.67 มาก 

9. ประชุมสรปุผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 3.81 0.57 มาก 

รวม 4.27 0.35 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมและรายขอมกีารปฏิบัติอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาท

ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ รองลงมาคือ การใหขวัญและกําลังใจใหครูมีความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติหนาที่ และการประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.15 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ดานการประเมินผล     

การนิเทศ และรายงานผล 

 

ขอท่ี การปฏิบัติการนิเทศภายใน Χ  S.D ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 3.75 0.55 มาก 

2. สงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ

ภายใน 3.74 0.59 มาก 

3. จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง 3.74 0.56 มาก 

4. รวมกันประชุมสรปุและรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติ

กิจกรรมการนิเทศ 3.72 0.56 มาก 

5. นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมลูในการปรบัปรงุ

กิจกรรมการนิเทศครัง้ตอไป 3.64 0.53 มาก 

6. สรุปและรายงานเพื่อเปนขอมลูในการวางแผนงานตอไป 3.72 0.57 มาก 

7. เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมและวิเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการนิเทศภายใน 3.71 0.50 มาก 

8. ผูไดรับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญ 

ของการประเมินผลการนิเทศภายใน 3.67 0.56 มาก 

9. สรปุและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลม 

เพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทกุป 3.68 0.50 มาก 

รวม 3.71 0.28 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล  โดยภาพรวมและรายขอ

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอมีคาเฉลีย่สงูที่สดุ คือ การจัดทาํเครื่องมือ

ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรยีน รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ

ภายในและจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง และนําผลการ

ดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับผล

การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กระบ่ี ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) ดังแสดงในตารางท่ี 4.16  

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร   

สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี   

 

ภาวะผูนําทาง

วิชาการของ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

Y1
 

 

Y2
 

 

Y3
 

 

Y4
 

 

Y5
 

 

Y
 

X1
 .584** .559** .505** .481** .343** .577** 

X2
 .416** .530** .488** .454** .313** .539** 

X3
 .602** .767** .644** .551** .491** .731** 

X4
 .501** .598** .545** .522** .454** .669** 

X5
 .483**  .563**  .516**  .451**  .631**  .629** 

X6
 .596**  .526**  .548**  .551**  .498**  .669** 

X7
 .606**  .453**  .609**  .427**  .526**  .563** 

X
 

.666**  .752**  .685**  .633**  .573**  .804** 

** P < .01 

 

 จากตารางที ่4.16 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ อยูในระดับสงู (r = 0.804) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในแตละดาน

ยังมีคาความสัมพันธกับการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน รายดานดังน้ี 

  1. ดานการบรหิารจัดการหลักสตูร (X1) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียน (Y) ในระดับปานกลาง (r = .577) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงลําดับจากสงูไปหาตํ่าดังน้ี (Y1) การศึกษา

สภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการ (r = .584) (Y2) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 
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(r = .559) (Y3) การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ (r = .488) (Y4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน 

(r = .454) (Y5) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r = .343) ตามลําดับ 

  2. ดานการจัดการเรียนรู (X2) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียน (Y) ในระดับปานกลาง (r = .539) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ

กับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรยีงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังน้ี (Y2) การวางแผนการนิเทศงาน 

และกําหนดทางเลือก (r = .530) (Y3) การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ (r = .505) (Y4) การปฏิบัติ 

การนิเทศภายใน (r = .481) (Y1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ (r = . 416) (Y5) 

การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r = .313) ตามลําดับ 

  3. ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู (X3) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรยีน (Y) ในระดับคอนขางสงู (r = .731) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เมือ่พจิารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงลําดับจากสงูไปหาตํ่าดังน้ี (Y2) การวางแผน

การนิเทศงาน และกําหนดทางเลอืก (r = .767) (Y3) การสรางสือ่ และเครื่องมอืในการนิเทศ (r = .644) 

(Y1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ (r = .602) (Y4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน 

(r = .551) (Y5) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r = .491) ตามลําดับ 

  4. ดานการพัฒนาแหลงเรยีนรู (X4) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางสูง (r = .669) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ

กับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรยีงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังน้ี (Y2) การวางแผนการนิเทศงาน 

และกําหนดทางเลือก (r = .598) (Y3) การสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศ (r  = .545) (Y1) การศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ  (r = .522) (Y4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r = .501) (Y5) 

การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r = .454) ตามลําดับ 

  5. ดานการวัดประเมินผลและวิจยั (X5) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางสูง (r = .629) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังน้ี (Y5) การประเมินผล

การนิเทศ และการรายงานผล (r = .631) (Y2) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก 

(r = .563) (Y3) การสรางสื่อ และเครือ่งมือในการนิเทศ (r = .516) (Y1) การศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหา 

และความตองการ (r = .483) (Y4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r = .451) ตามลําดับ 

  6. ดานการนิเทศการศึกษา (X6) มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียน (Y) ในระดับคอนขางสูง (r = .669) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ

กับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรยีงลาํดับจากสูงไปหาตํ่าดังน้ี (Y1) การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการ (r = .596) (Y4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r = .551) (Y3) การสรางสื่อและ
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เครื่องมือในการนิเทศ  (r = .548) (Y2) การวางแผนการนิเทศงาน และกําหนดทางเลือก (r = .526) 

(Y5) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r = .498) ตามลําดับ 

  7. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (X7) มีความสัมพันธทางบวกกับการ

ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน (Y) ในระดับปานกลาง (r = .563) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังน้ี (Y3) 

การสรางสื่อ และเครื่องมอืในการนิเทศ (r = .609) (Y1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ  

(r = . 606) (Y5) การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล (r = .526) (Y2) การวางแผนการนิเทศงาน 

และกําหนดทางเลือก (r = .453) (Y4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน (r = .427) ตามลําดับ 

 

 



 
 

บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา

เพื่อศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประชากร ไดแก ครูผูสอนในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ปการศึกษา 2559 จํานวน 2,147 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน 

จํานวน 328 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น

ทั้งฉบับ เทากับ 0.95 และ 0.93 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา รอยละ100 นําขอมูลมาวิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและหาคาทางสถิติ 

ไดแก คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผูวิจัย

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

  1. ผูตอบแบบสอบถาม ครูผูสอนสวนมากเปนเพศหญิง สวนมากมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป มากที่สุด  

  2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหา

นอย ไดดังน้ี ดานการบริหารจัดการหลักสตูร ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดานการจัดการ

เรียนรู ดานการพัฒนาสือ่การเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู และดานการวัด

ประเมินผลและวิจัย ตามลําดับ 

   2.1 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการบริหารจดัการหลกัสตูร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําหลักสตูรสถานศึกษา รองลงมาไดแก มีการสงเสริมใหครู

ทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.2 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาไดแก 

มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักเรียนรวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหเพียงพอ และมีการติดตามการจัดการเรียนรูของคร ูโดยตรวจแผนการสอนหรือบันทึกการสอน

ของคร ูมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.3 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนที่ทันสมัย 

