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 The objectives of this study were. 1) to study the leadership styles of school 

administrators under The Suratthani Secondary Educational Service Area Office 11,         

2) to study the internal supervision process in schools under The Suratthani Secondary 

Educational Service Area Office 11, and 3) to study the leadership styles of school 

administrators affecting the internal supervision process in schools under The Suratthani 

Secondary Educational Service Area Office 11.  

 The results were as follows. 1) The leadership styles of the school administrators 

was at a high level. Considering individual aspects, the performance was at a high 

level and a moderate level ranked in descending order: achievement - oriented 

leadership, directive leadership, supportive leadership, and participative leadership, 

respectively. 2) The internal supervision process of the schools was at a high level in 

overall and individual aspects ranked in descending order : supervision operation, 

pre-supervision acknowledgement, encouragement for supervisory staff, supervision 

planning, observation of needs and necessities, and supervision evaluation and 

reporting. 3) The leadership styles of the school administrators, which could predict 

the internal supervision process at a statistical significance level of 0.05 with a predictive 

efficiency of 59.5, were directive leadership, supportive leadership, participative 

leadership, and achievement-oriented leadership, respectively.  

 

Keywords : leadership styles of school administrators, internal supervision process in schools 



 จ

กิตตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาใหการชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก ดร.สถาพร 

สังขขาวสุทธิรักษ ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฎจรี เจริญสุข 

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ในการใหคําแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกข้ันตอน          

ของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 กราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ นายสุวรรณ พารเพิง นางจิรวรรณ คุมพรอม สําลีพันธ นายชาตรี 

ปบานทา นายศุภฤกษ สีจง และนายสาธิต เสือทอง ที่กรุณารับเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ พรอมทั้งในแนวคิด ขอเสนอแนะ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ของเครื่องมือ 

 ขอขอบพระคุณ เจาหนาที่หองสมุดกลางสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่กรุณาชวยเหลือดานการคนควาหนังสือตํารา งานวิจัยภายใน และ

ตางประเทศ และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎรธานี ที่กรุณาใหคําแนะนํา            

การจัดทําวิทยานิพนธ 

 ขอขอบคุณ ผูบริหาร และครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี ทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหขอมูล ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษารุน 23 และทุกคนที่มีสวนรวมในความสําเร็จ ที่คอยเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอด 

คุณประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอมอบแดคุณพอ คุณแม ครู อาจารย ผูเขียนหนังสือตํารา ทุกเลม

ที่ผูวิจัยไดรับแสงสวางแหงความรูในครั้งน้ี  

 

ปยรัตน  พารเพิง  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 ฉ

สารบัญ 

 

หนา 

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

บทคัดยอภาษาอังกฤษ .......................................................................................................    ง  

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................    จ 

สารบัญ ..............................................................................................................................     ฉ 

สารบัญตาราง....................................................................................................................    ซ 

สารบัญภาพ.......................................................................................................................     ญ 

บทท่ี 

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

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

   วัตถุประสงคของการวิจัย ..................................................................................    6 

   ความสําคัญของการวิจัย ....................................................................................    6 

   ขอบเขตของการวิจัย .........................................................................................    6 

   กรอบแนวคิดในการวิจัย ....................................................................................    8 

   สมมติฐานการวิจัย.............................................................................................    9 

   นิยามศัพทเฉพาะ ..............................................................................................    9 

 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ..........................................................................   13 

  ภาวะผูนํา ..........................................................................................................   13 

  การนิเทศการศึกษา ...........................................................................................   51 

  บริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11....................................   98 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของ ............................................................................................  102 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย ................................................................................................  108 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง ................................................................................  108 

   เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู ....................................................................  109 

   การเกบ็รวบรวมขอมูล .......................................................................................  110 

   การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช ........................................................................  111 

 

 



 ช

สารบัญ (ตอ) 

 

บทท่ี               หนา  

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล .........................................................................................  113 

   สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ..............................................  113 

   ข้ันตอนการวิเคราะหขอมลู ................................................................................  114 

   ผลการวิเคราะหขอมลู .......................................................................................  115 

 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ .................................................................  132 

   สรุปผล ..............................................................................................................  132 

   อภิปรายผล .......................................................................................................  136 

   ขอเสนอแนะ .....................................................................................................  139 

บรรณานุกรม .....................................................................................................................  140 

ภาคผนวก ..........................................................................................................................  158 

  ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห .............................................................  159 

 ภาคผนวก  ข  รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ .............................................  167 

  ภาคผนวก  ค  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ...............................................................  169 

  ภาคผนวก  ง  คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ....................................................  184 

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ ....................................................................................................  197 
 

 

 



 ซ

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี                     หนา 

 2.1 ตารางสงัเคราะหตัวแปรดานแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา ................   40 

 2.2 ตารางการสงัเคราะหตัวแปรดานกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา .............   80 

 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของคร ู..................................  115 

 4.2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบรหิาร  

   สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอ 

   กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

   มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน.........................  116 

 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบรหิาร  

   สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอ  

   กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

   มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบสั่งการ .................  117 

 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบรหิาร  

   สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอ  

   กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

   มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสรุาษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน ..  118 

 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบรหิาร  

   สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอ  

   กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

   มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ...........  119 

 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบรหิาร  

   สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอ  

   กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

   มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ ....  120 

 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ  

   นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

   จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน .........................................................  121 



 ฌ

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี                     หนา 
 4.8   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบติัตามกระบวนการ  

     นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

     จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสํารวจความตองการและความจําเปน ...............  122 

 4.9   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบติัตามกระบวนการ  

     นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

     จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผนการนิเทศ .............................................  124 

 4.10   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบติัตามกระบวนการ  

     นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

     จังหวัดสรุาษฎรธานี ดานการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ ............................  125 

 4.11   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบติัตามกระบวนการ  

     นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

     จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปฏิบัติการนิเทศ ................................................  126 

 4.12   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบติัตามกระบวนการ  

     นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

     จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ ......................  127 

 4.13   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบติัตามกระบวนการ  

     นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

     จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล .............  129 

 4.14   ผลการวิเคราะหการถดถอยของวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา  

     ของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี  

     โดยรวมดวยวิธี Stepwise..............................................................................  130 



 ญ

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                                      หนา 

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ....................................................................................      8 

2.1 แสดงตารางการบริหารงาน The Managerial Grid .........................................    30 

2.2 ภาพแสดงแนวคิดเบื้องตนของ ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ..................................    43 

2.3 ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ..................................................................................    45 

2.4 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมแบบสั่งการกับความพอใจในการทํางาน 

  ในสถานการณเกี่ยวกับโครงสรางของภารกิจ .....................................................    46 

2.5 ภาพแสดงแผนภูมิกระบวนการ PDCA ..............................................................    55 

 

 

 

 



บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ในชวงการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 

2564) ประเทศไทยอยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานหลายดาน ทามกลาง

สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแขงขันดานเศรษฐกิจเขมขนมากข้ึน เน่ืองจากสังคมโลก     

จะมีความการพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยู        

ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมากประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร

ในทุกดาน ไดแก การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ซึ่งตองดําเนินไปพรอมกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน

และกลุมที่อยูในตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการ และการเปลี่ยนแปลง

ดานเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวงวัยที่สามารถบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงที่เปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทุนมนุษย 

(แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12, 2559 : 2) ซึ่งสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา

คุณภาพดานการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่มุงจัดการศึกษาใหคนไทย 

ทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร       

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579, 2560 : 5) เพื่อรองรับ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

โดยมีวัตถุประสงคที่มุงมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนประเทศใหสามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันในภูมิภาค (Bhaopichitr et al., 2012) โดยมีตัวช้ีวัดเปนผลการเรียนรู        

ของนักเรียนที่ปรากฏในการประเมินตาง ๆ แตหลังจากการปฏิรูปการศึกษาที่เริ่มมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 

จนถึงปจจุบัน ทั้ง ๆ ที่รัฐใชงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงเปนที่สองของโลก (IMD, 2016) แตผล        

ไมเปนไปตามที่คาดหวัง นับต้ังแตการประเมินของ PISA ในป ค.ศ. 2000 เปนตนมาจนถึง ค.ศ. 2015 

นักเรียนไทยวัยจบการศึกษาภาคบังคับยังไมสามารถทําผลการประเมินใหเปนที่นาพอใจ ผลการศึกษา

ช้ีใหเห็นถึงความผิดหวังที่เยาวชนอายุ 15 ป ยังมีสมรรถนะลาหลังประเทศอื่น ๆ อยูมาก ซึ่งเปรียบเทียบ

ไดกับการเรียนที่ตางกันหลายปหรือไมสามารถเทียบไดกับความคุมคาของงบประมาณที่รัฐไดลงทุนไป
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ทางการศึกษา ทําใหนักวิเคราะหเรียกสถานการณทางการศึกษาของไทยวา =Thailand Educational 

Paradox หรือ Thai Paradox (Fry et al., 2013) และ (Patrinos, 2015)  

 ปจจุบันไทยอยูอันดับที่ 55 จาก 60 ในอันดับความสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจ โดย

องคประกอบดานคุณภาพกําลังคนเปนตัวฉุดรั้งสูงสุด (MID 2557) ปญหาการศึกษาไทยสั่งสมมากวา 

20 ป ทั้งเรื่องการมีคุณภาพต่ํา และความเหลื่อมล้ําสูง เด็กไทยรอยละ 60 ออกจากระบบการศึกษา

ดวยวุฒิเพียง ม.6 และ ม.3 หรือต่ํากวา และมีเด็กรอยละ 10 ไมจบ ม.3 ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับ 

และนักเรียนระดับ ม.3 ของไทยมีผลการประเมินการรูเรื่องการอานในภาพรวมทั้งประเทศ สามารถ

ทําขอสอบการอานไดถูกตองเพียงรอยละ 43.5 ซึ่งมีสัดสวนไมถึงครึ่ง สวนผลการประเมินการรูเรื่อง

วิทยาศาสตรคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย คือ 421 คะแนน ซึ่งตํ่าวาเฉลี่ย OECD มากกวาหน่ึงระดับ 

(สรุปผลการวิจัย PISA 2015) ขอมูลขางตนเปนประโยชนใหแกการบริหารใชเปนแนวทางในการกําหนด 

นโยบายเพื่อจัดการศึกษาและใหขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปประกอบการยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งผล

การศึกษา PISA ทําใหทราบวา ระดับการศึกษาของประเทศไทยไดเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน

ในการดําเนินชีวิตเพื่อรองรับการทํางานในอนาคตไดมากนอยเพียงใด 

 เน่ืองจากการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ ฉะน้ัน

หลักสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมอารยประเทศ คือกระบวนการในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหฉลาดและสมบูรณย่ิงข้ึนตามลําดับข้ันของการเรียนรู โดยมีการจัดการศึกษาที่เอื้อ

และสงเสริมตอผูเรียนใหสามารถเรียนรู ไดเต็มศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุด ดวยเหตุและปจจัยตาง ๆ 

เหลาน้ีสงผลทําใหแนวทางการพัฒนาคนในยุคของการเปลี่ยนแปลงจึงใหความสําคัญกับ “คน” ดังน้ัน

การยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงตองอาศัยนักบรหิารการศึกษา ซึ่งเปนผูรับผดิชอบในการรับนโยบาย

จากรัฐบาลลงสูการปฏิบัติ โดยอาศัยความรูความสามารถ เปนผูมีวิสัยทัศน มีสมรรถนะที่จะสามารถ

จัดการศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคของชาติ ถาผูนําไมมีวิสัยทัศน หรือขาดคุณลักษณะของผูนํา

อยางใดอยางหน่ึง กระบวนการบริหารงานของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุประสิทธิผลก็เปนเรื่องยาก  

แตความเปนผูนําสามารถพัฒนาไดดวยวิธีการที่หลากหลาย และตองอาศัยการเรียนรูอยางเหมาะสม

และนําความรูน้ันมาพัฒนาการบริหารการศึกษาไดอยางรวดเร็ว ทันทวงทีและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญการกําหนดทิศทางในการบริหาร

จัดการ โดยวางแผนและจัดระเบียบของงานใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย รวมถึงการเปนแบบอยาง

ที่ดีใหแกผูตาม ผูนําที่ดีตองมีศิลปะของการมีอิทธิพลเหนือคน เพื่อนําคนแตละคนใหคนเหลาน้ัน           

มีความรวมมือกับผูนําอยางจริงใจ เพื่อจะไดปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปไดดวยดี ดังน้ันภาวะผูนําที่มีอยู

ในตัวผูนําน้ัน ยอมเปนปจจัยสําคัญย่ิงของผูนําในการบริหารจัดการ เพราะภาวะผูนําที่ดีเปรียบเหมือน

หัวใจหลักของสถานศึกษา 
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 บทบาทของผูบรหิารภายใตกรอบแนวคิดของผูมีสวนไดสวนเสีย ตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดไววา ผูบริหารเปนผูมีภาวะผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ 

ทั้งดานบริหารและวิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะ และมาตรฐานตําแหนงและบริหารอยางมธีรรมาภิบาล 

การศึกษาภาวะผูนําน้ันจึงสิ่งเปนอยางย่ิงสาํหรับผูนําในการที่จะนําพาองคกรให ประสบความสําเร็จได 

ผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการใหเกดิความเหมาะสมตอการเปลีย่นแปลงตาง ๆ  มีความสามารถ

ในการปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสภาพการณ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอื้ออํานวย

ตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประมีประสิทธิผลตอองคกรใหมากที่สุด (วิชาญ เกษเพชร, 

2556 : 120) จะเห็นไดวาภาวะผูนําเปนพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับการใชอิทธิพล ซึ่งเปนอํานาจ

ภายในตัวเองของผูนํา โดยอาศัยการใชศิลปะของอิทธิพล เพื่อจูงใจผูเขารวมงาน ปฏิบัติตามวัตถุประสงค 

ถือวาเปนการโนมนาวจิตใจผูรวมงาน ใหเกิดแรงจูงใจภายใน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ เต็มใจ รวมมือ

กันที่จะใชความพยายามของตนอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานและทุมเท กําลังความคิด ความรู ความสามารถ

ของตน ในการชวยกันแกปญหา ซึ่งในองคการหรือหนวยงานใด ๆ ผูนําหรือผูบริหารอาจเปนคนเดียวกัน

หรือเปนคนละคนกันก็ได ที่มีความสามารถในการดําเนินงานไปในทิศทางและวิธีการแนนอน ที่จะมุง

เขาสูเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว (พนารัตน หุนเอี่ยม, 2559 : 33)  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

ระบุวา การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด

ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล

เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และนิยามมาตรฐานการศึกษาวาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

คุณภาพที่พึงประสงค เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสรมิและกํากับดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังน้ันมาตรฐานการศึกษาที่ตองการใหเกิดข้ึน

ในสถานศึกษา จึงเกี่ยวของกับปจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการศึกษา เพื่อการกํากับ 

ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาจงึไมไดหมายถึงระดับ

คุณภาพดานใดดานหน่ึง ไมวาจะเปนดาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และผูบริหาร

สถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ที่มีสวนสําคัญอยางย่ิงในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งใชความสามารถทั้งดานบริหารและวิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะ 

มาตรฐานความรูการบริหารดานวิชาการ และแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ กลยุทธการนิเทศการศึกษา 

ผูบริหารสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ในการวัดระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

องคประกอบเหลาน้ีจะชวยใหเปาหมายในการนิเทศการศึกษามีความชัดเจนย่ิงข้ึนน่ันคือ การนิเทศ       

ที่มุงหวังใหผูรับผดิชอบมาตรฐานของโรงเรยีน หรือมาตรฐานตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐาน

ที่กําหนดไวและสามารถยกระดับใหมาตรฐานที่รับผิดชอบสูงข้ึนได การนิเทศของผูนิเทศซึ่งอาจจะ
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ไดแก หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาฝาย หัวหนางาน ครูแกนนํา ครูที่มีความรูความสามารถ

เฉพาะทาง และผูนิเทศอื่น สถานศึกษาจะตองบริหารจัดการใหการนิเทศภายในดําเนินการอยางตอเน่ือง 

ซึ่งผลการนิเทศจะสะทอนการปฏิบัติงานที่จะนําไปสูการพัฒนาสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา จะเห็นไดวา บุคลากรหลักที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศใหเปนอยางตอเน่ือง 

นอกจากผูบริหารสถานศึกที่ทําหนาที่การบริหารการนิเทศแลว คือครูที่เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลกระทบ

ตอคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองสรางครูคุณภาพสูงและมีการกระจาย

ทรัพยากรครูอยางเปนธรรมใหกับโรงเรียนที่ดอยโอกาสการกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรมนําไปสู

การยกระดับคุณภาพการศึกษา (OECD, 2005)  

 การนิเทศมีความสําคัญในการศึกษาเปนอยางย่ิงเพราะเปนกระบวนการในการชวยเหลือ     

ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําครูผูสอนในการปฏิบัติการสอนเพื่อจะไดทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน (พงษธวัช ต้ังฑีฆะรักษ, 