รองลงมาไดแก มีการสงเสรมิใหครูผลติสือ่ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหเพียงพอ และมีการกํากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ของสื่อและการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   2.4 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกลเคียง รองลงมาไดแก มีการสงเสริม

ใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรยีนรู รวมทั้งพัฒนา

ใหเกิดองคความรูแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.5 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการวัดประเมินผลและวิจัย โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษา

อยางชัดเจน รองลงมาไดแก มีการสงเสริมครูจัดทําแผนการวัดประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และมีการสงเสริมใหครู

เผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.6 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สดุ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของครูดวยวิธีการที่หลากหลาย 

รองลงมาไดแก มีการใหความรู คําแนะนําแกบุคลากรดานวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
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ประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษา

กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.7 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายขออยู

ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด มีการจัดทํารายงานประจาํปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ใหหนวยงานตนสังกัดและผูมสีวนเกี่ยวของทราบ รองลงมาไดแก มีการช้ีแจงครูใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ และมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  3. การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมและรายขอดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยไดดังน้ี พบวา ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลอืก 

ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 

และดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ตามลําดับ 

   3.1 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมและรายขอมี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการสํารวจสภาพหองเรียน 

สภาพแวดลอมทั่วไป และสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ การศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย

และแนวทางการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน และการสํารวจและประเมินความตองการ

ของครูดานการพัฒนา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   3.2 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติ

ยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและการเผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และปฏิทิน

ปฏิบัติงานแกครูและผูที่เกี่ยวของ รองลงคือ การประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายใน โดยคณะครูและ

ผูที่เกี่ยวของและกําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกบัสภาพปญหาและความตองการ และ

การวางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ด 

   3.3 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การศึกษารายละเอียดของสื่อ 

เครื่องมือการนิเทศ รองลงมาคือ ปรับปรุงสื่อ เครื่องมือ การนิเทศ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ 

หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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   3.4 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมและรายขอมกีารปฏิบัติอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ ประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาทของ

ผูนิเทศและผูรบัการนิเทศ รองลงมาคือ การใหขวัญและกําลังใจใหครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ

หนาที่ และการประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   3.5 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล โดยภาพรวมและรายขอ

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอมีคาเฉลีย่สงูที่สดุ คือ การจัดทาํเครื่องมือ

ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรยีน รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ

ภายใน และจัดใหมีการประเมนิผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง และนําผลการ

ดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  4. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ

นิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวม 

อยูในระดับสูง (r = 0.804) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผล

การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กระบี่ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังน้ี  

  1. ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยรวมและรายดานมกีารปฏิบติัอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการบริหารจัดการหลักสูตร ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน ดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนา

แหลงเรียนรู และดานการวัดประเมินผลและวิจัย ตามลําดับ ผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 

ครูผูสอนอาจมองวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมมีาตรฐานตามเกณฑที ่ก.ค.ศ. กําหนด จึงทําใหผูบริหาร

เล็งเหน็ถึงความสาํคัญของการจดัการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อสงเสริมใหผูเรียน

มีคุณลักษณะดี เกง และมีความสุข เปนความหวังสูงสุดของคนในชาติ ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา

ของสังคมใหเปนไปในทศิทางที่ปรารถนา เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง

ในดานตาง ๆ  โดยสถานศึกษาทุกแหงไดนํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนวิธีการจัดการ

คุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจตอผูปกครอง ชุมชน สังคม ในการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน
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ของสถานศึกษาตามพนัธกิจที่ไดรวมกันกําหนดไวน้ัน จะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพอันพึงประสงค

ตามความคาดหวังของผูปกครอง ชุมชน และสังคม และครูผูสอน อาจมองผูบริหารสถานศึกษาวา

ใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 - 2561) ตามกรอบแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา ดังน้ี คือพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ยุคใหมและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาการบรหิารจัดการยุคใหม ดังที ่ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551: 10) 

กลาวถึง การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาวาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนําการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนําทางวิชาการ โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบาย และยุทศาสตร เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

ของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความ

รวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะนาไปสูการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลอง

กับแนวคิดของ Kaiser (2000: 33) กลาวถึง ผูนําทางวิชาการ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเขาใจทฤษฎี

ปรัชญาของหลักสูตรตาง ๆ  ของสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในวิธีสอนแบบตาง ๆ สนับสนุนใหครู

ใชนวัตกรรมการสอนเปนแบบอยางที่ดีในเชิงวิชาการสนับสนุน และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

ของโรงเรียน สงเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญ นิเทศและกํากบัใหการเรยีนการสอน

เปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดไว ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ เดชณรงค ประชานนท (2558) 

ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู ในอําเภอกาญจนดิษฐ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 งานวิจัยของ กนกพรรณ ยังบุญสุข 

(2558) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ซึ่งพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.1 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการบริหารจดัการหลกัสตูร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําหลักสตูรสถานศึกษา รองลงมาไดแก มีการสงเสริมใหครู

ทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนอาจมองผูบริหาร

สถานศึกษาวาใหความสําคัญกับการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 หลักสูตรทองถ่ิน และหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ 

ใหความสําคัญและผลักดันครูใหปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และครูผูสอนน้ันอาจมองวา

ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการบริหารใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษา สอดคลองกับแนวคิด

ของ ฆนัท ธาตุทอง (2551) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคนในสังคม เปนเครื่องมือ

ที่จะทําใหการจดัการศึกษาบรรลผุลตามจดุหมายที่กําหนดไว โดยมีสวนสําคัญในการสงเสรมิความเจรญิ
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งอกงามของบุคคล สามารถปลูกฝงพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม วางรากฐาน ความคิดที่เปนการสนับสนุน 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทําใหผูเรียนคนพบความสามารถ ความสนใจ 

ความถนัดที่แทจริงของตนเอง และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และผลการวิจัยสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วันเผด็จ มีชัย (2557) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบวา ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.2 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมาไดแก 

มีการจัดหองใหเหมาะสม และสอดคลองกับจาํนวนนักเรยีนรวมถึงจดัวัสดุครุภัณฑและสิง่อํานวยความ

สะดวกใหเพียงพอ และมีการติดตามการจัดการเรียนรูของคร ูโดยตรวจแผนการสอนหรือบันทึกการสอน

ของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวาให

ความสําคัญดานการจัดการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 และผลสืบเน่ืองจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนอยูในระดับตํ่า ทําใหผูบริหาร

จะตองใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูของคร ูเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนใชเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และที่สําคัญคือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ดังที่ สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2552 : 76) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ และควรสงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรในสถานศึกษาจัดทําหนวยการเรียนรู แผนการจัด 

การเรียนรูที่สอดคลองกบับรบิทของสถานศึกษา ตามความตองการของทองถ่ิน เพื่อพัฒนาผูทั้งทางดาน

ความรู ทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค นอกจากน้ี

ผูบริหารสถานศึกษาควรระดมทรัพยากรในชุมชน พรอมทั้งแสวงหาความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ

ภัทรวดี อุนวงษ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาเอกชน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลงานวิจัยของ วันเผด็จ มีชัย (2557) ไดทําการวิจัย

เรื่องภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน พบวา ดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.3 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
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รองลงมา ไดแก มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหเพียงพอ และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหาร

สถานศึกษาวา มีการสงเสริมดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยสงเสรมิครเูขารับการอบรมการผลิตและ

พัฒนาสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการ

พัฒนามากข้ึน ทําใหครูสามารถประยุกตใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยนําไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร

วงศอนุตรโรจน (2553 : 208) ไดกลาวถึง บทบาทของฝายบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือเปนผูที่มีหนาที่

รับผิดชอบ ตองเขาใจงานสื่อการสอน ตระหนักในคุณคาและความสําคัญ โดยการใหการสนับสนุนและ

สงเสริมการใชสื่อการสอน ตองมีการกําหนดนโยบายและวางแผนการจัดโครงการงานสื่อการสอน 

มีความรูความสามารถ ชวยจัดและชวยอํานวยความสะดวกในการจัดบริการสื่อการสอน และจัดใหมี

อาคารสถานที ่งบประมาณ บุคลากรแกงาน สื่อการสอน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ

เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ

ของครใูนอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และ

ผลงานวิจัยของ ภัทรวดี อุนวงษ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.4 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาที่ใกลเคียง รองลงมาไดแก มีการสงเสริม

ใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา และมีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรยีนรู รวมทั้งพัฒนา

ใหเกิดองคความรูแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหาร

สถานศึกษาวา ใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงเรียนรูและใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแหลง

เรียนรูที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูเปนตน อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาจะยังให

การสนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลจากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และดังที่

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 76) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและ

สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษา

เรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัด



144 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และ กมล ตราชู (2556) ไดทําการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเทศบาล พบวา ดาน

การพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.5 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการวัดประเมินผลและวิจัย โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผลของสถานศึกษา

อยางชัดเจน รองลงมาไดแก มีการสงเสริมครูจัดทําแผนการวัดประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และมีการสงเสริมใหครู

เผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจยัเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา

ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวา ใหความสําคัญของการวัดประเมนิผลตามสภาพจริงของผูเรยีน และการวิจยั 

ตามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อีกทั้งสอดรับกับแผนการศึกษา

แหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม 

ภูมิปญญา และการเรียนรู โดยมีแนวนโยบายสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม

และทรัพยสินทางปญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

และใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ดังที่ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 77) 

กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาวัด และประเมินผลการเรียนรู

ดวยวิธีที่หลากหลาย พรอมนําผลการวัดและประเมนิผลมาพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และผูบริหาร

สถานศึกษาตองสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาใชกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางเปนระบบ และ ธีระ รุญเจรญิ (2550 : 359) ไดกลาวถึง ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนําที่มีความสําคัญ

ตอโรงเรยีนอยางย่ิง ยอมจะตองมบีทบาทสงเสรมิเกี่ยวกับการวิจัยในโรงเรียน และผลการวิจัยน้ีสอดคลอง

กับงานวิจัยของ เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของครใูนอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 และผลงานวิจัยของ วิณัฐธพัชร โพธ์ิเพชร (2556) ไดทําการวิจยัเรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน พบวา ดานการวัดประเมินผลและวิจยั อยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน 

   1.6 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคร ูดวยวิธีการที่หลากหลาย 

รองลงมาไดแก มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดานวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลีย่นเรียนรู และประสบการณจัดระบบนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษา

กับสถานศึกษาอื่นหรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ี
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อาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวา ใหความสําคัญในการนิเทศการศึกษาตามแนวปฏิรูป

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สงผลใหผูบรหิารสถานศึกษาใหความสําคัญ

ในดานการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ดังที่ กัมภณฑ 

จุนโท (2551 : 49) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญ และตระหนักอยูตลอดเวลา

วาการนิเทศการสอนมีความจาเปนตองปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนอยางย่ิง 

การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนในสถานการณที่มีความไมสงบ เสี่ยงภัยตอชีวิตและทรัพยสินคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา จึงเปนบทบาทที่ควรสงเสริมและสนับสนุน และ สุวรรณี ศรีคุณ (2549 : 299) 

ไดสรุป การนิเทศการศึกษาวา เปนความพยายามอยางหน่ึงทีจ่ะชวยสงเสรมิใหการจัดการเรยีนการสอน

มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 77) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา

พึงเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในสถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดยเนนการ

นิเทศแบบกัลยาณมติร เพื่อพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรูใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง และผลการวิจัย

น้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามทัศนะของครใูนอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 และผลงานวิจัยของ วิณัฐธพัชร โพธ์ิเพชร (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ดานการนิเทศการศึกษาอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกนั 

   1.7 ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายขอ

อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในใหหนวยงานตนสังกัด และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ รองลงมาไดแก มีการช้ีแจงครูใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกบัแนวคิด และหลักการสําคัญทีเ่กีย่วของกับการประกันคุณภาพ และมีการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา

ครูมองผูบรหิารสถานศึกษาวาใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามแนว

การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแผนการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ซึ่งมีวัตถุประสงคพัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุลสมดุลเพื่อเปน

หลักของการพัฒนา โดยมีแนวนโยบายพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และครูผูสอนอาจมองผูบริหารสถานศึกษา

วามีการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จึงทําให

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ดังที่ รุงนภา นุตราวงศ 

(2552 : 75) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความรูความเขาใจเรื่องระบบตรวจสอบ และประกัน

คุณภาพ เปนขอมูลในการตัดสินใจและปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุตามที่คาดหวังไวตอไป 
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และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเผด็จ มีชัย (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําทาง

วิชาการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และ

เดชณรงค ประชานนท (2558) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา ตามทัศนะ

ของครใูนอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา 

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

  2. การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมและรายขอดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอยไดดังน้ี พบวา ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศ และกําหนด

ทางเลือก ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการประเมินผลและรายงานผล

การนิเทศ และดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ตามลําดับ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวาใหความสาํคัญเกีย่วกับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

ซึ่งมีความจําเปนและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู โดยกลาววา กระบวน

การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเติมศักยภาพ ซึ่งการนิเทศเปนอีกกระบวนการหน่ึง

ที่จะสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคลองกับ สุนันทา สบายวรรณ (2555 : 34) 

กลาววา ผูบริหารโรงเรยีนกับการนิเทศภายในโรงเรียนเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ผูบริหารโรงเรียน

ตองดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะถือวาเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียนงานหน่ึง นิเทศ

ภายในเพื่อใหเกิดผลโดยตรงตอวัตถุประสงคดานการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน ดังที่ พัชรินทร 

ชวยศิร ิ(2554 : 34) ไดกลาวถึงวา การนิเทศภายในโรงเรียนวาจะคํานึงถึงทุกองคประกอบทางการศึกษา

ที่จะทําใหการสอนของครูน้ันมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งองคประกอบดังกลาว ไดแก การให

ความชวยเหลือแกครูโดยตรง ใหมีการปรับปรงุการสอนดวยตัวครูเองอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาทักษะ

การทํางานกลุม การพัฒนาผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน

ของคร ูทําใหนักเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลกัของการเรียนการสอนไดรบัผลประโยชนจากการสอนของครู 

และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ ยศตุย (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 ศรีสุดา แกวทอง และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่องการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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   2.1 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ โดยภาพรวมและรายขอมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการสํารวจสภาพหองเรียน 

สภาพแวดลอมทั่วไป และสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ การศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย

และแนวทางการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน และการสํารวจและประเมินความตองการ

ของครูดานการพฒันา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา กอนจะทําการนิเทศ

ภายในโรงเรียนผูบริหารและทีมงานนิเทศภายในจะตองรูกอนวาจะนิเทศอะไร นิเทศทําไม นิเทศแลว

ไดอะไร ใครนิเทศ เมื่อไหรจึงจะมีการนิเทศ สิ่งเหลาน้ีผูบริหารตองรู เพื่อจะไดทํางานอยางเปนระบบ

สอดคลองกับ วีระศักด์ิ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาวไววา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ความตองการ เปนข้ันเริ่มตนที่จะไดขอมูลจากการศึกษา เพื่อไปประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และ

กําหนดทางเลอืกตอไป ในการพัฒนาครูจะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของครูข้ันตอนการพัฒนา 

การเรียนการสอน จึงควรเริ่มที่การหาความตองการจําเปนของครูโดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก สัมภาษณ

ครูผูสอน สัมภาษณนักเรียน ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สํารวจความตองการ และการเย่ียมเยียน

และดูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เปนตน และ ชารี มณีศรี (2548 : 202 – 203) ไดกลาววา 

การศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการ ประกอบดวย การวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ 

เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การซ้ําช้ัน คุณลักษณะตาง ๆ ตามเกณฑมาตรฐาน การสํารวจความตองการ

ของครู การจัดลําดับความสาํคัญของปญหา การจัดอันดับกําหนดทางเลือก การแกปญหา และดําเนินการ

ตามความตองการ และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกบังานวิจัยของ ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษาเรื่อง 

การศึกษาบทบาทของผูบรหิารในการนิเทศภายในโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎรธานี 2 อรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ อยูในระดับ

มากเชนเดียวกนั 

   2.2 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กําหนดเปาหมายในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน และการเผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน

และปฏิทินปฏิบัติงานแกครูและผูทีเ่กีย่วของ รองลงคือ การประชุมจัดทาํแผนการนิเทศภายในโดยคณะครู

และผูที่เกี่ยวของ และกําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 

และการวางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวาเปนบุคคลที่มีการวางแผน และคิดหาแนวทาง 
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เลือกลวงหนาที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดใหไดผลคุมคาที่สุด โดยการดําเนินการ

ตามข้ันตอนอยางระบบแบบแผน เพื่อใหการจัดการศึกษาไดมาตรฐานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่ต้ังไว เพราะการวางแผนเปนวิธีการที่อาศัยหลักการ เหตุผล และขอมูล ที่ไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบางแลวมาจัดทําแผนและ

โครงการตอไป สอดคลองกับ ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การวางแผนและกําหนด

ทางเลือก การวางแผนการนิเทศไววา การวางแผนที่ดีงานสําเร็จแลวครึ่งหน่ึง การวางแผนนับวามีสวน

สําคัญของความสําเร็จหรือความลมเหลวของงาน การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดวัตถุประสงค 

นโยบาย หลักวิธีการทํางาน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา นาคสุวรรณ (2557) 

ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี และ รัตนา ตวนสุหลง (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนิเทศ

การจัดการเรยีนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 พบวา ดานการวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลอืก โดยรวมอยูในระดับ

มากเชนเดียวกัน 

   2.3 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือการนิเทศ 

รองลงมาคือ ปรับปรงุสือ่ เครื่องมือ การนิเทศ และจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการ

นิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา

ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวา ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ เพราะ

สื่อและเครื่องมือ มีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษาอยางมาก เพราะจะชวยใหการนิเทศการศึกษา 

การบริหารงานโรงเรียน การเรียนการสอนดําเนินการไปอยางเรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับ ชารี มณีศรี 

(2548 : 202 – 203) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศ เปนข้ันลงมือตามแผนหรือโครงการนิเทศที่กําหนด 

โดยคํานึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ และเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพรอมสรางความเขาใจ

รวมถึงการเสรมิแรงใจใหกําลงัใจ ชวยเหลือสนับสนุนจากผูบรหิารโรงเรียน และผลการวิจัยน้ีสอดคลอง

กับงานวิจัยของ กาญจนา นาคสุวรรณ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

การนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี และ รัตนา ตวนสุหลง 

(2556) ไดศึกษาเรื่อง การนิเทศการจัดการเรยีนการสอนปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และ ภัทราวลัย ลิ้นโป (2557) ไดศึกษา

เรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสรุาษฎรธานี 2 พบวา ดานการสรางสื่อและเครือ่งมือในการ

นิเทศ โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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   2.4 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี ่ดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมและรายขอมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประชุมช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาทของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศ รองลงมาคือ การใหขวัญและกําลังใจใหครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ 

และการประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวาใหความสาํคัญเกีย่วกับการปฏิบัติการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

เพราะเปนการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ถือเปนข้ันตอนที่สําคัญ แผนงานหรือโครงการจะมีความสมบูรณ

เพียงใดก็ตาม หากไมนํามาปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมไดก็ไมมีประโยชนอันใด การปฏิบัติการนิเทศเปนการ

นําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติ เพื่อใหไดตามความตองการหรือเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับ

วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศหรือวิธีการนิเทศ คือ การใหการชวยเหลือ

สนับสนุนสงเสริมเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนแกผูรับการนิเทศดวยวิธีการพูด ช้ีนํา 

แนะนํา รวมปฏิบัติ รวมปรึกษาหารือ รวมแกปญหาหรือคอยใหความชวยเหลือเมื่อครูตองการเทาน้ัน 

โดยทั่วไปกระบวนการนิเทศการสอนจะประกอบดวย การสังเกตการณสอนในช้ันเรียน การประชุม

ปรึกษาหารอืเพื่อรวมกนัหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา หรือดวยวิธีดําเนินการตามกระบวนการ

นิเทศแบบตาง ๆ  เชน การนิเทศแบบคลนิิก การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการโคชแบบเพื่อนชวย

เพื่อน (Peer Coaching) เปนตน และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา สบายวรรณ (2556) 

ไดศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี กาญจนา นาคสุวรรณ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ 

การดําเนินงานและขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี และรัตนา ตวนสุหลง (2556) ไดศึกษาเรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย โดยใชกิจกรรมคายปฐมวัยสําหรับครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 พบวา ดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   2.5 ระดับการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณารายขอพบวา ขอมีคาเฉลี่ยสงูทีสุ่ด คือ การจัดทําเครื่องมือประเมินผล

การนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน

และจัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง และนําผลการดําเนินการ

นิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศครั้งตอไป มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ี

อาจเปนเพราะวา ครูมองผูบริหารสถานศึกษาวาใหความสําคัญเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศและ

รายงานผล ก็เพราะเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองจากข้ันตอนอื่น ๆ ที่ตองทําควบคูไปกับการนิเทศ จะชวยให

ทราบวา การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนหรือโครงการ และบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินผล
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เปนข้ันสุดทาย ดังที่ วีระศักด์ิ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) การประเมนิผลและรายงานผล เปนข้ันตอน

การตรวจสอบการปฏิบติังานรวบรวมปญหาทีป่ฏิบติัแตละข้ันตอนเพือ่หาทางแกไข การประเมินข้ันสุดทาย

เปนการเปรียบเทียบผลงาน เมื่อไดมีการปฏิบัติการนิเทศแลวจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ถามีการกําหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศไวเปนข้ันตอนก็อาจจะประเมินผล เมื่อจบทีละข้ันตอนเพื่อทราบ

ผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ถายังไมดีก็จะไดนํามาพิจารณาหาเหตุผล

และนําไปปรับปรุงแกไขใหมอีก การปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ใหมีผลการเรียนการสอนดีข้ึนก็คือ การพัฒนา 

การเรียนการสอนน้ันเอง เมื่อผลการเรียนการสอนในข้ันตอนแรกดีแลวก็ปฏิบัติ และประเมินข้ันตอน

ตอ ๆ ไป จนถึงข้ันตอนสุดทายจึงประเมินผลรวมอีกครั้ง เมื่อเปนที่พอใจก็นํามาขยายผลตอไป เมื่อนําไป

ขยายผลก็ตองนิเทศติดตามผลตอไปอีก และผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา สบายวรรณ 

(2556) ไดศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี กาญจนา นาคสุวรรณ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา

สภาพการดําเนินงานและขอเสนอแนะการนิเทศภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี และอรรถพร เกตุแกว (2558) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ

ภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี 

พบวา ดานการประเมินผลการนิเทศและรายงานผล โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

  3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการ

นิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวม 

อยูในระดับสูง (r = 0.804) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว 

ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีลักษณะของภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 7 ดาน ซึ่งประกอบดวย การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู 

การพัฒนาสื่อการเรยีนรู การพัฒนาแหลงเรียนรู การวัดประเมินผลและวิจัย การนิเทศการศึกษา และ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งผูบริหารมคีวามสามารถในกระบวนการการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สงผลใหครูสวนใหญเห็นวาความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ึนอยูกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Knezevich (1984 : 16 - 18 อางถึงใน กรชุลี 

สาคะริชานนท, 2553 : 55) ไดเสนอบทบาทของภาวะผูนําที่จําเปน ไดแก บทบาทเปนผูกําหนดทิศทาง 

การปฏิบัติงาน เปนผูกระตุนความเปนผูนํา เปนนักวางแผน เปนผูตัดสินใจ เปนผูจักองคการ เปนผู

เปลี่ยนแปลง เปนผูประสานงาน เปนผูสื่อสาร เปนผูแกความขัดแยง เปนผูแกปญหา เปนผูจัดระบบ 

เปนผูบริหารการเรียนการสอน เปนผูบริหารบุคคล เปนผูบริหารทรัพยากร เปนผูประเมินผล เปนนัก

ประชาสัมพันธ เปนประธานในพิธีการ ซึ่งเปนบทบาทที่จําเปนอยางย่ิงหน่ึงของผูบรหิาร ซึ่งจําเปนจะตอง

ใชความสามารถในบทบาทตาง ๆ ที่กลาวมาเพื่อแสดงบทบาทน้ี ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พัฒนพร ศิลาวงษ (2556 : 64 - 65) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผล
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

วันเผด็จ มีชัย (2556 : 68 - 69) ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน อมรรัตน โพธ์ิเพชร (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวม 

มีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

 

 จากผลการวิเคราะหขอมลูงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังน้ี 

  1. ขอเสนอแนะสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ควรจัดอบรม สัมมนาใหผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอนเกี่ยวกับเทคนิคดานการวัดประเมินผลและวิจัย เพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียน 

   1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ

ในการพัฒนาแหลงเรยีนรู ในโรงเรยีนที่ขาดความพรอม เชน หองสมุด ศูนยการเรยีนรูทีใ่ชสื่อเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย หรือจัดกิจกรรมการประกวดการพัฒนาแหลงเรียนรูดีเดน ตลอดทั้ง ยกยองชมเชยสถานศึกษา

ที่มีผลงานการพัฒนาแหลงเรียนรูดีเดนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสถานศึกษาอื่น ๆ หรือเพื่อนครูเรียนรู

และเกิดแรงบันดาลใจ 

   1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่ควรนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเขาไปตรวจสอบ ติดตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

และการนําหลกัสูตรไปใช กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 

   1.4 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี ่ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนา

ผูบริหารและครูเกี่ยวกับการสรางสื่อ และเครื่องมือในการนิเทศอยางจริงจังและตอเน่ือง 

  2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

   2.1 การติดตามและประเมนิผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน

ผูบริหารควรประชุมบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางในการนิเทศติดตามและ

ประเมินการใชหลักสูตร เพื่อนํามาเปนสวนหน่ึงในการแกไขและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีข้ึน 
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   2.2 การติดตามการจัดการเรียนรูของคร ูโดยตรวจแผนการสอนหรือบันทึกการสอน

ของคร ูมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรมตีรวจตรวจแผนการสอนของครูวาสอดคลองกับจุดประสงค 

เน้ือหา กิจกรรมการเรยีนรู และการวัดผลประเมินผลที่วางไวหรือไม ดวยตนเองหรือแตงต้ังคณะกรรมการ

จากฝายวิชาการใหดําเนินการ  

   2.3 การกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ และการใชสื่อ

การเรียนรูเปนระยะ ๆ  อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดต้ังคณะกรรมการ

ชุดกํากับติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ การใชสื่อ และจัดกิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ

ใหแกครูผูที่ปฏิบัติไดดี ไดมีการนําไปพิจารณาสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ เชน การขอกําหนดตําแหนง 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน 

   2.4 การจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูแกผูเรียน 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรหาแนวทางรวมกับชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน 

ในการระดมทุนเพื่อสราง หรือพัฒนาแหลงเรียนเพื่อใชในการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

   2.5 การสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดใหครูไดรับความรู ทักษะในการทําวิจัยในช้ันเรียน และนําผลงานที่ทํา

เปนสวนหน่ึงในการพิจารณาผลงานในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

และเผยแพรผลงานในโอกาสตาง ๆ  

   2.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษา

กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ันผูบริหาร

ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับการนิเทศ เพื่อเรียนรูและนําเสนอผลงานดี ๆ ของสถานศึกษา

สูชุมชน เปนตน 

   2.6 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด

ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดทําระบบดําเนินงานที่เปนรปูธรรม โดยจัดทําแนวทางปฏิบัติ การมอบหมายงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ การรายงานผล เปนตน  

   2.7 การสํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดทําแบบสาํรวจความตองการของครใูนสวนที่เกี่ยวของกบังานทัง้หมดในโรงเรียน 

เพื่อนําไปเปนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และความกาวหนาของครตูอไป 