2558 : 25) จะเห็นไดวาการนิเทศการสอนจึงเปนกจิกรรมที่สาํคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาวัตถุประสงคเบื้องตนของการนิเทศก็คือ การปรับปรุงการเรียนการสอน      

โดยพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง การปรับปรุงและการพัฒนาดังกลาว ต้ังอยูบนระบบการนิเทศที่ชวยครู

ใหประสบความสําเร็จในช้ันเรียน แตอยางไรก็ตาม การนิเทศการสอนเปนกระบวนที่ซับซอนเกี่ยวกับ

บทบาทและหนาที่ของผูนิเทศวาใครคือผูนิเทศการสอน ซึ่งในระบบโรงเรียนยอมรับกันเวลานานแลว

ถึงความเปนเอกัตบุคคลตอการทําหนาที่ผูนิเทศการสอน บุคคลที่ทําหนาที่ผูนิเทศในตําแหนงตาง ๆ 

ภายในสถานศึกษา ตําแหนงเหลาน้ีอาจรวมถึงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

หัวหนากลุมสาระ ผูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษา หรือครูผูรวมประกอบวิชาชีพ ดังน้ันผูนิเทศจึงเปนบุคคล        

ที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการจากสถานศึกษา หรือองคกรทางการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ       

ในการทํางานของครู เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของการเรียนรูของนักเรียนโดยผานการปรับปรุงการเรียน

การสอน การนิเทศการสอนถือเปนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมีผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่ชวย

สนับสนุนสงเสริมใหเกิดข้ึนโดยการดําเนินการอยางเปนระบบ มีการวางแผน มีการติดตามประเมินผล

เพื่อใหเกิดการลงมอืปฏิบัติ จะเห็นไดวางานการบริหารกับการนิเทศเปนภารกิจเดียวกันที่จะตองดําเนินไป

อยางตอเน่ืองเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางย่ังยืน  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูจึงมีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

ซึ่งสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 พบวาปญหาและอุปสรรคดานการกํากับติดตาม และเรงรัดการดําเนินงานของผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนของสถานศึกษาลาชาไมเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด (รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2560 : 50) แตทั้งน้ี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับ

การจัดระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยผลการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร กลาวคือ การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

สงผลตอคุณภาพของนักเรียนนอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนการนิเทศภายในสถานศึกษา    

ยังขาดการนิเทศแบบจริงจังและตอเน่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จําเปนตองปฏิรูปการศึกษา       

ซึ่งประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน กระบวนนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการ         

ดังคํากลาวที่วา การจัดการที่ดีเปนกุญแจนําไปสูความสําเร็จขององคการ การนิเทศการศึกษาที่ดี

นําไปสูการจัดการที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553 : 46) การนิเทศภายใน

สถานศึกษาจึงเปนภาระหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของผูบริหาร 

 โรงเรียนที่จะตองดําเนินการนิเทศการศึกษาให สอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนิเทศการภายในสถานศึกษามีความสําคัญ และ 

มีความจําเปนอยางย่ิงในการจัดการศึกษา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

โดยเฉพาะอยางย่ิงครูซึ่งเปนผูสอน หลักในระบบโรงเรียน 

 จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจจะทําวิจัย เรื่องแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา     

ที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา และศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จากที่มาและความสําคัญดังกลาว 

พอสรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ

สม่ําเสมอและตอเน่ือง ซึ่งตองอาศัยแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่เช่ือมโยงกับการบรหิารหลกัสตูร และการเรียน ดวยเหตุน้ีเองผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย 

เน่ืองจากพิจารณาเห็นแลววา การวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาตาง ๆ เพื่อเปนกําลังสําคัญ     

ในการขับเคลื่อนจัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะสงผลใหครูผูสอน

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดตอไป  

 

 

 

 



 6

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานีมีวัตถุประสงค

ดังน้ี 

  1.  เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  2. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  3.  เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ในการศึกษาครั้งน้ีมีความสําคัญของการวิจัย ดังน้ี 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีมีประโยชนอยางย่ิงสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงผลตอการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนของครู ใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหดีย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตการวิจัย  

 

 ขอบเขตการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี        

โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี  

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ขอบเขตของเน้ือหาผูวิจัยมุงศึกษา ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกอบดวยรูปแบบภาวะผูนําตามแนวคิดของ House 

& Mitchell (1974 quoted by Northouse, 2016 : 117) ไดกลาวถึงทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายวา
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พฤติกรรมของผูบริหารมี 4 แบบ 1) ภาวะผูนําแบบสั่งการ 2) ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน 3) 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 4) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน และผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล (นิรุทธ นันทมาศวังนรา, 2559 : 53) ซึ่ง

ประกอบไปดวยกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ 1) การสํารวจความตองการและความจําเปน 

2) การวางแผนการนิเทศ 3) การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศ 5) การสราง

เสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศและ 6) การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

  1.  ประชากรประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปการศึกษา 2560 จํานวน 66 โรงเรียน ประชากร

ทั้งหมดจํานวน 3,178 คน (สารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 

2560 : 8)  

  2.  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูจํานวน 355 คน 

โดยผูวิจัยดําเนินการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

   2.1  สํารวจรายช่ือโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา        เขต 11 ไดโรงเรียน 66 แหง มีผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 3,178 คน 

   2.2  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) ที่มีจํานวนประชากร

แนนอน   ตามวิธีของ Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 355 คน 

   2.3  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คือ แบบสอบถาม 

 ขอบเขตของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ประกอบดวย 

  1.  ตัวแปรที่ศึกษาคนควา 

    1.1  ตัวแปรตน ไดแก แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีแบบภาวะผูนํา

แบบวิถีทาง - เปาหมาย (Path - Goal Theory of Leadership) ของ House & Mitchell ประกอบดวย 

       1)  ภาวะผูนําแบบสั่งการ  

       2)  ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน 

       3)  ภาวะผูนําแบบมสีวนรวม  

       4)  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

    1.2  ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวย

ข้ันตอนการนิเทศภายในสถานศึกษา 6 ข้ันตอน ดังน้ี  

       1)  การสํารวจความตองการและความจําเปน  
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       2)  การวางแผนการนิเทศ  

3)  การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ  

4)  การปฏิบัติการนิเทศ  

5)  การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ  

6)  การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีความสนใจทีจ่ะศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด สุราษฎรธานี 

โดยผูวิจัยไดศึกษา ตัวแปรที่แสดงแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีแบบภาวะผูนํา

แบบวิถีทาง - เปาหมาย (Path - Goal Theory of Leadership) House & Mitchell ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

การแสดงพฤติกรรมของผูนํา ทีผู่บริหารสถานศึกษาที่ควรเลือกใชใหเหมาะสม (1974) ศิริพร อินนะรา 

(2558) สวนการศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสทิธิผลจะตองประกอบดวย 6 ข้ันตอน 

โดยมีผูวิจัยที่สนับสนุนแนวคิด คือ นิรุทธ นันทมาศวังนรา (2560) ดังภาพที่ 1.1  

 

    ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ภาวะผูนําแบบสัง่การ  

2. ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน  

3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  

4. ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

1. การสํารวจความตองการและความจาํเปน  

2. การวางแผนการนิเทศ  

3. การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ  

4. การปฏิบัติการนิเทศ  

5. การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน

 นิเทศ  

6. การประเมินผลการนิเทศ 

 และการรายงานผล 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

 เพื่อใหสอดคลองกบัการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานของการวิจัยไว ดังน้ี  

  1.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การวิจัยครัง้น้ี เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัย จงึไดนิยามศัพทเฉพาะ ดังน้ี 

  1.  ภาวะผูนํา หมายถึง การแสดงถึงคุณลักษณะสําคัญของผูนําที่มีความรู มีสติปญญา 

มองการณไกล มีคุณธรรม และศิลปในการบริหาร ใชหลักจิตวิทยาในการจูงใจ โนมนาว ช้ีนํา ผลักดันครู

และบุคลากรภายในสถานศึกษาหรือผูเกี่ยวของใหกระทําการบางอยางระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 

โดยกระทําตามเปาหมายที่ผูบริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดไว 

  2.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ที่แสดงออกถึงการมีภาวะผูนําในการบริหารงานของตนเอง โดยตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

เขาใจความจําเปนพื้นฐานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเปนอยางดี อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษา 

ตองมีความรูในเรื่องระเบียบ ทฤษฎีตาง ๆ และศิลปะในการบริหาร โดยใชความรูความเขาใจจากการ

นําทฤษฎีสูการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2.1  ภาวะผูนําแบบสั่งการของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่แสดงออก เพื่อใหครูเห็นถึงเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา ซึ่งเปาหมายสูงสุดน้ันไดถูกกําหนด

ข้ึนจากมาตรฐานของแตสถานศึกษา นอกจากนน้ันผูบริหารยังกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

เพื่อใหครูปฏิบัติตามอยางละเอียดทุกข้ันตอน โดยแตละข้ันมีการกํากับดูแลและมีการควบคุมสั่งการ 

อยูทุกข้ันตอนตามระบบอยางเครงครัด 

   2.2  ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรรวมถึงผูเรียน และมี

พฤติกรรมตาง ๆ ที่สงผลใหครู และบุคลากรเขาถึงไดงาย เปนผูนําที่ใสใจสวัสดิการความเปนอยู และ

ความตองการพื้นฐานที่มนุษยพึงไดรับ นอกจากน้ันผูบริหารรวมสรางบรรยากาศการทํางานทีดี่ รวมทั้ง

ใหการปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค 

   2.3  ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหครูและบุคลากรเขามาชวยเหลือ สนับสนุน และทําประโยชน

ในเรื่องตาง ๆ ใหคําปรึกษา แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น ต้ังแตเริ่มกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุด 
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เพื่อแสวงหาทางเลอืกและการตัดสินใจตาง ๆ ที่ยังผลประโยชนใหเกิดแกสถานศึกษามากที่สุด อีกทั้งมี

การรวมกันวางแผนรวมกันทํา และรวมกันประเมินผลและรวมรับผลประโยชนในกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงซึ่งกระทํารวมกันดวยความสมัครใจ ดําเนินไปตามบทบาทหนาที่ โดยผูบริหารสถานศึกษาไดใช

ความรูความสามรถและทรัพยากรที่มีอยางเต็มศักยภาพเพื่อการพัฒนาใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

   2.4  ภาวะผูนําที่มุงความสําเร็จของงานของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรม 

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงการต้ังเปาหมาย  เพื่อสรางความทาทายใหครู และบุคลากรไดแสดง

ความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน และแสดงความมั่นใจถึงความสามารถของครูและบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามมาตรฐานที่ผูบริหารสถานศึกษาวางไว 

  3.  กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง วิธีการ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ           

ที่เปนกระบวนการในการรวมกันทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตอผูเรียนทําใหผูเรียนไดพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ ประกอบดวย กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังน้ี

   3.1  การสํารวจความตองการ และความจําเปน หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร 

ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความตองการของสถานศึกษาในการดําเนินการ

นิเทศ เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาทําการสํารวจความตองการของครู ดานการพัฒนาตนเอง

เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน สภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป สิ่งอํานวย

ความสะดวก การจัดทําแฟมขอมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ประชุม วิเคราะหขอมูล      

การนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนพัฒนา

คุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน 

   3.2  การวางแผนการนิเทศ หมายถึง กระบวนการในการเตรียมขอมูลเพื่อวางแผน 

การนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ มีผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูนําในการวางแผนรวมกับคณะครูและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการวางแผนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา เพื่อกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 

การวางแผนการกระจายทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สรางสื่อเครื่องมือสําหรับการนิเทศ 

ใหชุมชนเขามามสีวนรวม ในการพัฒนาการศึกษา เผยแพรแผนปฏิบัติการนิเทศ แตงต้ังคณะกรรมการ

การนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน การประสานงาน        

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด 

   3.3  การใหความรูกอนการดําเนินการนิเทศของสถานศึกษา หมายถึง ข้ันตอนที่

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูนิเทศ และครูผูรับการนิเทศ ไดรับความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการ 

วาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร และทําอยางไร

ใหไดผลการนิเทศออกมาอยางมีคุณภาพ สําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม 
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มีความจําเปนตองใหความรูกอนการดําเนินงานนิเทศเสมอ โดยการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงาน

ที่ถูกตองอีกครั้งเสมอ ทั้งน้ีจะตองสํารวจหรือตรวจสอบถึงความรูพื้นฐานของบุคลากร ที่เกี่ยวของ    

ทําใหสามารถเพิ่มเติมสวนยังไมถนัดและมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไดอยางเต็มศักยภาพ  

   3.4  การปฏิบัติการนิเทศของสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารสถานศึกษา 

และครู ไดรับทราบบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรม

การนิเทศโดยตรงและโดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศเพื่อแกปญหา      

การเรียนการสอน สรางขวัญและกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจใหครูมีความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 

   3.5  การสรางเสริมกําลังใจของสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการสรางเสริมกําลังใจ

ของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจโดยเสริมสราง      

ใหบุคลากรมีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทําใหครูมีความภูมิใจในอาชีพครู สงเสริมใหครู          

มีความกาวหนาในอาชีพใหโอกาสที่จะเจรญิกาวหนาไปสูตําแหนงหรอืเงนิเดือนทีสู่งข้ึน มอบหมายงาน

ที่ตรงกับความรูความสามารถแกครู ยอมรับความสามารถและใหความสนใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน

นิเทศ รวมทั้งยกยองชมเชยและใหเกียรติแกผูปฏิบัติงานทุกคนในสถานศึกษาโดยเทาเทียมกัน 

   3.6  การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผลของสถานศึกษา หมายถึง ข้ันตอน

สุดทายในกระบวนการนิเทศภายในสถานสถานศึกษา ที่มีการดําเนินการจัดเครื่องมือ เพื่อประเมินผล     

การนิเทศ โดยใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน และประเมินผลการนิเทศอยางตอเน่ือง 

เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรม เตรียมการ ตรวจสอบความพรอม       

ของผูประเมิน สรุปและรายงาน เพื่อสรางและใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม รวบรวมขอมูลไดอยาง

ครอบคลุม ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมนิผล สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลม

เพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป 

  4.  สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งมีเขตใหบริการครอบคลุมจังหวัด สุราษฎรธานี 

และจังหวัดชุมพร จํานวน 66 โรงเรียน 

  5.  ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ซึ่งไดแบงขนาดของสถานศึกษา โดยยึดจํานวนนักเรียน

ตามเกณฑที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สามารถจําแนกตามจํานวนนักเรียน       

ได 4 ขนาด ดังน้ี  

   5.1  โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มจีํานวนนักเรียน ไมเกิน 499 คน 

   5.2  โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 500 คน         

ถึง 99 คน 
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   5.3  โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ต้ังแต 1,000 คน        

ถึง 1,499 คน 

   5.4  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน มากกวา 

1,500 คน 

  6.  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 หมายถึง หนวยงานบริหารการศึกษา 

กํากับ ดูแลสถานศึกษาในทองถ่ินที่มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ชวงช้ันที่ 3 - 4  

ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร  

  7.  ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูที่ทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  8.  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรยีน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  9.  วุฒิทางการศึกษา หมายถึง สถานภาพทางการศึกษาสูงสุดของผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน ประกอบดวย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

  10. ประสบการณการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอน ประกอบดวย ประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป ประสบการณ  

การปฏิบัติงาน 6 - 10 ป และประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการ

การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในเรื่องที่ทําการศึกษาชัดเจนย่ิงข้ึน ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเน้ือหาของการศึกษาวิจัยคือ แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามลําดับ ดังน้ี  

  1.  ภาวะผูนํา  

  2.  การนิเทศการศึกษา  

  3.  บริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

ภาวะผูนํา (Leadership)  

 

 ความหมายของภาวะผูนํา 

 นักวิชาการและนักการศึกษาหลายคนไดเสนอแนวคิดและความหมายของคําวา “ภาวะผูนํา” 

เกิดข้ึนในตัวผูนํา ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการใหองคการพบกับ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหมายของ

ภาวะผูนํา ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ ภาวะผูนําไวหลากหลายโดยแตละทาน

กลาวถึงความหมายหรือนิยามที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา ตามประสบการณ การศึกษาคนควา มีความแตกตาง

หรือสอดคลองกันบาง ข้ึนอยูกับยุคสมัยที่ทําการศึกษา ตัวอยางเชน Stogdill (1974 : 74) ไดทําการศึกษา

เกี่ยวกับภาวะผูนํา และไดใหนิยามของภาวะผูนําไววา เปนกระบวนการของการใชอิทธิพลตอกิจกรรม

ตาง ๆ ของกลุมเอการต้ังเปาหมายและบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับ Boles & Davenport (1975 : 