   2.8 การวางแผนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรหาวิธีในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณภาพผูเรียน 

   2.9 จัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน เชน สไลด 

วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณ จัดเตรียมสื่อ
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โสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน ตามกระบวนการและวิธีที่ปฏิบัติในการนิเทศ

ทุกครั้ง 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

  1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

  2. ควรศึกษาการใชแหลงเรียนรูเพือ่การจัดการเรียนรูของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

  3. ควรมีการศึกษาความตองการของครูดานการพัฒนาตนเองของโรงเรียน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

1. ชื่อ – สกุล นายธนภัทร พัฒนยัง     

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางงาม 

  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

2. ชื่อ – สกุล นายณรงค บุตรยอง     

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห 37 กระบี ่

  สังกัดสํานักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

3. ชื่อ – สกุล นายปรีชา เพื่อนรักษ   

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานอาวนํ้าบอ 

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

4. ชื่อ – สกุล นายบุญเลิศ ทองชล 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

  โรงเรียนตะกุกใตศึกษา อําเภอบานตาขุน จงัหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

5. ชื่อ – สกุล นางยุวดี พลับสงิห 

 ตําแหนง ครู คศ.3 โรงเรียนบานอาวนํ้าบอ วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ   

  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร    

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับ

ผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอและตามความเปนจริง ซึ่งถาตอบ

แบบสอบถามไมสมบรูณ หรือไมตรงตามความเปนจริง จะทําใหการศึกษาคนควาครั้งน้ีขาดความเที่ยงตรง

และไมเกิดประโยชน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามน้ีจะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน จะไม

กระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่ของทานแตประการใด และขอรับรองวาขอมูลที่ทานตอบในแบบสอบถาม

จะถือเปนความลับและจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม 

 ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

             นางสาวศุภลักษณ ลีฬหคุณากร 

                 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 



176 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

กับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความเปนจริง 

1.  เพศ 

 เพศหญงิ 

       เพศชาย 

 2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 ตํ่ากวา 10 ป 

  ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตร ี

 สูงกวาปริญญาตร ี

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณา 

 ระดับความคิดเห็นซึ่งแตละชองมีความหมายดังน้ี 

5  คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับ มากที่สุด 

4  คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับ มาก 

3  คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับ ปานกลาง 

2  คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับ นอย 

1  คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติการระดับ นอยที่สุด 
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  

     

2 มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํา  

หลักสูตรสถานศึกษา  

     

3 มีการสนับสนุนการสอนของครโูดยจัดหาเอกสาร 

หลักสูตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและสื่อ  

การเรียนการสอน  

     

4 มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ทองถ่ิน  

     

5 มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

อยางสม่ําเสมอ  

     

6 มีการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่ 

การนําหลักสูตรไปใชใหบรรลจุุดมุงหมาย 

ที่กําหนด 

     

ดานการจัดการเรียนรู 

7 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  

     

8 มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกบั

จํานวนนักเรียนรวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑ และ 

สิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ 

     

9 มีการติดตามการจัดการเรียนรูของคร ูโดยตรวจ 

แผนการสอนหรือบันทึกการสอนของคร ู 

     

10 มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลกัสูตร

และแบบพิมพตาง ๆ ที่สนับสนุนการสอน 

     

11 มีการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู

อยางหลากหลายสอดคลองกับสังคม 

     

12 มีการสงเสรมิและพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่  

การนําหลักสูตรไปใชใหบรรลจุุดมุงหมายที่กําหนด 
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

13 มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อ และ

นวัตกรรม การเรียนการสอนทีท่ันสมัย  

 

 

    

14 มีการสงเสรมิใหครผูลติสือ่ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 

การเรียนรู  

     

15 มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  

     

16 มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสือ่ที่มีคุณภาพ       

17 มีการสงเสรมิใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพฒันา

สื่อการเรียนรู  

     

18 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู

เปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ  

     

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

19 มีการสํารวจแหลงการเรียนรูทีเ่กี่ยวของกับ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 

ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่

การศึกษาที่ใกลเคียง 

     

20 มีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้ง

พัฒนาใหเกิดองคความรูแกผูเรียน 

     

21 มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งใน และ 

นอกสถานศึกษา  

     

22 มีการสนับสนุน และเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามา

ใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา  

     

23 มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อการ

พัฒนาแหลงเรียนรู 

     

24 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพเกี่ยวกบัการใช และพัฒนา 

แหลงเรียนรู สม่ําเสมอ  
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

25 มีการสงเสริมครจูัดทํา แผนการวัดประเมินผล 

แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการ

เรียนรู  

 

 

 

    

26 มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด

ประเมินผลของสถานศึกษาอยางชัดเจน  

     

27 มีการใหคําแนะนํา คําปรึกษาครูดานการวัดผล 

ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง  

     

28 มีการจัดใหมฝีายสงเสรมิดูแล และนิเทศการทํา

วิจัยในช้ันเรียนของคร ู 

     

29 มีการสงเสรมิใหคร ูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพฒันา

คุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู  

     

30 มีการสงเสริมใหครูเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายใน

และนอกสถานศึกษา  

     

ดานการนิเทศการศึกษา 

31 มีการจัดใหมรีะบบนิเทศงานวิชาการและ 

การจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา  

     

32 มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดานวิชาการ

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพ  

     

33 มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนของผูสอนอยางใกลชิด  

     

34 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู

ดวยวิธีการที่หลากหลาย  

     

35 มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ

สงเสริมใหครูมีโอกาสพฒันางานการเรียนการสอน 

     

36 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ จัดระบบ

นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื่น

หรือเครือขายการนิเทศภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

37 มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อพฒันาระบบประกัน

คุณภาพ  

     

38 มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษา 

ที่มุงเนน คุณภาพตามมาตรฐาน  

     

39 มีการช้ีแจงครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวคิด และหลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับ 

การประกันคุณภาพ  

     

40 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา

อยางเปนระบบ  

     

41 มีการจัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา  

     

42 มีการจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมิน 

คุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัด และผูมสีวน

เกี่ยวของทราบ  

     

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยพิจารณา 

 ระดับความคิดเห็นซึ่งแตละชองมีความหมาย ดังน้ี 

5   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับ มากที่สุด 

4   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับ มาก 

3   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับ ปานกลาง 

2   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับ นอย  

1   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในระดับ นอยที่สุด 
 

 

 



181 

 

ขอท่ี ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน 

ของสถานศึกษา 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

1 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทาง 

การจัดการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน      

     

2 จัดทําขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

มาวิเคราะหเพื่อใชในการนิเทศภายใน 

     

3 จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาสภาพปจจบุัน

ปญหา และความตองการในการดําเนินงานการนิเทศภายใน 

     

4 สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา

ตนเองเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพ 

     

5 สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนา

โรงเรียน 

     

6 สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

     

7 รวมมอืกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา และกําหนดทางเลอืก

ในการแกไขปญหาการนิเทศ 

     

ดานการวางแผนการนิเทศ 

8 ประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายใน โดยคณะครูและ 

ผูที่เกี่ยวของ 

     