117) ที่กลาวถึงภาวะผูนําวา เปนกระบวนการที่บุคคลใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ชวยให กลุมปฏิบัติงาน

เพื่อใหเกิดผลผลิตตามเปาหมายทําใหกลุมดํารงอยูไดโดยสนองความตองการของสมาชิกในกลุมดวย 

ตอมาเมื่อป ค.ศ. 1978 Burns ก็ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา และพบวาสิ่งสําคัญของภาวะผูนํา คือ 

การดําเนินการเพื่อใหผูคนระดมกําลังทางสถาบันการเมือง จิตวิทยาและทรัพยากร อื่นเพื่อที่จะปลุกเรา 

มีสวนรวมและสรางความพอใจตอแรงจูงใจ ของผูตาม จากการศึกษาของ Burns ช้ีใหเห็นวาภาวะผูนํา 

เปนอิทธิพลที่เกิดจากคุณสมบัติสวนตัวที่พยายามใชอิทธิพลดึงดูดใหผูรวมงานมีความเห็นคลอยตาม 
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และยินยอมให ปฏิบัติตามความตองการของตนโดยอาศัยสถานการณในขณะน้ัน (Thompson, 1980 

: 58) ตอมาเมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปและมองเห็นวา ผูนําไมเพียงแคมีอํานาจ หรืออิทธิพล แตตองมี

อิทธิพลดานบวกเพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอผูนําเอง เชนเดียวกับ Giammatteo (1981 : 2) ที่ไดกลาววา  

ภาวะผูนําที่เหมาะสมในปจจุบันไมใชผูสั่งการ (Directing) และควบคุม (Controlling) แตเปนผูแสดง

พฤติกรรมภาวะผูนํา ซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ 1) สรางและใหกลุมรวมดําเนินอยูได 2) ทําใหงานสําเร็จ 3) 

ชวยใหกลุมเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 4) ชวยใหกลุมต้ังวัตถุประสงคที่ชัดเจนและเขาใจงาย  5) ทําให

เกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย  

 เมื่อการแสดงพฤติกรรมของผูนําทาํใหผูตามเกิดความรูสึกที่ดี ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ขององคไปในทิศทางที่ดีข้ึน ตามผลการศึกษาของ Bass (Bass, 1985 อางถึงใน นพรัตน นอยหนู, 

2556 : 15) กลาวถึง ภาวะผูนําวา เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผูนําตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

ของผูตามใหไดผลเกินเปาหมายที่กําหนด ทัศนคติ ความเช่ือ ความตองการของผูตามตองไดรับ       

การเปลี่ยนแปลงจากระดับตํ่าไปสูระดับทีสู่งกวา ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสาํคัญในการรวมกลุมคน และ

จูงใจคนใหมุงไปยังเปาหมายที่ต้ังไว ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการเปนผูนําทีก่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในการปฏิบัติงาน และบังเกิดความกาวหนาแกผูรวมงานเปนการเสริมสรางองคกรหรือหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ (Davis & Newstrom, 1985 : 158) นอกจากน้ันยังมี Jacobs and Jaques (Jacobs 

and Jaques 1990 อางถึงใน พิพัฒน นนทนาธรณ, 2556 : 5) ทีใ่หความหมายของภาวะผูนําที่เกี่ยวของ

กับการใชอิทธิพลวาเปนกระบวนการของการใหจุดหมายที่เปยมไปดวยทิศทางตอ ความพยายาม       

ของกลุมและเปนเหตุใหเกิดความพยายามที่มุงมั่นในการบรรลุจุดหมาย แตทั้งน้ี การนําพาองคการ  

ไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมที่วางไว ผูนําตองมีศิลปะหรือขบวนการใชอิทธิพลใหบุคคลอื่น

พยายามทํางานดวยความเต็มใจ (Koontz & Wrich, 1987 : 506)  

 ในป 1990 Bass ไดทําการศึกษาตอเน่ืองจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนจากอิทธิพล

ของภาวะผูนําวา แทจริงแลวภาวะผูนําตามที่มีผูใหไวและไดจําแนกความหมายไวมากมาย น้ันสามารถ

แบงภาวะผูนําออกเปน 12 กลุม คือ 1) ภาวะผูนําในฐานะที่เนนกระบวนการของกลุม 2) ภาวะผูนํา 

ในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ 3) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการกระทําหรือพฤติกรรม 

4) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย 5) ภาวะผูนําในฐานะเปนผลที่เกิดข้ึนจาก

การปฏิสัมพันธ 6) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท 7) ภาวะผูนําในฐานะที่มุง         

ดานโครงสราง 8) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอมตาม 9) ภาวะผูนําในฐานะ        

ที่เปนการใชอิทธิพล 10) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบการจูงใจ 11) ภาวะผูนําในฐานะความสัมพันธ

ของอํานาจ 12) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการผสมผสานขององคประกอบตาง ๆ (Bass, 1990 อางถึงใน 

กัณญพัสตร กิจศิลป, 2557 : 16) จากการจําแนกภาวะผูนําขางตนของ Bass ช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนํา 

คือกระบวนการที่กอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนหรือกลุมบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
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วัตถุประสงคในสถานการณใดสถานการณหน่ึง (Hersey & Blanchard, 1993 : 94) ซึ่งแนนอนวา 

หนาที่และสถานภาพของกลุม อันไดแก ผูอํานวยการ นักบริหาร ผูจัดการ นายจาง และหวัหนา ยอมตอง

เปนแบบอยางดําเนินการปฏิบัติงาน โดยแตละสถานภาพน้ันลวนอาศัยภาวะผูนํา (Kast and Rosenzweig, 

1995) เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีการขยายตอไปยังบุคคลและสังคมในองคการ (Joseph (Joseph, 

2006 อางถึงใน นิติพล ภูตะโชติ, 2557 : 232) ทําใหเกิดแนวทางในการอํานวยความสะดวกในการ 

ทํากิจกรรมและความสัมพันธในกลุมหรือองคการ (Yukl, 2010 อางถึงใน บุษยา วีรกุล, 2558 : 9)      

ที่อาศัยกระบวนการในการสรางแรงบันดาลใจ จูงใจและช้ีแนะแนวทางแกพนักงานใหมีสวนรวม       

ตอเปาหมายเดียวกัน (Reece, 2011 อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2557 : 10) หรือจะใชกระบวนการ       

ที่บุคคลโนมนาวกลุมบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มีรวมกัน (Northouse ,2016 : 6)  

 จากอดีตจนปจจุบันนักวิจัยในประเทศไทยไดใหแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

โดยเริ่มจากการศึกษาแนวคิดภาวะผูนําตามความหมายของอักษร “LEADERSHIP” คือ 1) L = Love 

คือ ความรัก หมายถึง ผูบังคับบัญชาหรือผูนําตองเริ่มดวยการมีความรัก คือ รักในหนาที่การงาน       

รักผูรวมงาน รักผูบังคับบัญชารักความกาวหนา รักความยุติธรรม 2) E = Education and Experince 

หมายถึง คุณสมบัติทางดานการศึกษาและประสบการณที่ดี เปนแบบอยางและสามรถสั่งสอนแนะนํา

ผูใตบังคับบัญชาไดถูกตอง 3) A = Adaptability หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ

สถานการณ รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา 4) D = Decisiveness หมายถึง มีความสามารถในการพิจารณา

ตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตองแนนอน 5) E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือรน มีความต้ังอกต้ังใจ      

ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนชักนํา (Encourage) ใหผูใตบังคับบญัชาไมทอดทิ้งหรือปดความรับผิดชอบ 

6) R = responsibility หมายถึง ผูมีความรับผิดชอบ ทั้งในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง และ

ผูใตบังคับบัญชาไมทอดทิ้งหรือปดความรับผิดชอบใหผูอื่น 7) S = Sacrifice and sincere หมายถึง

ตองเปนผูเสียสละเพื่อสวนรวม จริงใจซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ 8) H = 

Harmonize หมายถึง เปนผูมีความนุมนวล ผอนปรน เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและเขาใจอันดีตอกัน

ในหมูผูรวมงาน อาจรวมถึงการถอมตัว (Humble) ตามกาลเทศะอันควร 9) I = Intellectual Capacity 

หมายถึง เปนผูมีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ทันคน ทันตอเหตุการณ เปนผูรอบรู และมีความคิดริเริ่ม 

10) P = Persuasiveness หมายถึง เปนผูมีศิลปในการจูงใจคน ซึ่งจําเปนจะตองใชหลักจิตวิทยา 

(Psychology) และตองมีอํานาจ (Power) ในตัวเอง (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2544 อางถึงใน วิชาญ เกษเพชร, 

2556 : 122-123) ตอมาในป พ.ศ. 2556 นักวิจัยไดศึกษาและใหความหมายของภาวะผูนําในลักษณะ

ของการมีอิทธิพล ตอผูตามเพื่อใหกระทําหรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง เพื่อบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

เชน รัตติกรณ จงวิศาล (2556 : 14) ไดใหความหมาย เปนคุณลักษณะพฤติกรรม ความสามารถ หรือ

กระบวนการที่เปนปฏิสัมพันธหรือเปนวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลทีสามารถมีอิทธิพลตอผูอื่น กลุมคน 

สามารถสรางแรงบันดาลใจ ความปรารถนาทําใหเกิดความเช่ือถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม 
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การอุทิศตัว การใชความสามารถอยางดีทีสุดและชวยเพิ่มอํานาจของผูอื่น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ    

ตามเปาหมาย สอดคลองกับ นพรัตน นอยหนู (2556 : 16 - 17) กลาวไววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการ

ใชอํานาจหรืออิทธิพลของบุคคลหน่ึงเพื่อใหบุคคลอื่นหรือสมาชิกยินยอมที่ปฏิบัติตามเพื่อใหองคกร

หรือหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว ประเสริฐ ปอนถ่ิน และณรงคศักด์ิ 

จันทรนวล (2556 : 6) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา (Leadership) คือ กระบวนการที่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ช้ีนําผลักดันใหบุคคลอื่น หรือ

กลุมบุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุม 

หรือองคการเปนเปาหมายและกิตติวรรณ แสนโท (2556 : 28) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา คือ 

ความสามารถในการใชอิทธิพล หรืออํานาจใหบุคคลอื่นปฏิบัติตาม และยอมรับนับถือ เปนเครื่องมือ      

ในการเปลี่ยนแปลงองคกรสามรถช้ีนํากลุมในการปฏิบัติตามจุดมุงหมายของกลุม นอกเหนือจากลักษณะ

ของการมีอิทธิพลดังกลาวแลว แนวคิดที่วาภาวะผูนํา คือการสรางสรรคหรือปลูกศรัทธา ความกลมเกลียว 

ความรวมมือรวมใจ ใหเกิดข้ึนระหวางผูรวมงานหรือผูตาม ทั้งน้ีเพื่อการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทาง       

ที่ผูนําหรือผูบริหารตองการและเพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ของกลุมตามที่

กําหนดไว จะเห็นไดวา “ผูนํา” และ “ภาวะผูนํา” มีความแตกตางกันเพราะผูนํา หมายถึงตัวบุคคล 

สวนภาวะผูนําหมายถึงพฤติกรรมหรือความสามารถหรือกิจกรรมของบุคคลที่เปนผูนํา เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการที่คนเหลาน้ันเห็นวาเปนสิ่งที่พึงปรารถนา (เรวัตร นุชิต, 2556 : 13) ซึ่งมีความ

คลายคลึงกันกับขอสรุปที่วา ภาวะผูนํา วาเปนกระบวนการ หรือสภาวะ หรือศักยภาพความสามารถ

ของบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคล หรือกลุม มีความสามารถในการใชศาสตรและศิลปในการจูงใจใหคนอื่น

คลอยตาม ทําตาม และสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางประสานสัมพันธกับคุณลักษณะ        

ที่เหมาะสม ทั้งดานความรู มีสติปญญา มองการณไกล มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการองคการ มีทักษะเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงความรู สามารถขับเคลื่อนองคการ 

ใหปฏิบัติภารกิจตามแผนงานเพื่อบรรลเุปาประสงคขององคการ (ณปภัช อําพวลิน, 2557 : 12) จะเห็นไดวา 

ภาวะผูนําที่ทําใหผูตามปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความเต็มใจน้ัน เปนสิ่งที่พึงปรารถนาใหเกิดข้ึนในองคการ 

ดังที่ นันทนภัส รัชพงศชญานนท (2557 : 13) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา กระบวนการ       

ที่ผูนําสามารถบังคับบัญชาใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานเพื่อนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จดวยความ

เต็มใจ หรือเปนกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตน หรือกลุมตน 

กระตุน ช้ีนํา ผลักดันใหบุคคลอื่นหรือกลุม บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ 

ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุม หรือองคการเปนเปาหมาย กัณญพัสตร กิจศิลป (2557 : 18)  

 The American Heritage Dictionary (The American Heritage Dictionary, 1985 : 719 

อางถึงใน กัณญพัสตร กิจศิลป, 2557 : 15) กลาวถึง ภาวะผูนํา คือความสามารถในการนําจึงเปนสิ่ง

สําคัญย่ิงสําหรับความสาํเร็จของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความสนใจ และมีการศึกษามาเปนเวลานานแลว 



 17

เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่จะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาน้ันไดศึกษาต้ังแตคุณลักษณะ (Traits) ของผูนํามีอํานาจ (Power) ของผูนํา พฤติกรรม (Behavior) 

ของผูนําแบบตาง ๆ และอื่น ๆ ในปจจุบันน้ีก็ยังมีการศึกษาภาวะผูนําอยูตลอดเวลา และพยายาม         

จะหาภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพในแตละองคการและในสถานการณตาง ๆ กัน ตามที่สํานักงาน        

ราชบัณฑิตยสภา (2558 : 295) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไววา คุณลักษณะ บารมีคุณธรรม 

ความเช่ียวชาญและสถานการณของบุคคลหรือตําแหนงที่มีอิทธิพลเชิงสรางสรรคตอผูอื่นทําใหเกิด

ความรวมมือยินยอม โดยใชการบริหารการเปลี่ยนแปลงและดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลเุปาหมายของกลุม

หรือองคการ ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอกระบวนการเชิงบริหาร การเสริมสรางศักยภาพของผูนํา

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนําเกิดบารมี ไดความเช่ือมั่น ความนับถือ กําลังใจ ความอบอุน ในการรวม

ทีมหรือกลุมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ความสําเรจ็ของงาน ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ของคนในองคการ ข้ึนอยูกับความสามารถของผูนําที่จะนําคนไปในทิศทางใดภาวะผูยําจึงนับเปนปจจยั

สําคัญย่ิงในการดําเนินงานขององคการ (ทะวิด ผองกัล, 2558 : 18) โดยผูนําตองดึงเอาความสามารถในการ

ชักจูง จูงใจ และมีอิทธิพล โนวนาวใหบุคคลอื่น หรือกลุมบุคคลในองคการยอมรับการสั่งการ หรือ

ดําเนินการ หรือปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการ หรือวัตถุประสงคในสิ่งที่ผูนํา

ตองการหรือพึงประสงคปรารถนาของทั้ง 2 ฝาย (สิปปนนท มั่งอะนะ, 2558 : 24) เชนเดียวกับ พงษธวัช 

ต้ังฑีฆะรักษ (2558 : 10) ที่ไดสรุปเกี่ยวกับ ภาวะผูนําวาเปนกระบวนการ ที่บุคคลใชกับบุคคลอื่น       

หรือกลุมบคุคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติกจิกรรม ตามสถานการณ โดยการจูงใจสรางความเช่ือมั่น สรางความ

สามัคคี นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่ต้ังไว 

ทั้งน้ี ความสามารถในการนําหรอืมีภาวะผูนําที่มีประสทิธิภาพ เปนผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงกิจกรรมกลุม 

เปนการผสมผสานคุณลักษณะตาง ๆ ของผูนําที่ชวยสามรถจูงใจบุคคลอื่นใหทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ใหสําเร็จ เปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออมหรือการมีอิทธิพลตอกลุมที่ทําใหสมาชิกในกลุม       

ทําตามที่ตองการ เปนความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามซึ่งผูนําใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุม และ

ทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย (ผกากรอง ศรีประไหม, 2558 : 19) จะเห็นไดวาการรวมพลังใหเกิดการ

รวมมือรวมใจไปสูการเปลีย่นแปลง ประสานใหความสะดวกในการดูแลใหความสนับสนุนและชวยเหลือ

ใหผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการในการบริหารงานจึงจําเปนอยางย่ิง         

ที่ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําหรือมีความเปนผูนําอยูในตัวของผูบริหารเพื่อใหการบริหารในทุกหนวยงาน

รวมไปถึงสถาบันครอบครัว และกลุมบุคคลทั้งหลายในสังคมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(อมรรัตน ศรีทอง, 2558 : 16 - 17)  

 เมื่อศึกษาถึงลักษณะตาง ๆ ของทฤษฎีภาวะผูนําทําใหสามารถเลือกใชภาวะผูนําใหเหมาะสม

กับองคการของตน และใหเหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ ของการดําเนินงาน

ในองคการ ซึ่งหากองคการใดที่ผูนําเลือกใชภาวะผูนําไดเหมาะสมถูกตองก็จะสามารถนําพาองคการน้ัน
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ใหไปสูเปาหมายประสบความสําเร็จ ไดผลลัพธที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดี (วลีรัตน ศิโรรัตน

ธัญโชค, 2559 : 16) แตพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับการใชอิทธิพล ซึ่งเปนอํานาจภายในตัวเอง       

ของผูนํา โดยอาศัยการใชศิลปะของอิทธิพล เพื่อจูงใจผูเขารวมงาน ปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

ซึ่งในองคการหรือหนวยงานใด ๆ ผูนําหรือผูบริหารอาจเปนคนเดียวกันหรือเปนคนละคนกันก็ไดที่มี

ความสามารถในการดําเนินงานไปในทิศทางและวิธีการแนนอน ที่จะมุงเขาสูเปาหมายขององคการ       

ที่กําหนดไวพนารัตน หุนเอี่ยม, 2559 : 25) สุดทายแลวอิทธิพลหรือการยอมรับและปฏิบัติตาม โดย

ใหความรวมมือจากบุคคลหรือสมาชิกอื่นเพื่อใหองคกรหรือหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายที่กําหนด ลวนตองอาศัยภาวะผูนําที่มีในตัวผูนํา (จตุรภัทร ประทุม, 2559 : 19) จากการศึกษา 

และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนํา สรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ คุณลักษณะสําคัญของผูนําที่มี

ความรู มีสติปญญา มองการณไกล มีคุณธรรม และศิลปในการบริหาร ใชหลักจิตวิทยาในการจูงใจ 

โนมนาว ช้ีนํา ผลักดันบุคคลใหกระทําการบางอยางระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยกระทําตามเปาหมาย

ที่ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว  

 ความหมายของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความสําคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา

ใหประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาตองมี

ภาวะความเปนผูนํา โดยแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําออกมาใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 

จากการศึกษาคนควา ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาไวหลากหลาย ดังน้ี รุงเรือง สุขาภิรมย (2544) ไดขอสรุปจากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ 

ไดขอสรุปเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญลําดับตน ที่จะชวยใหการปฏิรูป

การศึกษาประสบผล สําเร็จประเทศตาง ๆ  จึงดําเนินยุทธศาสตรที่จะใหไดผูบรหิารโรงเรยีนทีม่ีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค เชน สหราชอาณาจักรไดระบุถึงผูที่จะเปนครูใหญวา จะตองมีทักษะในการบริหาร

จัดการสูง มีประสบการณมานานและมีผลงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ โดยมีการกําหนด

มาตรฐานคุณสมบัติของผูที่จะเปนครูใหญไวในรูปของกฎหมาย และใหความสําคัญกับการพัฒนาครูใหญ

เพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่กาํหนดประเทศออสเตรเลียไดกาํหนดบทบาทความเปนผูนํา และความรับผิดชอบ

ของครูใหญอยางชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาครูใหญจะตองเปนผูที่มีความสามารถอยางเพียงพอ โดยเฉพาะ 

ในเรื่องของการจัดโปรแกรมการเรียนใหกับนักเรียนการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยูใหนําไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ เชนเดียวกับประเทศนิวซีแลนดที่ไดกําหนดแนวทางในอนาคตที่ จะเตรียมความพรอม

ใหแกครูที่จะรบัหนาทีเ่ปนผูบริหารดวยสงิคโปรซึ่งใหความสาํคัญกับการเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนํา

ในทุกระดับ เช่ือมั่นวาครูใหญเปนจุดสาํคัญที่ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงได จึงใหความสําคัญกับการพัฒนา

ครูใหญอยางมากดวยวิธีการตาง ๆ สิ่งที่สิงคโปรใหความสําคัญดวยการสนับสนุนเปนพิเศษ คือในเรื่อง

ความคิดสรางสรรค การนํานวัตกรรมมาใชเพื่อ สรางความเปนเลิศใหเกิดแกผูเรียน (รุงเรือง สุขาภิรมย, 
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2544 อางถึงใน ทะวิด ผองกัล, 2558 : 13) ตอมาอดิลัน กือซา กลาวถึงคุณลักษณะดานภาวะผูนํา 

เปนลักษณะที่สําคัญย่ิงของผูบริหารในฐานะที่ตองเปนผูนําขององคกร จะตองมีบทบาทในการนําทาง

และจงูใจผูใตบงัคับบัญชา ใชความพยายามที่จะดึงดูดเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา มาบูรณาการ

เขากับจุดประสงคขององคกรนําไปสูการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษา 

(อดิลัน กือซา, 2555 : 14) นอกจากความพยายามในการใชจิตวิทยาเพื่อดึงดูดความสามารถของครู 

ในสถานศึกษาแลว ผูบริหารสถานศึกษาตองพยายามที่จะใชกําลังสมอง กําลังกายและกําลังใจเพื่อจูงใจ

หรือดลใจเชนน้ัน จะตองไมเปนการบังคับตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวยสิ่งที่จะพิจารณา

ความเปนผูนํา (ธนภัทร เสียงล้ํา, 2556 : 34) ทั้งน้ีพฤติกรรมทีผู่บริหารสถานศึกษาแสดงออกเพื่อนําไปสู

การปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่ ผูนําตองการโดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป 

(ยุพาพร เพชรทอง, 2557 : 5) ในการนําพาสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย      

ของกลุมผูบริหารตองใชศิลปะและวิธีการที่จะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติงานของผูตาม 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม (ศิริพร อินนะรา, 2558 : 7) สอดคลองกับที่ อัญชลี 

สุขวิบูลย ไดสรุปไววา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมหรือความสามารถ       

ของผูบริหารสถานศึกษา เปนศิลปะที่สามารถจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบคุคลอื่น ใหผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา

หรือบุคคลอื่น ๆ  ยอมรับและปฏิบัติตามจนบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของการทํางาน โดยผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองเปนผูนําที่จะนําพาสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวใหได โดย

คุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ คือ ความจําเปนพื้นฐานการมอง

การณไกล มีหลักการ หลักในการทํางานําหลักการปกครอง ความมุงประสงค การวางแผน ความยืนหยัด 

ดานการบริหารคน ความรักองคกร ซึ่งผูวิจัย นําไปใชเปนตัวแปรอิสระในการวิจัยในครั้งน้ี (อัญชลี         

สุขวิบูลย, 2559 : 12 - 13) และ วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559 : 14) ก็ไดกลาววา ภาวะผูนํา          

ของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึงกระบวนการใชอิทธิพล บารมี และอํานาจ หนาที่ของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณตามความสามารถและความพรอมของครู สรางแรงจูงใจ

ดวยการทําใหวิถีทางที่จะนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได และชวยแกไข

อุปสรรคที่ขวางกั้นเสนทางไปสูเปาหมายทําใหครูเกดิความพึงพอใจ มีความเต็มใจ กระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่มีรวมกันของสถานศึกษา จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติของภาวะผูนําในการ

บริหารงานของตนเอง ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความจําเปนพื้นฐานของมนุษย 

นอกจากน้ีผูบริหารสถานศึกษา ตองมีความรูในเรื่องระเบียบ ทฤษฎีตาง ๆ และศิลปะในการบริหาร 

โดยใชความรูความเขาใจจากการนําทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
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 ความสําคัญของภาวะผูนํา 

 ภาวะผูนํา เปนปจจัยสําคัญตอการบรหิารหรือตอตัวผูบรหิาร เพราะภาวะผูนําจะเปนเครือ่งช้ีวัด

ใหเห็นความสําเร็จของหนวยงาน การดําเนินงานอยางราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคยอมข้ึนอยูกับทักษะ

และศิลปะในการบริหารงานของผูนําน้ันก็คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร การบริหารการศึกษาในปจจุบัน

จึงมีสวนประกอบสําคัญหลายอยาง ที่จะชวยใหองคการน้ันอยูไดโดยไมมีปญหา มีความเจริญกาวหนา

และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว องคประกอบที่สําคัญย่ิงที่จะขาดไมได คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา 

หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาขององคการน้ัน ๆ  และภาวะผูนําซึ่งสอดคลองกับ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2543 : 61)  

 ผูนํายังถือเปนสัญลักษณขององคการทั้งหลายในสายตาบุคลากรภายในและภายนอกองคการ

โดยขอเท็จจริงแลวบุคลากรในหนวยงานจะเขาใจงานขององคการทุกงานจากทุกคนคงเปนไปไมได       

ย่ิงในองคการที่ซับซอนจําเปนตองอาศัยผูนําซึ่งมีความสามารถในการประสานงาน ใหเกิดความสมบูรณ 

ที่เช่ือมโยงระหวางหนวยงานยอย ความสําคัญของภาวะผูนําอีกลักษณะหน่ึงก็คือ ภาวะผูนําที่มีความสัมพันธ

กับอิทธิพลและอํานาจหนาที่ซึ่งจะมีผลกระทบตอการบริหารงาน 3 ดานใหญ ๆ ดังน้ี  

  1.  ดานบุคคล ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอบุคคลในลักษณะที่เกี่ยวของกันและกําลังใจ     

ของผูปฏิบัติงาน ผูนํามีคุณลักษณะที่เหมาะสม การใชอิทธิพลและอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม 

ผูใตบังคับบัญชาจะมีขวัญกําลังใจสูง และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  2.  ดานงาน ภาวะผูนํามีอิทธิพลตองานตามอํานาจหนาที่ในลักษณะที่จะชวยใหงาน

บรรลุผล สําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง หรือจะทําใหผลงานสูงน้ันเอง  

  3.  ดานหนวยงาน ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอหนวยงานตามอํานาจหนาที่ผูบริหารในลักษณะที่ 

จะชวยสรางบรรยากาศ คือถาผูบริการมีภาวะผูนําสูงแลว บรรยากาศในหนวยงานจะแจมใส มีอิสระ 

และมีความเปนกันเองในทางตรงกันขามถาผูบริหารมีภาวะผูนําตอหรือขาดความเปนผูนํา บรรยากาศ

ในหนวยงานจะเงียบเหงา ซึมเซาไมสดใสไมเปนที่นาเลื่อมใสศรัทธา 

 ความสําคัญของภาวะผูนําไดมีการนําข้ึนมากลาวถึงในกลุมของผูบริหารและผูจัดการ ซึ่งถือ

เปนประเด็นที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตราบใดที่ยังมีการทํางานของบุคคลรวมกันอยูภายในองคการ 

ภาวะผูนําภายในตัวผูบริหารจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงตอความสําเร็จขององคการ ทั้งน้ีเพราะ

ผูบริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงตอการวางแผน การตัดสินใจ การสั่งการ ดูแลและควบคุม

ใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ต้ังไว

รวมถึงความรับผิดชอบตอการพัฒนาขององคการดวย ปญหา ที่เปนที่สนใจของนักวิชาการ และบุคคล

ทั่วไปอยูตรงที่วา ผูบริหารทําอยางไรหรือมีวิธีการทําอยางไรจึงทําให บุคลากรเกิดความผูกพันกับงาน

แลวทุมเทความสามารถ และพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวย ความเต็มใจ ประเด็นน้ีทําใหเห็นวา

ผูบริหารหรือผูนํา กับภาวะผูนํา มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการนําพา องคการไปสูความสําเร็จ และ
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บรรลุวัตถุประสงค ในองคการ ทางการศึกษาก็เชนกัน ผูบริหารจะมี ภาวะผูนําที่ดีและพัฒนาภาวะ

ผูนําของตนเองใหดีไดน้ัน ผูบริหารตองมีความรูประสบการณและความริเริ่มสรางสรรค ตองรูจัก        

สรางโอกาสเพื่อทําหนาที่ผูนําในการนําแนวคิดของตนไปปฏิบัติ ใหเกิดผลไดจริง มีความเปนไปไดจริง 

ผูบริหารตองแสดงบทบาทของตน และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่คนคาดหวังไดอยางชัดเจน โดยกําหนด

วิสัยทัศนทางการศึกษาไวอยางชาญฉลาด มีความคิดกวางไกล เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ที่ดีข้ึน นอกจากน้ีผูบริหารยังตองมีองคประกอบอื่นที่จําเปน เชน มีความเปนนักวิเคราะหปญหา 

วิเคราะหงาน แผนงานและโครงการ ตาง ๆ สามารถประยุกตใชความรู ทฤษฎีการจูงใจ การใชอิทธิพล

กับบุคคลไดอยางยอดเย่ียมที่สําคัญผูบริหารตองสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได เพื่อใหองคการ

กาวหนาและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ผูบริหารตองพัฒนาความเปนผูนําอยูเสมอ ทั้งดาน

ความคิด ทัศนคติ ความรูความสามารถคุณลักษณะเพิ่มพูนประสบการณ ต่ืนตัวอยูเสมอ ทํากิจกรรม 

ที่หลากหลาย รวมถึงบุคลิกภาพและทักษะดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการเปนผูบริหาร ซึ่งภาวะผูนํา

เปนคุณลักษณะสําคัญของผูบริหาร มีความสําคัญตอการบริหารเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกร        

มีนักวิชาการและนักการศึกษาไดกลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําไว ดังน้ี 

 Lipham & Hoch (Lipham & Hoch, 1974 : 176) กลาววา ภาวะผูนําของผูบริหารเปน 

องคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จลุลวงตาง ๆ ทางการศึกษา ความรู ความสามารถและทักษะ        

ของผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีน้ันเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน และสัมมนา 

รธนิธย (2556 : 15) ไดกลาววา ภาวะผูนํามีความสําคัญตอผูรวมงาน ผูนําจะพยายามทําใหผูรวมงาน

เกิดการยอมรับอิทธิพลและโนมนาวทางใจ เพื่อจะใหปฏิบัติตาม ทั้งน้ีศักยภาพของผูนํามีผลตอผูรวมงาน 

ดานความเช่ือมั่น ความนับถือ กําลังใจ และ ความอบอุนในการรวมงาน ดังน้ันผูนําจึงเปนพลังรวม         

ใหเกิดความรวมมือรวมใจไปสูการเปลี่ยนแปลง ประสานใหความสะดวก เปนผูติดตอดูแลสนับสนุน

ชวยเหลือใหผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดได ภาวะผูนําจึงมีผลกระทบ 

ตอผูรวมงานองคกร สิ่งแวดลอมในอันที่ จะกอใหเกิดประสิทธิภาพหรือความลมเหลว เปนคุณสมบัติ 

ที่ผูบริหารพึงมีหากผูบริหารขาดความเปนผูนําหนวยงานหรือองคกรน้ันก็จะประสบกับความลมเหลว

ในการทํางาน หากแตหนวยงานหรือองคกรน้ันมีผูนําที่ดีแลวหนวยงานหรือองคกรน้ัน ๆ ก็จะประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน (ยุพิน กระตายทอง, 2557 : 17) ณปภัช อําพวลิน (2557 : 13) ภาวะผูนํา

เปนปจจัยสําคัญในการบริหาร ผูบริหารการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารองคการยุคของ

การแขงขันจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีคุณลักษะ มีความสามารถ เปนผูริเริ่มสรางสรรค เปนผูนําทางการ

เปลี่ยนแปลง เปนผูมุงพัฒนายุคลากรและพัฒนาตนเองเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย และ Burrow, 

Kleindl & Everard (Burrow, Kleindl, & Everard, 2008 อางถึงใน ชัยเสฏฐ พรหมศร,ี 2557 : 14) 

ใหความสําคัญของภาวะผูนําเปรียบหมือน การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตองอาศัยภาวะผูนํา      

ในการโนมนาวบุคลากรหรือกลุมในองคการใหทาํงานรวมกันเพื่อบรรลเุปาหมายขององคการ ซึ่งบคุคล



 22

ที่ใชความสามารถน้ีก็คือ ผูนําที่ตองมีทักษะทางดานมนุษยสัมพันธเปนอยางดี เพื่อทําใหบุคลากร

ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวา ภาวะผูนําเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนจําเปนจะตองมี 

เพราะเปนองคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จ ทางการศึกษาในองคกรการศึกษา ผูบริหารที่มีภาวะ

ผูนําจะเปนผูวางแผนงาน และจัดการปญหา ที่เขามาเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนงาน

และเปาหมาย (พงษธวัช ต้ังฑีฆะรักษ, 2558 : 11) เน่ืองจากภาวะผูนํามีความสําคัญตอกระบวนการ

เชิงบริหาร การเสริมสรางศักยภาพของผูนําเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนําเกิดบารมี ไดความเช่ือมั่น 

ความนับถือกําลังใจความอบอุนในการรวมทีมหรือกลุมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ความสําเร็จของงาน ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในองคการข้ึนอยูกับความสามารถ การที่ผูนํา 

จะนําคนไปในทิศทางใด ตองอาศัยภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการดําเนินงานขององคการตาง ๆ 