9 กําหนดเปาหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ใหเหมาะสมกบัสภาพโรงเรียน 

     

10 กําหนดขอบเขต และความรับผิดชอบของผูนิเทศและ

ผูรบัการนิเทศ 

     

11 วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแกทกุช้ันเรียน 

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของโรงเรียน 

     

12 วางแผนใหชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียน 

     

13 เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน และปฏิทนิ

ปฏิบัติงานแกครู และผูที่เกี่ยวของ 
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ขอท่ี ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน 

ของสถานศึกษา 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

ดานการวางแผนการนิเทศ (ตอ) 

14 แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรบัผิดชอบ      

15 กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกบัสภาพ

ปญหา และความตองการ 

     

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

16 ประชุมพจิารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการเลือกสื่อ และเครื่องมือเพื่อตรวจ

คุณภาพการศึกษา 

     

17 ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครือ่งมอืในการนิเทศ      

18 ดําเนินการสรางเครือ่งมอืการนิเทศ โดยใหสอดคลอง 

ตามวัตถุประสงค และรปูแบบที่กําหนดไว 

     

19 ทดลองใชสื่อและเครือ่งมือ กอนนําสื่อ เครื่องมือไปใช      

20 ปรับปรงุสือ่ เครื่องมือ การนิเทศ      

21 จัดเตรียมสือ่โสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการ

นิเทศภายใน เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน 

     

22 ประเมินผลการใชสื่อและเครื่องมือ เพื่อหาทางปรับปรงุ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการทํางานของผูรับ 

การนิเทศ 

     

ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

23 ประชุมช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาทของผูนิเทศ 

และผูรับการนิเทศ 

     

24 รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศการศึกษา      

25 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณ

สอน การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ 

     

26 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน การใหศึกษา

เอกสารการศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ 

     

27 ประชุมปรกึษาหารือหลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศ 

เพื่อแกปญหาการเรียนการสอน 

     

28 ใหขวัญและกําลังใจใหครมูีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ

หนาที ่
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ขอท่ี ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายใน 

ของสถานศึกษา 

ระดับผลการปฏิบัติงาน 

5 4 3 2 1 

ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

29 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน      

30 กระตุนใหแรงจูงใจใหครมูีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู      

31 ประชุมสรปุผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ      

ดานการประเมินและรายงานผล 

32 จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน      

33 สงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ      

34 จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง 

     

35 รวมกันประชุมสรปุ และรายงานผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติ

กิจกรรมการนิเทศ 

     

36 นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรงุ

กิจกรรมการนิเทศครัง้ตอไป 

     

37 สรปุและรายงานเพื่อเปนขอมลูในการวางแผนงานตอไป      

38 เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม และวิเคราะหขอมลู

ที่ไดจากการนิเทศภายใน 

     

39 ผูไดรับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญ 

ของการประเมินผลการนิเทศภายใน 

     

40 สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลมเพื่อเผยแพร

การนิเทศภายในเปนประจําทุกป 
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สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  1 ใชได 

2 มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา  1 ใชได 

3 มีการสนับสนุนการสอนของคร ูโดยจัดหาเอกสาร หลักสูตร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน  0.8 ใชได 

4 มีการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถ่ิน  1 ใชได 

5 มีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  1 ใชได 

6 มีการสงเสริม และพัฒนาครูในสถานศึกษา เพื่อการนําหลักสูตร 

ไปใชใหบรรลจุุดมุงหมายที่กําหนด 1 ใชได 

ดานการจัดการเรียนรู 

7 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  1 ใชได 

8 มีการจัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกบัจํานวนนักเรียน รวมถึง

จัดวัสดุครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ 1 ใชได 

9 มีการติดตามการจัดการเรียนรูของคร ูโดยตรวจแผนการสอนหรือ

บันทึกการสอนของคร ู 0.8 ใชได 

10 มีการจัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลกัสูตร และแบบพมิพ 

ตาง ๆ ที่สนับสนุนการสอน 1 ใชได 

11 มีการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย

สอดคลองกบัสงัคม 1 ใชได 

12 มีการสงเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษาเพือ่ การนําหลักสตูรไป

ใชใหบรรลจุุดมุงหมายทีก่ําหนด  1 ใชได 

13 มีการกําหนดนโยบายกระตุนการใชสื่อและนวัตกรรม การเรยีน

การสอนที่ทันสมัย  1 ใชได 
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 

14 มีการสงเสริมใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู  1 ใชได 

15 มีการสงเสริมครูใหมีการใชสื่อผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ICT)  1 ใชได 

16 มีการสงเสริมใหครูเลือกใชสือ่ที่มีคุณภาพ  0.8 ใชได 

17 มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู  1 ใชได 

18 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อ

และการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ  1 ใชได 

ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

19 มีการสํารวจแหลงการเรียนรูทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินในเขตพื้นที่การศึกษา

และเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ใกลเคียง 1 ใชได 

20 มีการจัดต้ัง และพฒันาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาใหเกดิองค

ความรูแกผูเรียน 1 ใชได 

21 มีการจัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมทั้งพฒันาใหเกิดองค

ความรูแกผูเรียน 0.8 ใชได 

22 มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา  1 ใชได 

23 มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาใชแหลง เรยีนรู 

ในสถานศึกษา  1 ใชได 

24 มีการสงเสริมใหครูศึกษา คนควา วิจัย เพื่อการพัฒนาแหลงเรียนรู 1 ใชได 

ดานการวัดประเมินผลและวิจัย 

25 มีการสงเสริมครจูัดทํา แผนการวัดประเมินผลแตละรายวิชา 

ใหสอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู  

หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  1 ใชได 

26 มีการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดประเมินผล 

ของสถานศึกษาอยางชัดเจน  1 ใชได 

27 มีการใหคํา แนะนํา คําปรึกษาครูดานการวัดผล ประเมินผลผูเรียน

ตามสภาพจริง  0.8 ใชได 

28 มีการจัดใหมฝีายสงเสริม ดูแลและนิเทศการทําวิจัยในช้ันเรียนของคร ู 1 ใชได 
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ขอท่ี ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานการวัดประเมินผลและวิจัย (ตอ) 

29 มีการสงเสริมใหคร ูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพฒันา คุณภาพ 

การเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู  1 ใชได 

30 มีการสงเสริมใหครเูผยแพรผลงานวิจัยทัง้ภายในและนอกสถานศึกษา  1 ใชได 

ดานการนิเทศการศึกษา 

31 มีการจัดใหมรีะบบนิเทศงานวิชาการและการจัดการ เรียนรูภายใน

สถานศึกษา  1 ใชได 

32 มีการใหความรู คําแนะนํา แกบุคลากรดานวิชาการเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ  1 ใชได 