(ทะวิด ผองกัลป, 2558 : 16)  

 ศิริพร อินนะรา (2558 : 10) ไดกลาวถึง ความสําคัญของภาวะผูนําเปนสวนสําคัญที่จะชวย

ใหบุคคลในองคการและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพนําไปสู

เปาหมายตามที่ไดต้ังไวหากผูบริหารมี ภาวะผูนําที่ดีก็จะสามารถจูงใจใหบุคลากรเช่ือถือยอมรับทําให

เกิดความพยายามและความสามารถ ที่สูงข้ึน เกิดความรวมแรงรวมใจ ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากข้ึน ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการบริหารทางการศึกษาจึงตองมีภาวะความเปนผูนํา

ความเปนผูนํา สามารถพัฒนาไดดวยวิธีการตาง ๆ ที่สามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมและนําความรูน้ัน

มาพัฒนาการ บริหารการศึกษาไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมในยุคน้ี และทุกหนวยงานหรือองคการ จําเปนจะตองมีผูนําหรือผูบริหาร เพื่อเปนตัว

ประสานความรวมมือของกลุมคนในองคการ ซึ่งภาวะผูนําเปนคุณสมบัติที่จะแสดงออกมาในรูปแบบ

พฤติกรรมดานตาง ๆ (ชลวิทย กิจอักษร, 2559 : 14) ดังน้ัน การศึกษาภาวะผูนําน้ันมีความสําคัญ

อยางย่ิง เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะตาง ๆ ของทฤษฎีภาวะผูนําทําใหสามารถเลือกใช

ภาวะผูนําใหเหมาะสมกับองคการของตน และใหเหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ 

ของการดําเนินงานในองคการ ซึ่งหากองคการใดที่ผูนําเลือกใชภาวะผูนําไดเหมาะสมถูกตอง ก็จะ

สามารถนําพาองคการน้ันใหไปสูเปาหมาย ประสบความสาํเรจ็ ไดผลลัพธที่มีประสทิธิผลและประสิทธิภาพ

ที่ดี (วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค, 2559 : 16) จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสําคัญ

ของภาวะผูนํา สรุปไดวา ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสําคัญของผูบริหารซึ่งผูบรหิารเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิง

ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของสถานศึกษาโดยอาศัยความรูความสามารถเพื่อจูงใจใหบุคลากรเช่ือถือ

ยอมรับ เกิดความรวมแรงรวมใจ และความสมบูรณในการบริหารสถานศึกษาใหสําเร็จตามเปาหมาย 

แตทั้งน้ีผูนําจะตองยึดมั่นในหลกัการ มีความกระตือรือรน ความกลาหาญ ความถอมตัว มีการคํานึงถึง

ผูอื่นอยางจริงใจ มีการรับใชผูอื่น รับฟงและเช่ือถือไววางใจผูอื่น มีความรูและเขาใจในเรื่องคน       

การบริหารจัดการจะมุงเนนการรกัษาเสถียรภาพความเรยีบรอย และประสิทธิภาพ ผูบริหารจะนําองคการ
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ใหบรรลุผลสําเร็จในระยะสั้นและตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย บางครั้งภาวะผูนํา 

จะทําใหเกิดความ เปลี่ยนแปลงและมักจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชการเปลี่ยนเพียงเล็กนอย          

ในสถานศึกษา แตภาวะผูนําที่ดีสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณคาและนําพาสถานศึกษา     

กาวไปสูอนาคตที่ดีย่ิงกวาเดิม  

 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนํา 

 สมัยโบราณมนุษยมคีวามเช่ือวา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถที่เกิดข้ึนเฉพาะตระกูล 

หรือเฉพาะบุคคลและสืบเช้ือสายกันได บุคลิกและลักษณะของการเปนผูนํา เปนสิ่งที่มีมาแตกําเนิด

และเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ผูที่เกิดในตระกูลของผูนํายอมจะตอง

มีลักษณะผูนํา มีความเช่ือและคาดหวังวาบุคคลที่เปนผูนําจะตองมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําใหองคการ 

มีประสิทธิผล ภาวะผูนําจึงเปนเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในทุกองคการ ภาวะผูนํา       

เปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนในองคการและสังเกตเห็นไดทั่วไปจากพฤติกรรมการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย

รวมกันของมนุษย ภาวะผูนําเปนองคประกอบทางการบริหารอยางหน่ึงที่มีความเปนพลวัต กลาวคือ 

หากผูนํามีประสิทธิผล (Effective Leader) ไมตัดสินใจหลายเรื่อง แตจะเนนเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ๆ 

และเรื่องเหลาน้ันมีผลกระทบตอดานใหญ ๆ ขององคการ ผูนําจะพยายามคิดอยางรอบคอบวา สิ่งใด

เปนเรื่องทั่วไปและสิ่งใดเปนเรื่องยุทธศาสตรที่จะตองตัดสินใจและวางแผนเพื่ออนาคต มากกวาคิด

เรื่องแกปญหากิจวัตรประจําวัน ผูนําจะพยายามตัดสินใจสําคัญไมกี่เรื่องเกี่ยวกับการเขาใจแนวคิดรวบยอด

ในระดับสูงเทาน้ัน Drucker (1993, cited in Lunenburg and Ornstein, 2000 : 13) ที่สําคัญภาวะผูนํา      

ที่ประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถในการประยุกตทักษะที่ไดรับมาจากประสบการณ       

การเรียนรู และการสังเกต ภาวะผูนําไมไดข้ึนอยูกับการใชอํานาจตามตําแหนง (Authority) ความมีบารม ี

(Prestige) หรือพลังอํานาจ (Power) อยางใดอยางหน่ึงโดยลําพัง โดยตองการความเห็นพองจากผูตาม

มากกวาการบังคับใหรวมมือ แตแนวคิดเกี่ยวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษา และ

รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา โดยแบงตามระยะการพัฒนา ดังน้ี 

  1.  ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Trait Leadership Theories)  

  2.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Leadership Theories)  

  3.  ทฤษฎีตามสถานการณ (Situational or Contingency Leadership Theories) 

  4.  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)  

  1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Trait Leadership Theories)  

   ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนําเกิดข้ึนในชวงทศวรรษ 1930 - 1940 เปนระยะเริ่มแรก

ของการศึกษาภาวะผูนํา เปนแนวคิดมาจากทฤษฎี มหาบุรุษ (Greatman theory of Leadership) 

ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเช่ือวา ภาวะผูนําเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born 

Leader) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถพัฒนาข้ึนได ลักษณะผูนําที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง          
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จะประกอบดวย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเปนผูนําและตองเปนผูที่มีความสามารถ

ดวยผูนําในยุคน้ี ไดแก พระเจานโปเลียน ฮิตเลอร พอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

พระเจาตากสิน มหาราช เปนตน ดังน้ัน งานวิจัยสวนใหญจึงมุงตรวจสอบหาคุณลักษณะ (Traits)         

ที่แตกตางกันระหวางผูนํากับผูตาม หรือระหวางผูนําที่มีประสิทธิผลกับผูนํา ที่ไมมีประสิทธิผลในตัวแปร

ทั้งดานกายภาพและดานจิตวิทยา ตัวอยางการศึกษาเกี่ยวกับ Trait Theories ของ Gardner (1973) 

ไดแก  

   1.1  The Tasks Of Leadership: กลาวถึง งานที่ผูนําจําเปนตองมี 9 ประการ ไดแก 

มีการกําหนดเปาหมายของกลุมมีบรรทัดฐานและคานิยมของกลุมรูจักสรางและใชแรงจูงใจ มีการ

บริหารจัดการ มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได เปนตัวแทนของกลุม แสดงถึง

สัญลักษณของกลุม และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

   1.2  Leader - Constituent Interaction เช่ือวาผูนําตองมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอื่น 

หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ๆ เพื่อที่สนองตอบความตองการข้ันพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคล 

และผูนําตองมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาใหผูตามมีความแข็งแกรง  

และสามารถยืนอยูดวยตนเองอยางอิสระทฤษฎีน้ีพบวา ไมมีคุณลักษณะที่แนนอนของผูนําเพราะผูนํา

อาจไมแสดงลักษณะเหลาน้ีออกมา  

   ลักษณะผูนําที่ดีตามแนวคิดของ Barnard (Barnard, 1966 : 92 - 102)  

     1)  มีความสดช่ืนและอดทน คือ ราเริง เบิกบาน ทํางานดวยความสนุก และ         

มีความอดทนในการทํางาน  

     2)  มีความสามารถในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจไดรวดเร็วไมผิดพลาด  

     3)  มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี ทั้งน้ีเพราะผูนําจําเปนตองชักชวน หรือ

โนมนาวใหทํางานรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายที่วัตถุประสงคของหนวยงานผูนําจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติ

ขอน้ีสูง  

     4)  มีความรับผิดชอบสูง คือ ตองสามารถควบคุมอารมณใหมั่นคง เมื่อถูกตําหนิ 

ไมหนีงาน แตจะมุมานะเพื่องานน้ันใหประสบความสําเร็จลงได  

     5)  มีสติปญญาเฉียบแหลม คือ สามารถเรียนรูไดเร็ว ตลอดจนมีความรอบรู 

และมีความรูดีหากผูนํามีคุณสมบัติในขอน้ี การที่จะบังคับบัญชาผูรวมงานก็จะเปนไปดวย  

   ลักษณะผูนําที่ดีตามแนวคิดของ (Stadt, 1973 : 49 - 53) ตองคํานึงมาตรฐาน        

ในการทํางาน เปนที่พึ่งของผูอื่นไดมีความกลาที่จะคิด กลาที่จะเสี่ยง มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ     

ที่จะแบงงานใหผูอื่นชวยปฏิบัติ มีวินัยในตนเอง มีมโนภาพ มีมนุษยสัมพันธหรือสัมพันธภาพระหวาง

มนุษยที่ดี มีความสามารถในการสื่อความคิด มีสุขภาพดีและแข็งแรง มีสติปญญาที่ดีมีความสามารถ 

ในการจัดรูปงาน มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  
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   จากการศึกษาคุณลักษณะที่ดีของภาวะผูนําดังกลาวในขางตน เรวัตร นุชิต (2556 : 

14 -15) สามารถแบงคุณลักษณะของผูนํา โดยมุงศึกษาลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ลักษณะทางกาย 

(Physical Traits) เปนการศึกษาเกี่ยวกับ รูปราง รูปทรง สวนสูง นํ้าหนัก ความแข็งแรง 2) ลักษณะ

ทางบุคลิกภาพ (Personality) เปนการศึกษาเกี่ยวกับทางจิตวิทยา เชน ความสัตย ความทะเยอทะยาน 

ความคิดริเริ่มและสติปญญา เปนตน ดังน้ัน คุณลักษณะของการเปนผูนําที่จะสงผลใหทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ ตัวผูนําตองมีความเฉลียวฉลาดมีความเปนผูใหญทางอารมณมีแรงจูงใจภายใน

กอใหเกิดความสําเร็จและเปนผูที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป แตหากจําแนกตามคุณสมบัติ บุคลิกภาพ 

ทักษะและความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ 

จําแนกออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานคุณลักษณะสวนตัวของผูนํา 2) ดานทักษะผูนํา (เจษฎากรณ นันดิลก, 

556 : 14)  

   Davis (1879) (พิมพวลัญช นันทัยทวีกุล, 2557 : 15 อางถึงใน อัลสุริยา กรรณสูตร, 

2552) ไดสรุปลักษณะผูนําที่สําคัญ 4 ประการ ซึ่งจําเปนสําหรับภาวการณเปนผูนํา ที่มีประสิทธิผล 

คือ 1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) หมายถึง ความหลักแหลมในการวิเคราะหปญหาหรือวิเคราะห

สัมพันธภาพที่ยุงยากซักซอนระหวางบุคคล รวมตลอดถึงความสามารถในการรับรูติดตอสื่อสาร และ

จูงใจบุคคลอื่นดวย ผูนํามีแนวโนมที่จะฉลาดกวาผูอื่นโดยเฉลี่ย แตระดับความเฉลียวฉลาดที่ตางกัน      

ก็ไมจําเปนตองมากนัก 2) การบรรลุวุฒภิาวะทางอารมณ (Social Maturity) ผูนํามักสนใจในเรื่องทั่ว ๆ ไป

อยางกวางขวางและมีความมั่นคงในอารมณอยางไมหว่ันไหว เขาตองทนตอภาวะคับของใจไดสูง       

ไมมีทัศนคติเปนปฏิปกษตอสังคม มีความเช่ือมั่นในตนเอง 3) มีการจูงใจภายในและมีแรงขับทางดาน

ความสําเร็จ (Inner Mutation and Achievement Dives) ผูนําโดยทั่วไปมักมีแรงขับทางดานการจูงใจ

โดยมุงสูความสําเร็จในระดับที่สูงข้ึนไปเปนลําดับ เขามักจะตอบสนองแรงจูงใจภายในโดยมุงทํางาน      

ที่ไดรางวัลประเภทความพอใจในสิ่งซึ่งจับตองไมไดมากกวาที่จะไดมาซึ่งรางวัลอันเปนสิ่งภายนอก          

ที่จับตองได 4) มีทัศนคติทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations Attitudes) ผูนําที่ประสบความสําเร็จ

และเปนที่ยอมรับกันน้ันมักจะทํางานไดสําเร็จโดยอาศัยการพึ่งพาบุคคลอื่น อันไดแก ผูตาม หรือ 

เพื่อนรวมงาน ดังน้ันเขาจึงตองสรางความสัมพันธ ความเขาใจอันดี ตลอดจนการสังสรรคทางสังคม 

ผูบริหารจึงตองเรียนรูและพัฒนาทักษะดานน้ีใหสูงข้ึน ๆ ตลอดเวลา และสตอกดิลลไดสรุปทฤษฎี       

ทางภาวะผูนําไว 6 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีผูย่ิงใหญ (Great Man Theories) 2) ทฤษฎีสิ่งแวดลอม 

(Environmental Theories) 3) ทฤษฎีบุคคลและสถานการณ (Personal–Situation Theories)        

4) ทฤษฎีปฏิสัมพันธและความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) 5) ทฤษฎีมนุษยธรรม 

(Humanistic Theories) 6) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) และแสดงถึงคุณลักษณะ           

ที่พบบอยของผูนําที่มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ความสามารถ 

และทักษะทางสังคม (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540 อางถึงใน นนทนัฎดา วองประจันทร, 2558 : 11) 
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ในสวนของคุณลักษณะของผูนําที่ดีน้ัน พนารัตน หุนเอี่ยม (2559 : 30) ไดใหความหมายไววา ผูนํา     

ที่จะตองมีคุณลักษณะที่ดีรวมอยูในตัวบุคคลเดียวกัน ผูที่เปนผูนําจะตองมีความเช่ือมั่นสงู มีความสามารถ

ในทุก ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณสังคม สติปญญา และฐานะทางสังคม มีปรัชญาในการบริหาร     

มีคุณธรรมประจําใจมีไหวพริบปฏิบัติตนพรอมที่จะแกปญหาตาง ๆ  อยางเฉียบแหลมรอบคอบสามารถสราง 

ผูนํารุนใหมโดยพัฒนาสงเสริมใหผูตามมีคุณลักษณะของความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค เปนระบบ

และผลที่เกิดข้ึน คือ ความสําเร็จ ในการดําเนินงานในองคการที่ตนรับผิดชอบ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจึงเปน

คุณลักษณะที่แทจริงของผูนํา สอดคลองกับ นิฤมล ญาวิลาศ (2559 : 18) ไดกลาวถึงผูนําที่ดีควรมี

ลักษณะ 3 ดาน ที่เกี่ยวกับลักษณะดานวิชาการ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และคุณลักษณะดาน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 1) คุณลักษณะดานวิชาการ ประกอบดวยการมีความรูดานวิชาการ

เปนอยางดี มีความรูทั่วไป เปนอยางดี และมีประสบการณในการเปนผูบริหารและการเปนผูนํา       

2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ แสดงถึงลักษณะภายนอกที่บุคคลสามารถสรางความประทับใจ และ

เปนที่ยอมรับ ประกอบดวยลกัษณะการมีบุคลิกภาพดานรางกายดี เชน  แตงกายดี วาจาดี และวางตน

เหมาะสมเปนตน  มีบุคลิกดานจิตใจดี เชน  มีความเช่ือมั่น มีความกลาหาญอดทน มีเมตตาและมีใจ

เปนธรรม เปนตน และมีบุคลิกดาน สังคมดี เชน  สามารถรวมงานกับบุคคลอื่น ๆ และเปนที่ยอมรับ

ของผูรวมงาน 3) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดแก รูบทบาทและหนาที่ของตน         

มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการประสานงานและจูงใจ และมีผลงาน

เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป เปนตน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎี

คุณลกัษณะภาวะผูนํา สรุปไดวา ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนําเปนกลุมที่เนนศึกษาคุณลักษณะดาน

ตาง ๆ ของผูนํา เชน สติปญญา ความรับผิดชอบ หรืออาจกลาวในอีกนัยหน่ึงไดวาเปนกลุมที่ศึกษา

เพื่อหาคําตอบวา ผูนําคือใคร และตองมีคุณลักษณะอยางไร จะเห็นไดวาผูที่อยูในตําแหนงผูนําน้ัน 

โดยทั่วไปจะมีลักษณะเดนกวาสมาชิกคนอื่น ๆ ในองคการ ลักษณะเหลาน้ันไดแก มีความสามารถ 

ทางสังคม มีความคิดริเริ่มมีความอดทนแข็งแรงและสงา รูจักวิธีการทํางาน มีความเช่ือมั่นในตนเอง         

มีความต่ืนตัวและ รอบรูสถานการณตาง ๆ ใหความรวมมือดี เปนผูกวางขวางในหมูคน มีความสามารถ

ในการใชภาษาทั้งการพูดและการเขียน 

  2.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Leadership Theories)  

   2.1  ความหมายของพฤติกรรมผูนํา ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในฐานะผูนํา

มีสวนสําคัญหลายประการที่ชวยใหองคการน้ันอยูไดอยางย่ังยืน มีความเจริญกาวหนา และบรรลุ

เปาประสงคที่วางไว องคประกอบที่ขาดไมได คือ บุคคลที่เปนผูนํา หัวหนา หรือผูบังคับบัญชา     

ของหนวยงานน้ัน ในการที่จะรวมพลังทั้งหลายเพื่อพาใหหนวยงานบรรลุเปาประสงค ผูบริหารเปนผูมี

ความสําคัญเพราะเปนผูนํานโยบายจากหนวยเหนือไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ ดังน้ัน การแสดงพฤติกรรม

ใดในการปฏิบัติงานตามหนาที่จึงมีผลกระทบตอคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางมากในที่น้ีมีผูให 
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คํานิยามของคําวา พฤติกรรมการบริหารไวหลายประการ โดย Wolman (Wolman ,1973 : 41)       

ใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง ผลรวมทั้งหมดของการกระทําโดยตรงและเกี่ยวของกับบุคคล 

ทั้งที่เกิดข้ึนอยูภายในและที่แสดงออกตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม สอดคลองกับ 

Good (Good, 1973 : 58) อธิบายพฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมของหนวยงานได

กระทําทั้งการกระทําที่ปรากฎออกมาใหเห็นได กระบวนการที่เกิดข้ึนภายในทางกายภาพ และทาง

อารมณและกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากบุคคลที่มีจิตใจปกติ สวนเจษฎากรณ นันดิลก (2556 : 30) เนน

การศึกษาพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากแบบของการนา เชน การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ไอโอวา ที่ไดแบงผูนําออกเปน 3 แบบ คือ แบบประชาธิปไตย แบบเผด็จการและแบบเสรีนิยม 

การศึกษาภาวะผูนํา ของมหาวิทยาลัย โอไฮโอ และของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ไดแบงผูนําออกเปน

แบบมุงงานและมุงคน การศึกษา ภาวะผูนําของ Reddin ไดผสมผสานแบบของพฤติกรรมผูนํา 2 มิติ 

คือ มิติมุงกิจสัมพันธ และมิติมุงมิตรสัมพันธ แลวจําแนกผูนําออกเปน 4 แบบ คือ แบบบูรณาการ 

แบบแบงแยก แบบอุทิศตน และแบบสัมพันธภาพ ทฤษฎีตาขายภาวะผูนําของ Black and Mouton 

ที่ช้ีใหเห็นวาผูนําแบบ (9, 9) คือผูนําแบบมุงงานสูงและมุงคนสูงเปนแบบผูนําที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม

แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมน้ีจะอธิบายวาผูนําทําอะไร หรือควรทําอะไร และผลลัพธที่ตามมา

จากการกระทําของผูนํา และเชษฐธิดา ธรศรี (2557 : 17) กลาวถึงพฤติกรรมแบบเนนความสําเร็จ

เปนพฤติกรรมของผูบริหารที่เนนความสําเร็จจะต้ังเปาหมายที่ทาทายสําหรับผูใตบังคับบัญชา        

เนนความสําคัญไปที่ความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองแสดงความมั่นใจ 

ในความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานใหแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่ อัมพร         

ศรีอินทร (2557 : 12) ไดกลาวถึง พฤติกรรมผูนํา คือ การปฏิบัติ หรือการกระทําทีดํ่าเนินการผานงาน

ของผูนําเพื่อแสดงตอกลุมหรือตอผูบังคับบัญชา โดยใชหลักการบริหารตาง ๆ เพื่อใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของกลุม หรือขององคการตามที่กําหนดไว ซึ่งพฤติกรรมทางการบริหารของผูนํา หรือ

ผูบริหารหนวยงานที่ใชหลักการบริหารจะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน แตการแสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาที่ใชในการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เชน  

การมีวิสัยทัศนกวางไกล มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคคลอื่น และผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรม ฉลาด 

รอบรู ทันสมัย ทันเหตุการณขาวสารบานเมือง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยี

ใหม ๆ ได มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อสงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เรียกวา

พฤติกรรมผูนํา (สมนึก อินทรเทพ, 2558 : 8) แตการกระทําที่แสดงออกของบุคคลที่บงบอกไดถึงพลัง

ในการชักนําใหผูรวมงานสามารถทํางานในหนาที่ของตนเองดวยความเขาใจและเต็มใจโดยใชหลักการ

บริหารทําใหเกิดศรัทธาในการทํางาน ผูนํามีคุณลักษณะที่ดีเปนแบบอยางในเชิงสรางสรรคแกผูรวมงาน     

ที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ตามแนวคิดพฤติกรรมผูนําของวิลาวัณย เลาหะพิจิตรพงค 

(2558 : 17) จากการศึกษาความหมายของพฤติกรรมผูนําสรุปไดวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารจะ
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แสดงออกในฐานะผูนํา เพื่อใชในการโนมนาวจิตใจให ผูรวมงานดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย

ของผูนําสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใหเหมาะสมกับสถานการณ เงื่อนไข หรือสิ่งแวดลอม       

ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใชกระบวนการทํางานอยาง เปนระบบ อยางเหมาะสมเพื่อใหงานสําเร็จ และ

ผูรวมงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน จึงจะสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคได 

   2.2  แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 

      แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ แบบของพฤติกรรมผูนํา (Styles of Leader Behavior) 

ที่แสดงใหมองในสิ่งที่ผูนําปฏิบัติและช้ีใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกันโดยมี       

นักทฤษฎี ไดแก Lewin (1951), Likert (1961), Blake and Mouton (1969) และ McGregor (1969) 

ไดทําการศึกษาครั้งแรก และการทําซ้ําหลายครั้ง จนไดช่ือวา “Iowa Studies” การศึกษาน้ีเปนที่ยอมรับ

และเปนทฤษฎีการบริหารหน่ึง 

      2.2.1  การศึกษาของ Lewin’s Studies ไดสรุปผลการวิจัยไดแบบภาวะผูนํา 

(Leadership Styles) จากผลลัพธที่มีตอเจตคติและประสิทธิผลของผูใตบังคับบัญชาออกมาเปน

ลักษณะผูนําเปน 3 แบบ คือ 

         1)  ผูนําแบบอัตตาธิปไตย (Autocratative Leadership Style) ผูนํา

ที่มีพฤติกรรมที่ผูนําเปนผูช้ีนําเต็มที่ และไมยอมใหผูบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเอง 

ผูนําเปนผูจัดโครงสรางและจัดอันดับความสําคัญของของงานไวเสร็จสรรถไวใหผูใตบังคับบัญชา และ 

ผูมีอํานาจเต็มที่ ในการบริหารไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแนนอนข้ึนอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงาน 

ไมคิดถึงคน บางครั้งทําใหเกิดขัดแยงได ผูนําลักษณะน้ีจะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทาน้ันผลของการมี

ผูนําลักษณะน้ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชาไมมาความเช่ือมั่นในตัวเอง และไมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  

         2)  ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic leadership Style) เปน

ผูนําสงเสริมการตัดสนิใจเปนกลุม แจงใหผูบังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับสภาพที่มีผลกระทบตองาน และ

สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะไดอยางอิสระเสรี ในการใชการ

ตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตามมีสวนรวมในการตัดสินใจรับฟงความคิดเห็นสวนรวมทํางานเปนทีม       

มีการสื่อสารแบบสองทางทําใหเพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําให

ใชเวลานานในการตัดสินใจ การกําหนดกลวิธีปฏิบัติงานและกิจกรรม เปนการเสนอใหกลุมเลือก         

การวางแผน เปนการใหกลุมไดรับสารสนเทศและขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอสําหรับการวางแผน 

การแบงงานและมอบหมายงาน เปนการใหกลุมเปนผูตัดสินใจ และการประเมินผลงาน เปนการพิจารณา

ตามมาตรฐานและวัตถุประสงค  
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         3)  ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez - Faire Leadership 

Style) เปนแบบภาวะผูนําใหอิสระและเสรีภาพแกผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด และปลอยใหตัดสินใจเอง

ตามสบายโดยผูนําไมเกี่ยวของ เปนพฤติกรรมในลักษณะการใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาเต็มที่ในการ

แกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายที่แนนอนไมมีหลักเกณฑ ไมมีระเบียบจะทําใหเกิดความคับของใจ 

หรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิตตํ่า การทํางานของผูนําลักษณะน้ีเปนการกระจายงาน

ไปที่กลุมถากลุม มีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูงสามารถควบคุมกลุมไดดี มีผลงาน 

และความคิดริเริ่มสรางสรรค ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศ ในการทํางานที่แตกตางกัน

ดังน้ันการเลือกใชลักษณะผูนําแบบใดยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย  

      2.2.2  การศึกษา Likert’s Michigan Studies และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

มิชิแกนทําการวิจัยดานภาวะผูนําโดยใชเครื่องมือที่ Likert และกลุมคิดข้ึน ประกอบดวยความคิดรวบยอด

เรื่อง ภาวะผูนําแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพล การตัดสินใจการต้ังเปาหมาย 

การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเปาหมาย โดยแบงลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ  

         1)  แบบใชอํานาจ (Explorative - Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจ

เผด็จการสูงไววางใจผูใตบัง คับบัญชาเล็กนอย บังคับบัญชาแบบขูเ ข็ญมากกวาการชมเชย                   

การติดตอสื่อสาร เปนแบบทางเดียวจากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก  

         2)  แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent - Authoritative) ปกครอง

แบบพอปกครองลูก ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัลแตบางครั้งขูลงโทษ  

ยอมใหการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง 

และบางครั้งยอมใหการตัดสินใจแตอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา  

         3)  แบบปรึกษาหารือ (Consultative - Democratic) ผูบริหารจะให

ความไววางใจและการตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ 

ใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ จะลงโทษนาน ๆ ครั้ง และใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสาร 

แบบสองทางจากระดับลางข้ึนบนและจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจาก

ระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมใหการตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน 

         4)  แบบมีสวนรวมอยางแทจรงิ (Participative - Democratic) ผูบริหาร

ในความไววางใจ และเช่ือถือผูใตบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอมีการ       

ใหรางวัลตอบแทนเปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุมมีการบริหารแบบมีสวนรวม ต้ังจุดประสงค

รวมกันมีการประเมินความกาวหนา มีการติดตอสื่อสารแบบสองทางทั้งจาก ระดับบนและระดับลาง 

ในระดับเดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหาร และ

กลุมผูรวมงาน  
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         จากผลการศึกษาของลิเคิรท (Likert, 1987 ; cited in Lunenburg 

and Ornstein, 2000 : 129) พบวา กลุมปฏิบัติงานที่มีผลผลิตมากที่สุด มักมีผูนําแบบเนนลูกจาง 

เปนศูนยกลางมากกวาผูนําแบบเนนการผลิตเปนศูนยกลาง การบริหารแบบมีสวนรวมอยางแทจริง   

จึงทําใหผูนําประสบผลสําเร็จและเปนผูนําที่มี ประสิทธิภาพ และยังพบวาผลผลิตสูงข้ึนดวย ซึ่งความสําเร็จ

ข้ึนกับการมีสวนรวมมากนอยของผูใตบังคับบัญชา  

      2.2.3  ตาขายการบริหารงานของ Blake and Mouton’s Managerial Grid 

โดย Blake and Mouton กลาววา ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต 

(Product) โดยกําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1 - 9 และกําหนดผลผลิต      

เปน 1 - 9 เชนกัน และสรุปวาถาคนมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวย 

เรียกรูปแบบน้ีวา Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายน้ีจะแบง

ลักษณะเดน ๆ ของผูนําไว 5 แบบ (ดังภาพ 2.1) คือ แบบมุงงานเปนหลัก แบบมุงคนเปนหลักแบบ 

มุงงานตํ่ามุงคนตํ่า แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเปนทีม ตามแนวคิดของ Blake and Mouton 

รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงตารางการบรหิารงาน The Managerial Grid 

ที่มา : http://cowboymanager.blogspot.com/2011/09/30-managerial-grid.html 
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         1.  แบบมุงงาน (Task - Oriented/Authority Compliance) แบบ 9, 1 

ผูนําจะมุงเอาแตงานเปนหลัก (Production Oriented) สนใจคนนอย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเปน  

ผูวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม เนนผลผลิต          

ไมสนใจสัมพันธภาพของผูรวมงาน หางเหินผูรวมงาน  

         2.  แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1, 9 ผูนํา

จะเนนการใชมนุษยสมัพันธและเนนความพึงพอใจของผูตามในการทํางาน ไมคํานึงถึงผลผลิตขององคการ

สงเสริมใหทุกคนมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของครอบครัวใหญที่มีความสุข นําไปสูสภาพการณสิ่งแวดลอม

และงานที่นาอยู จะมุงผลงานโดยไมสรางความกดดันแกผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารมีความเช่ือวา 

บุคลากรมีความสุขในการทํางาน การนิเทศในการทํางานควรมีเพียงเล็กนอยไมจําเปนตองมีการควบคุม

ในการทํางาน ลักษณะคลายการทํางานในครอบครัวที่มุงเนนความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทํางาน

ของผูรวมงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการตอตานตาง ๆ  

         3.  แบบมุงงานตํ่ามุงคนตํ่า (Impoverished) แบบ 1, 1 ผูบริหาร      

จะสนใจคนและสนใจงานนอยมาก ใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพื่อใหงานดําเนินไปตามที่มุงหมาย 

และคงไวซึ่งสมาชิกภาพขององคการ ผูบริหารมีอํานาจในตนเองตํ่า มีการประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา

นอยเพราะขาดภาวะผูนํา และมักจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทําเปนสวนใหญ  

         4.  แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management)  

แบบ 5, 5 ผูบริหารหวังผลงานเทากับขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ใชระบบราชการที่มีกฎระเบียบ

แบบแผน ผลงานไดจากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเนนขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใชกําลัง

และอํานาจ ยอมรับผลที่เกิดข้ึนตามความคาดหวังของผูบริหาร มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการทํางาน

หลีกเลี่ยงการทํางานที่เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแยง ผูรวมงาน

คาดหวังวาผลประโยชนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ไดกระทําลงไป  

         5.  แบบทํางานเปนทีม (Team Management ) แบบ 9, 9 ผูบริหาร

ใหความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญกําลังใจผูใตบังคับบัญชา คือ ความตองการขององคการและความตองการ

ของคนทํางานจะไมขัดแยงกนั เนนการทํางานอยางมปีระสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก ผลสําเรจ็

ของงานเกิดจากความรูสึกยึดมั่นของผูปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก สัมพันธภาพ

ระหวางผูบริหารกับผูตาม เกิดจากความไววางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผูบริหารแบบน้ีเช่ือวา  

ตนเปนเพียงผูเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาเทาน้ัน อํานาจการวินิจฉัยสั่งการ และ

อํานาจการปกครองบังคับบัญชายังอยูที่ผูใตบังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแตละบุคคล 

กอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
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      2.2.4  การศึกษา Douglas McGregor เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกาเปนนัก

จิตสังคมชาวอเมริกา ผูกําหนดทฤษฎีแรงจูงใจที่เรียกวา “Theory X and Theory Y” ไดใหความเห็นวา 

การทํางานกับคนจะตองคํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการ

พื้นฐาน และตองการแรงจูงใจ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองใหสิ่งที่ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา

ตองการจึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติงานใหบรรลุ

จุดมุงหมาย โดยทฤษฎีการจูงใจของ McGregor’s theory ทฤษฎีน้ีเกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจ และ

ทฤษฎีความตองการข้ันพื้นฐานของมาสโลว มีดังน้ี 

         1.  Theory X พื้นฐานของคน คือ ไมชอบทํางาน พื้นฐานคนข้ีเกียจ 

อยากไดเงิน อยากสบาย เพราะฉะน้ันบคุคลกลุมน้ีจาํเปนตองคอยควบคุมตลอดเวลา และตองมีการลงโทษ