33 มีการดูแล สงเสริม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

ของผูสอนอยางใกลชิด  0.8 ใชได 

34 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคร ูดวยวิธีการ 

ที่หลากหลาย  1 ใชได 

35 มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสงเสรมิใหครูมีโอกาส

พัฒนางานการเรียนการสอน 1 ใชได 

36 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบนิเทศ การศึกษา

ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรอืเครอืขายการนิเทศ

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  1 ใชได 

ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

37 มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพ  1 ใชได 

38 มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  1 ใชได 

39 มีการช้ีแจงครูใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการ

สําคัญทีเ่กี่ยวของกบัการประกันคุณภาพ  0.8 ใชได 

40 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  1 ใชได 

41 มีการจัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา  1 ใชได 

42 มีการจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมิน คุณภาพภายใน

ใหหนวยงานตนสังกัด และผูมสีวนเกี่ยวของทราบ  1 ใชได 
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สรุปผลการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

ขอท่ี ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

1 ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางการจัด

การศึกษาเกี่ยวกบัการนิเทศภายในโรงเรียน      1 ใชได 

2 จัดทําขอมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห 

เพื่อใชในการนิเทศภายใน 0.8 ใชได 

3 จัดทําเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหา 

และความตองการในการดําเนินงานการนิเทศภายใน 1 ใชได 

4 สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนาตนเอง

เกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพ 1 ใชได 

5 สํารวจและประเมินความตองการของครูดานการพัฒนาโรงเรียน 1 ใชได 

6 สํารวจสภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป และสิ่งอํานวย 

ความสะดวก 1 ใชได 

7 รวมมือกันวิเคราะหสาเหตุของปญหา และกําหนดทางเลือก 

ในการแกไขปญหาการนิเทศ 1 ใชได 

ดานการวางแผนการนิเทศ 

8 ประชุมจัดทําแผนการนิเทศภายในโดยคณะคร ูและผูที่เกี่ยวของ 1 ใชได 

9 กําหนดเปาหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม 

กับสภาพโรงเรียน 

 

1 

 

ใชได 

10 กําหนดขอบเขตและความรบัผิดชอบของผูนิเทศ และผูรับ 

การนิเทศ 1 ใชได 

11 วางแผนการกระจายทรัพยากรใหแกทกุช้ันเรียน เพื่อพฒันา 

การเรียนการสอนของโรงเรียน 1 ใชได 

12 วางแผนใหชุมชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาการศึกษา 

ของโรงเรียน 1 ใชได 
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ขอท่ี ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานการวางแผนการนิเทศ (ตอ) 

13 เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนและปฏิทินปฏิบัติงาน

แกคร ูและผูที่เกี่ยวของ 1 ใชได 

14 แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อรับผิดชอบ 1 ใชได 

15 กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

และความตองการ 1 ใชได 

ดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

16 ประชุมพจิารณาขอมูลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ 

ความตองการเลือกสื่อและเครื่องมือเพื่อตรวจคุณภาพการศึกษา 1 ใชได 

17 ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครือ่งมอืในการนิเทศ 1 ใชได 

18 ดําเนินการสรางเครื่องมือการนิเทศโดยใหสอดคลองตามวัตถุประสงค

และรปูแบบที่กําหนดไว 1 ใชได 

19 ทดลองใชสื่อและเครือ่งมือ กอนนําสื่อ เครื่องมือไปใช 1 ใชได 

20 ปรับปรงุสือ่ เครื่องมือ การนิเทศ 0.8 ใชได 

21 จัดเตรียมสือ่โสตทัศนูปกรณ หรือสื่อตาง ๆ ที่ใชในการนิเทศภายใน 

เชน สไลด วีดีทัศน วีซีดี ชุดการเรียน 1 ใชได 

22 ประเมินผลการใชสื่อและเครื่องมือเพื่อหาทางปรับปรงุพฒันา 

สื่อการเรียนการสอน และการทํางานของผูรบัการนิเทศ 1 ใชได 

ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

23 ประชุมช้ีแจงใหคณะครเูขาใจบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 1 ใชได 

24 รวมกันกําหนดปฏิทินการนิเทศการศึกษา 1 ใชได 

25 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง เชน การสังเกตการณสอน  

การสาธิตการสอน การสนทนาทางวิชาการ 0.8 ใชได 

26 ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยออม เชน การใหศึกษาเอกสาร

การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ 1 ใชได 

27 ประชุมปรกึษาหารือหลังจากจัดกิจกรรมการนิเทศ เพือ่แกปญหา

การเรียนการสอน 1 ใชได 

28 ใหขวัญและกําลังใจใหครมูีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที ่ 1 ใชได 

29 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ใชได 
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ขอท่ี ผลการปฏิบัติงานการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คา 

IOC 

การ 

แปลผล 

ดานการปฏิบัติการนิเทศ (ตอ) 

30 กระตุนใหแรงจูงใจใหครมูีความศรัทธาในวิชาชีพคร ู 1 ใชได 

31 ประชุมสรปุผลการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 1 ใชได 

ดานการประเมินและรายงานผล 

32 จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 1 ใชได 

33 สงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผลการนิเทศ 1 ใชได 

34 จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะ ๆ  

อยางตอเน่ือง 1 ใชได 

35 รวมกันประชุมสรปุ และรายงานผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติกจิกรรม

การนิเทศ 1 ใชได 

36 นําผลการดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรงุกจิกรรม

การนิเทศครั้งตอไป 1 ใชได 

37 สรปุและรายงานเพื่อเปนขอมลูในการวางแผนงานตอไป 1 ใชได 

38 เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุมและวิเคราะหขอมูลที่ได 

จากการนิเทศภายใน 1 ใชได 

39 ผูไดรับการนิเทศมีความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล

การนิเทศภายใน 1 ใชได 

40 สรปุ และจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลมเพื่อเผยแพร 

การนิเทศภายในเปนประจําทุกป 1 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษากับผลการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คาความเชื่อมั่น 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร .972 

2. การจัดการเรียนรู .924 

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู .950 

4. การพัฒนาแหลงเรียนรู .940 

5. การวัดประเมินผลและวิจัย .934 

6. การนิเทศการศึกษา .978 

7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  .983 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ .954 

 

 

การดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา คาความเชื่อมั่น 

1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ .916 

2. ดานการวางแผนการนิเทศ .934 

3. ดานการสรางสื่อและเครือ่งมอืในการนิเทศ .924 

4. ดานการปฏิบัติการนิเทศ .950 

5. ดานการประเมินและรายงานผล .936 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ .939 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ -  นามสกุล  นางสาวศุภลักษณ  ลีฬหคุณากร 

 

วัน เดือน ปเกิด วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที ่65 หมู 19 ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ประวัติการศึกษา  

 ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ ตําบลประสงค อําเภอทาชนะ  

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 มัธยมตอนตน โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา อําเภอไชยา  

   จังหวัดสุราษฎรธานี 

 มัธยมตอนปลาย ไชยาวิทยา อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ประสบการณการทํางาน   

 พ.ศ. 2556  ครูลูกจาง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย  

  อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2556  ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

  โรงเรียนบานเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี ่

 พ.ศ. 2558  ครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และหัวหนา 

  ฝายบุคลากร 

       

ตําแหนงหนาท่ี ครู โรงเรียนบานเกาะกลาง อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี ่

 

โทรศัพท  085 - 4703371 

 

E-mail    Picky_ha07@hotmail.com 
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