มีกฎระเบียบอยางเครงครัด ประกอบดวยสมมติฐาน 1) บุคคลไมชอบทํางานและพยายามหลีกเลี่ยง 

มนุษยเราโดยพื้นฐานแลวข้ีเกียจ 2) บุคคลสวนใหญ เน่ืองจากโดยทั่วไปแลวไมชอบทํางาน จะตองถูกบังคับ 

และคุกคามดวยการลงโทษ เพื่อใหทํางานสูเปาหมายที่องคการไดวางไว 3) บุคคลไมมีความเฉลียวฉลลาด 

และขาดความคิดสรางสรรค 

         2.  Theory Y เปนกลุมที่มองในแงดี มีความตระหนักในหนาที่       

ความรับผิดชอบเต็มใจทํางานมกีารเรยีนรู มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสรางสรรค และมี

ศักยภาพในตนเอง สมมติฐานของทฤษฎี Y ประกอบดวยแนวคิด 1) สถานที่ทํางานมีความสะดวกสบาย

และงานสนุกสนาน 2) บุคคลเมื่อมีขอผูกพันกับเปาหมายขององคการจะนําตนเองและจะควบคุมตนเอง  

3) รางวัลที่สัมพนัธกับงานมาจากการทําใหตัวเองพอใจและความสําเร็จตามความสํานึก 4) บุคคลเรียนรู

การหาและการยอมรับหนาที่รับผิดชอบ แทนที่จะหลีกเลี่ยง 5) บุคคลมีความคิดสรางสรรค และมี

ความเฉลียวฉลาดและจินตนาการ 

  3.  ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ (Situational or Contingency Leadership 

Theories)  

   3.1  ความหมายภาวะผูนําเชิงสถานการณ ไดมีผูเสนอแนวคิดทฤษฎีในดานน้ี            

ในหลากหลายความหมาย ดังเชน ภารดี อนันตนาวี (ภารดี อนันตนาวี, 2551 : 77อางถึงใน ธนภัทร 

เสียงล้ํา, 2556 : 42) ไดกลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ คือ การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ 

และสถานการณที่บุคคลหน่ึงไดรับใหเปนผูนําในกลุม และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม

บุคคลน้ัน โดยสมาชิกมีความเช่ือวาผูนํามีความสามารถในการชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่พึงตองการ สอดคลองกับเจษฎากรณ นันดิลก (2556 : 30) ที่กลาวถึงทฤษฎีภาวะผูนํา

ตามสถานการณ เนนการปรับเปลี่ยนแบบของผูนําใหสอดคลองกับสถานการณอยางถูกตอง เชน 

ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายของ House ทฤษฎีภาวะผูนํา      

ตามสถานการณของ Hersey and Blanchard ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Vroom and Yetton 
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อยางไรก็ตามแนวคิดของทฤษฎีน้ีจะพยายามใชวิธีการยืดหยุนในสถานการณที่แตกตางกัน จึงทําใหมี

การผสมผสานแบบภาวะผูนําใหเขากับสถานการณที่กําหนดข้ึนมา สวนณปภัช อําพวลิน (2557 : 14) 

ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณวาเปนคุณลักษณะของผูนําก็ดี พฤติกรรมซึ่งสะทอน

ออกมาในแบบของผูนําก็ดี จะมีผลตอความมีประสิทธิผลของผูนําก็ตาม แตสถานการณเปนองคประกอบ

สําคัญที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของผูนํา โดยองคประกอบทางสถานการณ พฤติกรรมผูนําแตละแบบ

จะสามารถทําไดดีเฉพาะในบางสถานการณเทาน้ัน ไมสามารถใชไดอยางเหมาะสมในทุกหนทุกแหง      

มีองคประกอบหลักอยู 2 อยางที่สัมพันธตอกนั คือ คุณลักษณะของ ผูตามและแรงผลักดันจากสิ่งแวดลอม 

(Environmental Force) ดวยการยอมรับตอคุณลักษณะของ ผูใตบังคับบัญชา ทฤษฎีน้ีจึงยืนยันวา  

พฤติกรรมผูนําเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาภายในขอบเขตที่วา พวกเขาเห็นพฤติกรรมน้ัน              

เปนทั้งแหลงที่ทําใหเกิดความพอใจ หรือเปนเครื่องมือที่นําไปสูความพอใจในอนาคต คุณลักษณะ        

ของผูใตบังคับบัญชาจะถูกกําหนดใหเปนขอบเขตสวนหน่ึงที่ ผูใตบังคับบัญชารับรูตอพฤติกรรมของผูนํา

ในลักษณะที่ยอมรับไดและพึงพอใจ (นิฤมล ญาวิลาศ, 2559 : 21 - 22) จากการศึกษา และทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกบัภาวะผูนําเชิงสถานการณ สรุปไดวา เปนการศึกษาที่สืบเน่ืองมาจากการเจริญทางดาน

จิตวิทยาและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูนําที่สงผลใหผูนํามีพฤติกรรมเหมาะสม ซึ่งจะทําใหเปนผูนํา

ที่มีประสิทธิภาพ  

   3.2  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 

อารโนล และเฟลแมน (Arnold & Feldman, 1986) กลาววา การศึกษาภาวะผูนําเชิงสถานการณ ได

เริ่มสนใจ กันต้ังแต ปทศวรรษที่ 1960 - 1980 เปนการศึกษาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล “วิธีที่ดีที่สุด” 

(Best Way) เหมาะกับความตองการของสภาพการณตาง ๆ มีการศึกษากันหลายแนวทางโดยการนําเอา

พฤติกรรมผูนําด้ังเดิม 3 แบบ หรือ มิติพฤติกรรมผูนํา 2 มิติ มาปรับเปลี่ยนแบบของผูนําใหเขากับ

สถานการณ ซึ่งองคประกอบตาง ๆ ของสถานการณอาจสงผลตอแบบของผูนํา เชน บรรยากาศองคการ 

ภารกิจ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน เปนตน 

      ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ ที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณา

วาความสําคัญตอความสําเร็จของผูบริหาร ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให ไดแก 

      3.2.1  แนวคิดทฤษฎี 3 - D Management Style เรดดิน เพิ่มมิติประสิทธิผล

เขากับมิติพฤติกรรม ดานงานและมิติพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ เรดดินกลาววาแบบภาวะผูนําตาง ๆ 

อาจมีประสิทธิผลหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับสถานการณ ซึ่งประสิทธิผลจะหมายถึง การที่ผูบริหาร           

ประสบความสําเร็จในผลงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่มีอยู แบบภาวะผูนําจะมี

ประสิทธิผลมากหรือนอยไมไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารที่มุงงานหรือมนุษยสัมพันธ ซึ่งแบบภาวะ

ผูนํากับสถานการณที่เขากันไดอยางเหมาะสม เรียกวา มีประสิทธิผล แตถาไมเหมาะสมกับสถานการณ 
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เรียกวา ไมมีประสิทธิผล และเรดดินยังแบงผูนําออกเปน 4 แบบ ผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพลักษณะ

พื้นฐานภาวะผูนํา ผูนําที่มีประสิทธิภาพ  

         1.  Deserter คือ ผูนําแบบละทิ้งหนาที่และหนีงาน Separated 

Bureaucrat คือ ทํางานแบบเครื่องจักรไมมีความคิดสรางสรรคใหงานเสร็จไปวัน ๆ  

         2.  Autocrat คือ ผูนําที่เอาแตผลของงานอยางเดียว Dedicated 

Benevolent Autocrat คือ มีความเมตตากรุณาผูรวมงานมากข้ึน  

         3.  Missionary คือ เห็นแกสัมพันธภาพเสียสละทําคนเดียวจึงได

คุณภาพงานตํ่าRelated Developer คือ ตองรูจักพัฒนาผูตามใหมีความรับผิดชอบงานมากข้ึน  

         4.  Compromiser คือ ผูประนีประนอมทุก ๆ เรื่อง Integrated 

Executive คือตองมีผลงานดีเลิศและสัมพันธภาพก็ดีดวย เรดดิน กลาววา องคประกอบที่สําคัญ        

ในการระบุสถานการณมี 5 ประการ คือ เทคโนโลยี ปรัชญาองคการ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชา และเรดดินไดเสนอแนะวาองคประกอบทางสถานการณที่มีอิทธิพลตอรูปแบบ

ภาวะผูนําที่เหมาะสม ไดแก องคประกอบทางเทคโนโลยี องคการ และคน ดังน้ันในการบรหิารจงึข้ึนอยูกบั

ผูบริหารที่จะใชวิจารณญาณพิจารณาวาจะยึดองคประกอบตัวใดเปนหลักในการใชรูปแบบภาวะผูนํา

ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

      3.2.2  Theory Z Organization William Ouchi เช่ือวา มนุษยทุกคนมีความคิด

สรางสรรคและความดีอยูในตัว ควรเปดโอกาสใหผูปฏิบติังานไดมีสวนรวมในการพัฒนางาน และมีการ

กระจายอํานาจไปสูสวนลาง (Decentralization) และพัฒนาถึงคุณภาพชีวิต ผูนําเปนเพียงผูที่คอย

ชวยประสานงาน รวมคิดพัฒนาและใชทักษะในการอยูรวมกัน  

      3.3.3  Life - Cycle Theories Hersey and Blanchand ไดเสนอทฤษฎี

วงจรชีวิต โดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยังยึดหลักการเดียวกัน คือ แบบภาวะผูนําอาจ          

มีประสิทธิผลหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับสถานการณ องคประกอบของภาวะผูนําตามสถานการณตามทฤษฎี

ของเฮอรเซยและ บลันชารด ประกอบดวย ปริมาณการออกคําสั่ง คําแนะนําตาง ๆ หรือพฤติกรรม

ดานงาน ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ สังคม หรือพฤติกรรมดานมนุษยสมัพันธ ความพรอมของผูตาม

หรือกลุมผูตาม เฮอรเซยและบลันชารด แบงภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ คือ  

         1.  ผูนําแบบบอกทุกอยาง (Telling) ผูนําประเภทน้ีจะใหคําแนะนํา

อยางใกลชิดและดูแลลูกนองอยางใกลชิด เหมาะสมกับผูตามที่มีความพรอมอยูในระดับที่ 1 คือ (M1) 

บุคคลมีความพรอมอยูในระดับตํ่า  

         2.  ผูนําแบบขายความคิด (Selling) ผูนําประเภทน้ีจะคอยช้ีแนะบาง

วาผูตามขาดความสามารถในการทํางาน แตถาผูตามไดรับการสนับสนุนใหทําพฤติกรรมน้ันโดยการ 

ใหรางวัลก็จะทําใหเกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาและกระตือรือรนที่จะทํางานมากข้ึน ผูบริหาร        
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จะใชวิธีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง และตองคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายใหผูตามเขาใจ จะทําให          

ผูตามเขาใจและตัดสินใจในการทํางานไดดี เหมาะกับผูตามที่มีความพรอมในการทํางานอยูในระดับ        

ที่ 2 คือ (M2) บุคคลมีความพรอมอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง  

         3.  ผูนําแบบเนนการทํางานแบบมีสวนรวม (Participation) ผูนํา

ประเภทน้ีจะคอยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดตอสื่อสาร 2 ทาง

หรือรับฟงเรื่องราว ปญหาตาง ๆ จากผูตาม คอยใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม 

ทําใหผูตามปฏิบัติงานไดเต็มความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผูตามที่มีความพรอม

อยูในระดับ 3 (M3) คือความพรอมของผูตามอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งเปนบุคคลที่มี

ความสามารถแตไมเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน  

         4.  ผูนําแบบมอบหมายงานใหทํา (Delegation) ผูบริหารเพียงให

คําแนะนําและชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ผูตามคิดและตัดสินใจเองทุกอยาง เพราะถือวาผูตามที่มี       

ความพรอมในการทํางานระดับสูงสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดดี เหมาะกับผูตามที่มีความพรอม

อยูในระดับ 4 (M4) คือ ความพรอมอยูในระดับสูง ซึ่งเปนบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจ หรือ

มั่นใจในการรับผิดชอบการทํางาน  

      3.3.4  Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness 

Fiedler กลาววา ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพตองประกอบดวยปจจัย 3 สวน คือ  

         1.  ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามบุคลิกภาพของผูนํา มีสวนสําคัญ 

ที่จะทําใหกลุมยอมรับ  

         2.  โครงสรางของงาน งานที่ใหความสําคัญ เกี่ยวกับโครงสรางของงาน

อํานาจของผูนําจะลดลง แตถางานใดตองใชความคิด การวางแผน ผูนําจะมีอํานาจมากข้ึน  

         3.  อํานาจของผูนํา ผูนําที่ดีที่สุด คือ ผูที่เห็นงานสําคัญที่สุด แตถาผูนํา

ที่จะทําเชนน้ีไดผูนําตองมีอํานาจและอิทธิพลมาก แตถาผูนํามีอิทธิพลหรืออํานาจไมมากพอจะกลายเปน

ผูนําที่เห็นความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางผูนําและผูตามมากกวาเห็นความสําคัญของงาน  

   ทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับ

สถานการณ ถาสัมพันธภาพของผูนําและผูตามดี และมีโครงสรางของงานชัดเจน ผูนําจะสามารถควบคุม

สถานการณขององคกรได ดังน้ันแนวคิดของ Fiedler จึงแตกตางจาก แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่ผาน ๆ 

มา โดยพิจารณาวาผูนําตองมุงใหความตองการสวนบุคคลไดรับการตอบสนอง และมุงใหองคการไดบรรลุ

เปาหมายดวย ซึ่ง Fiedler ไดกําหนดหลักการพืน้ฐานของ ทฤษฎีไว ดังน้ี 1) แบบภาวะผูนําถูกกําหนดจาก

ระบบแรงจูงใจของผูนํา (Motivational System) และ 2) ประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับแบบของภาวะ

ผูนําและสถานการณที่เอื้อตอผูนําน่ันคือการปฏิบัติงานของกลุมจะข้ึนอยูกับแรงจูงใจของผูนํา รวมทั้ง

การควบคุมและอิทธิพลของผูนําใน สถานการณตาง ๆ ดังน้ัน ตัวแปรหลักในทฤษฎีของ Fiedler        
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จึงประกอบดวย แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) สถานการณที่เอื้อตอผูนํา (Situational Favorableness) 

และประสิทธิผลของผูนํา (Effectiveness of a Leader)  

   นอกจากน้ียังมีผูศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler และไดให

ขอสรุปไวดังตอไปน้ี  

   DuBrin (2011, 134 - 139 อางถึงใน สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, 2557: 32) ไดกลาวถึง 

ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler วา Fiedler และคณะไดศึกษาแบบพฤติกรรมซึ่งประกอบดวย

หลักสําคัญ คือ 1) แบบภาวะผูนําเกิดจากแรงจงูใจของผูนํา 2) การควบคุมสถานการณข้ึนอยูกบัปจจัย 

3 ประการ ไดแก บรรยากาศของกลุม โครงสรางของงาน และอํานาจในตําแหนงผูนํา และ 3) ประสิทธิภาพ

ของกลุมข้ึนอยูกับการจับคูที่เหมาะสมระหวางแบบของภาวะผูนํากับการควบคุมสถานการณ  

   เนตรพัณณา ยาวิราช (2556 : 118 - 119) กลาววา แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําตาม

สถานการณของ Fiedler คือ ความยืดหยุนของผูนํา หมายถึง ผูนําที่ประสบความสําเร็จตองเปลี่ยน

รูปแบบความเปนผูนําเมื่อเผชิญกับสถานการณที่แตกตางกัน โดยผูนําประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณ

   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กลาวโดยไดวา ทฤษฎีภาวะผูนํา        

ตามสถานการณของ Fiedler ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูนําที่มุงงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน      

ในสถานการณที่นาพึงพอใจ และไมนาพึงพอใจ และผูนําที่มุงความสัมพันธมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

ในสถานการณระหวางกลางของความนาพึงพอใจ และไมนาพึงพอใจ ทําใหเห็นวา แบบภาวะผูนํา      

ที่มุงเนนงานและมุงเนนความสัมพันธสามารถพยากรณความมีประสิทธิผลไดตลอดเวลาแตตองใช          

ใหถูกกับสถานการณโดยผูนําตองประเมินลักษณะการนําของตนเองกอนวาตนใชภาวะผูนําแบบใด 

และผสมผสานแบบภาวะผูนํากับสถานการณใหเขากันได 

   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตน สรุปไดวา ทฤษฎีตามสถานการณ      

เปนการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูนําทั้งทางตรงและทางออม เพื่อผูนําจะตอง

เรียนรูสถานการณและพรอมนําบุคคลอื่นไดอยางเต็มศักยภาพ 

  4.   ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)  

    4.1  ความหมายของภาวะผูนําเชิงปฏิรปู  

      เจษฎากรณ นันดิลก (2556 : 31) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนํา

เชิงบูรณาการ ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูปวา เปนการศึกษาโดยใชความ

พยายามจะรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตามสถานการณ เพื่ออธิบาย

อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามที่มีประสิทธิผล เชน ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ ความสัมพันธของผูนําทั้งสองแบบ

ดังกลาวข้ึนอยูกับสมมติฐานความเช่ือวาผูนําที่ประสบความสําเร็จน้ัน ตองวัดจากความมีประสิทธิภาพ 

และความมีประสิทธิผล แลวผูนําก็จําเปนตองแสดงพฤติกรรมทั้งการบริหารจัดการควบคูไปกับการ         
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แสดงใหเห็นวา จําเปนตองมีทั้งความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนพรอมกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

แตทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงสถานการณน้ัน ๆ เปนสําคัญ (ประธาน ยศรุงเรือง, 2559 : 73)  

    4.2  แนวคิด ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป จากสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา มีการแขงขันเพื่อชิงความเปนเลิศ ดังน้ันวิธีที่จะทําใหผูบริหารประสบความสําเร็จสูงสุด  

คือ ผูบริหารตองเปลี่ยนแปลงตนเอง เบิรนส (Burns) เสนอความเห็นวา การแสดงความเปนผูนํา        

ยังเปนปญหาอยูจนทุกวันน้ี เพราะบุคคลไมมีความรูเพียงพอในเรื่องกระบวนการของความเปนผูนํา 

เบิรนส อธิบายความเขาใจในธรรมชาติของความเปนผูนําวาต้ังอยูบนพื้นฐานของความแตกตางระหวาง

ความเปนผูนํากับอํานาจที่มีสวนสัมพันธกับผูนําและผูตาม อํานาจจะเกิดข้ึนเมื่อผูนําจัดการบริหาร

ทรัพยากร โดยเขาไปมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูตามเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตนหวังไว ความเปนผูนํา

จะเกิดข้ึนเมื่อการบรหิารจดัการทาํใหเกดิแรงจงูใจ และนํามาซึ่งความพึงพอใจตอผูตาม ความเปนผูนํา

ถือวาเปนรูปแบบพิเศษของการใชอํานาจ (Special Form of Power) เบิรนส (Burns) ไดเสนอทฤษฎี

ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theory) เดิม เบิรน เช่ือวาผูบริหารควรมี

ลักษณะความเปนผูนําเชิงเปาหมาย (Transactional Leadership) โดยอธิบายวา เปนวิธีการที่ผูบริหาร 

จูงใจผูตามใหปฏิบัติตามที่คาดหวังไว ดวยการระบุขอกําหนดงานอยางชัดเจน และใหรางวัล เพื่อการ

แลกเปลี่ยนกับความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายของผูตาม การแลกเปลี่ยนน้ีจะชวยใหสมาชิกพึงพอใจ    

ในการทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายของงาน ความเปนผูนําเชิงเปาหมายจะมีประสิทธิภาพสูง 

ภายใตสภาพแวดลอมที่คอนขางคงที่ ผูบริหารจะใชความเปนผูนําแบบน้ีดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงที่คอนขางสั้น แตเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป       

อยางรวดเร็ว ปจจุบันแตละองคการมีการแขงขันมากข้ึน เบิรนส จึงไดเสนอวิธีการของความเปนผูนํา

แบบใหมที่สามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานไดมากกวาที่คาดหวังไว เรียกวา ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป 

(Transformational Leadership Theory) การที่ผูนําและผูตามชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกระดับ

ขวัญและแรงจูงใจของแตละฝายใหสูงข้ึน แนวคิดใหมของ เบิรนส เช่ือวา ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย

กับความเปนผูนําเชิงปฏิรูป เปนรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และการแสดงความเปนผูนํา             

ที่มีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณปจจุบัน คือ การแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําในเชิงปฏิรูป 

เบิรนส สรุปลักษณะผูนําเปน 3 แบบ ไดแก  

      4.2.1  ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผูนําที่ติดตอกับ      

ผูตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนน้ันตอมากลายเปนประโยชนรวมกัน 

ลักษณะน้ีพบไดในองคกรทั่วไป เชน ทํางานดีก็ไดเลื่อนข้ัน ทํางานก็จะไดคาจางแรงงาน และในการ

เลือกต้ังผูแทนราษฎรมีขอแลกเปลี่ยนกับชุมชน เชน ถาตนไดรับการเลือกต้ังจะสรางถนนให เปนตน  

      4.2.2  ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําที่ตระหนัก

ถึงความตองการของผูตาม พยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตาม          
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เนนการพัฒนาผูตาม กระตุนและยกยองซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผูตามเปนผูนํา และมีการเปลี่ยนตอ ๆ 

กันไป เรียกวา Domino effect ตอไปผูนําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเปนผูนําจริยธรรม ตัวอยางผูนํา

ลักษณะน้ี ไดแก ผูนําชุมชน  

      4.2.3  ผูนําจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําที่สามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความตองการของผูตาม ซึ่งผูนําจะมีความสัมพันธกับผูตามในดานความตองการ 

(Needs) ความปรารถนา (Aspirations) คานิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเปน

ธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผูนําลักษณะน้ีมุงไปสูการเปลีย่นแปลงที่ตอบสนองความตองการ และ

ความจําเปนอยางแทจริงของผูตาม ตัวอยางผูนําจริยธรรมที่สําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช ทานทรงเปนนักวางแผนและมองการณไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เชน โครงการ

อีสานเขียว โครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแกมลิง เปนตน ป ค.ศ. 1985 แบสส (Bass) พบวา 

แนวคิดพฤติกรรมความเปนผูนําของเขาขัดแยงกับแนวคิดของเบิรนส ซึ่ง แบสส พบวา พฤติกรรม  

ของผูนําในการนํากลุมใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงใหไดผลดีย่ิงข้ึนหรือใหไดผลเกินความคาดหวัง 

ผูนําจะตองแสดงความเปนผูนําทั้ง 2 ลักษณะรวมกัน คือ ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย และความเปนผูนํา

เชิงปฏิรูป โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําจะออกมาในสัดสวนของความเปนผูนํา              

เชิงปฏิรูปหรือเชิงเปาหมายมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับ  

         1.  สิ่งแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง      

ในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแตละทองถ่ิน  

         2.  สิ่งแวดลอมภายในองคกร ไดแก งาน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชา และวัฒนธรรมองคกร  

         3.  คุณลักษณะสวนตัวของผูนําเอง ไดแก บุคลิกภาพ ความสามารถ

เฉพาะบุคคล และความสนใจของแตละบุคคล  

         ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ตามแนวคิด

ของแบสส หมายถึง การที่ผูนําใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกผูตามเพื่อใหเกิดขวัญและแรงใจในระดับ       

ที่สูงข้ึน ผูนําสามารถทําใหผูตามเกิดแรงดลใจในการทํางาน และพยายามที่จะทํางานใหไดมากกวา       

ที่คาดหวังไว ซึ่งความเปนผูนําเชิงปฏิรูป ประกอบดวย 1) บุคลิกภาพที่นานับถือ (Charisma) 2) การยอมรับ

ความแตกตางของบุคคล (Individualized consideration) และ3) การกระตุนใหใชสติปญญา 

(Intellectual stimulation)  

         ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย (Transactional Leadership) หมายถึง 

การที่ผูนําช้ีแนะหรือจูงใจใหผูตามปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด โดยระบุความชัดเจนดานบทบาท 

โครงสรางงานและสิ่งที่ตองการจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันดวยสิ่งตอบแทนที่ผูตามตองการ เพื่อเปน
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แรงผลักดันใหงานบรรลุจุดมุงหมายตามที่คาดหวังไว แบสสไดเสนอแนวทาง 2 ประการ ในการแสดง

ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย  

           1.  การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward) หมายถึง 

พฤติกรรมของผูนําในการกําหนดความชัดเจนของงานที่ใชเปนเกณฑที่สมควรไดรับรางวัลเพื่อใชเปน

เครื่องจูงใจแกผูตามการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ไดแก พฤติกรรมของผูนําที่ใชการลงโทษตามสถานการณ 

เพื่อใหผูตามเกิดการปรับปรุงแก ไขในกรณีผลงานเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่กําหนด 

           2.  การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (Management by Exception) 

การแยกผูนําเชิงปฏิรูป และผูนําเชิงเปาหมาย แยกที่ความสามารถในการกระตุนใหผูตามเกิดสติปญญา  

รูจักคิดแกปญหาเกาในแนวทางใหม มีความคิดสรางสรรค มีโลกทัศนที่กวางไกลในการทํางาน เพราะ

ผูนําเชิงปฏิรูปจะไมยินดีกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันและพยายามที่จะหาวิถีทางใหมในการทํางาน 

เพื่อใหงานประสบความสําเร็จมากที่สุดเทาที่โอกาสจะอํานวยใหเขาทําได ในขณะที่ผูนําเชิงเปาหมาย

ยังคงใหความสําคัญอยูกับการคงสภาพของระบบการทํางานในปจจุบันตอไป เพื่อใหงานสําเร็จไป     

แบบวันตอวัน มั่นคง และไมเสี่ยง 

   จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา สรุปได

วาทฤษฎีที่กลาวถึงภาวะผูนํา สามารถแบงไปตามพัฒนาการ ประสบการณของนักบริหารและนักวิชาการ

ในแตละสมัย โดยแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ มีขอดีและขอบกพรองแตกตางกันออกไป ทฤษฎีใดถูกตองมาก

และเปนที่ยอมรับของนักวิชาการที่สุด เน่ืองจากทฤษฎีน้ัน ๆ มีคุณประโยชนในแงใดแงหน่ึงสําหรับ

เปนแนวทางในการบริหารเสมอ สวนการศึกษาขอบกพรองและการวิพากษวิจารณทฤษฎีภาวะผูนํา

ตาง ๆ ของนักวิชาการไดทําใหเกิดการพัฒนาตอยอดความคิดที่มีผูเสนอไว แตเดิมและยังพยายาม

ศึกษาในเชิงลึกมากข้ึนซึ่งเปนผลดีตอนักบริหารและชนรุนหลังที่จะไดนําแนวคิดไปเปนแนวปฏิบัติ     

เพื่อพัฒนาปรับปรุงตอไป 

   การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษา

คนควารายละเอียดของทฤษฎีภาวะผูนําที่มีความเกี่ยวของกับบริบท สภาพแวดลอม และการแสดง

พฤติกรรมภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ของผูบริหารสถานศึกษา จึงสังเคราะหภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา ที่สามารถแบงออกไดเปน 4 แบบ ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําแบบสั่งการ 

(Directive Leadership) 2) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement - Oriented 

Leadership) 3) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 4) ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม 

(Participative Leadership) ซึ่งสอดคลองกับนักวิจัยหลายทาน ดังตารางที่ 2.1  
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ตารางท่ี 2.1  ตารางสังเคราะหตัวแปรดานแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
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1. ภาวะผูนําแบบสัง่การ    -     -  * 

2. ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน    - -    -  * 

3. ภาวะผูนําแบบสนับสนุน    - -    -  * 

4. ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม    - -    -  * 

5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง - - - - - - - -  - - 

6. ภาวะผูนําเชิงการแลกเปลี่ยน - - - - - - - -  - - 

7. ภาวะผูนําแบบตามสบาย - - - -  - - -  - - 

8. ภาวะผูนําแบบจัดการ - - - -  - - - - - - 

9. ภาวะผูนําการจัดการ - - -  - - - - - - - 

10. ภาวะผูนําแบบปฏิรปู - - -  - - - - - - - 

 

 จากตารางที่ 2.1 ตารางสังเคราะหตัวแปรดานแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม

แนวคิดทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ของเฮาสและมิทเชลล พบวามีนักวิจัยหลายทานเลือกนําแนวคิด

ทฤษฎีของ เฮาสและมิทเชลล เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี Razik (2001) Chester A. 

Schriesheim (2006) Mine SANCAR (2009) ณปภัช อําพวลิน (2557) สิปปนนท มั่งอะนะ (2558) 

ทะวิด ผองกัล (2558) และวลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559) โดยผูวิจัยคัดเลือกตัวแปรที่มีความถ่ีต้ังแต 

8 ข้ึนไป ไดตัวแปรทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําแบบสั่งการ 2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และ 4) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน มาใชในการศึกษาแบบ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีรายละเอียดของแบบภาวะผูนํา       
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ของผูบริหารสถานศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ของเฮาสและมิทเชลล ที่ไดอธิบาย

แบบภาวะผูนําไวในดานตาง ๆ ดังน้ี 

   ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ของเฮาสและมิทเชลล  

   ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย (Path - Goal Theory) เปนทฤษฎีที่เนนการสรางสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ในเรื่องของความพึงพอใจ หรือแรงจูงใจในยกระดับ           

ผลการทํางานใหมุงไปสูวิถีทางและเปาหมายแหงความสําเร็จดังเปาหมายที่ต้ังไวรวมกัน โดยมีช่ือเรียก         

ไดหลายช่ือ ตามนักการศึกษา ไดแก รัตติกรณ จงวิศาล (2556 : 235) เรียกวา ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย 

(The Path - Goal Theory) รังสรรค ประเสริฐศรี (2546 : 105) เรียกวา ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย 

(The Path - Goal Theory) ซึ่งแมจะมีช่ือเรียกที่แตกตางกันแตหลักและวิธีการยังคงเปนไปในเรื่อง

เดียวกันคือการเดินสูเปาหมายขององคการ สอดคลองกับขอสรุปของ อัญชลี สุขวิบูลย (2559 : 26) 

ไดกลาวถึงหลักสําคัญของทฤษฎีน้ีคือ มุงใหผูบริหารมีพฤติกรรมความเปนผูนํา เชิงกระตุนจูงใจผูอยู 

ใตบังคับบัญชาโดยวิธีทางแนวทางใหผูอยูใตบังคับบัญชามีโอกาสสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายตาง ๆ        

ทั้งขององคการและของตัวเองไปพรอม ๆ กัน ทฤษฎีน้ีไดแยกแบบของผูนําที่สําคัญออกเปน 4 แบบ 

คือ 1) ผูนําแบบเขมงวดแข็งกราว (Directive Leadership) 2) ผูนําแบบชวยเหลือสนับสนุน (Supportive 

Leadership) 3) ผูนําแบบใหเขามามีสวนรวม (Participative Leadership) และ 4) ผูนําแบบมุงทํางาน 

ใหสัมฤทธ์ิผล (Achievement Oriented Leadership) แบบผูนําตาง ๆ ดังกลาว ผูบริหารสามารถ

ใชไดหลาย ๆ แบบพรอม ๆ  กัน ทั้งน้ี จะกี่แบบพรอมกันหรือไมเพียงไรข้ึนอยูกับปจจยัทางสถานการณ 

คือ 1) ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองตองพยายามสรางพฤติกรรมของตน 

ใหเปนผูสรางความพอใจใหกับเขาไดในอนาคต 2) อิทธิพลจาก สภาพแวดลอมของผูใตบังคับบัญชา 

ผูบริหารตองพยายามสรางพฤติกรรมที่ยังผลใหเกิดความสมบูรณครบถวนในสภาพแวดลอมของผูอยู

ใตบังคับบัญชา โดยการจัดแนะแนวทาง การสงเสริมสนับสนุน และการใหรางวัล ตอบแทน พยายาม

ปรับปรุงสิ่งที่ยังขาดตกบกพรองใหสมบูรณ โดยทฤษฎีผูนําตามสถานการณถูกพัฒนาข้ึนโดย Robert 

House จึงมักเรียกวา House’s Path - Goal Theory หรือทฤษฎีวิถีทางและเปาหมาย ทฤษฎีน้ี

อธิบายถึงผลกระทบของพฤติกรรมผูนําที่มีตอปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตามแรงจูงใจ และการ

โนมนาวจิตใจ เนนในเรื่อง ผลกระทบของผูนําที่มีตอเปาหมายของผูใตบังคับบัญชาและวิถีทางเพื่อจะให

บรรลุเปาหมาย ทฤษฎีน้ีปรากฏครั้งแรกชวงตนของทศวรรษที ่1970 ในงานเขียนของ Evan ค.ศ. 1970, 

House ค.ศ. 1971, House & Dessler ค.ศ. 1974 และ House & Mitchell ใน ค.ศ. 1974 เปาหมาย

ของทฤษฎีน้ีคือ การยกระดับผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา โดยการมุงที่

การจูงใจผูใตบังคับบัญชา ทฤษฎีน้ีเนนความสัมพันธระหวางแบบของผูนํา ตามลักษณะของผูใตบังคับบัญชา 

และคุณลกัษณะของงาน ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายพัฒนํามาจากทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy 

Theory) ที่เสนอวาผูใตบังคับบัญชาจะไดรับการจูงใจ ถาเขารูสึกวาตนเองมีความสามารถที่จะทํางาน
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ใหสําเร็จได และเช่ือวาความพยายามของเขาจะทาํใหเกดิผลลัพธหรือผลตอบแทน และเช่ือวาผลตอบแทน

ที่จะไดรับจากการทํางานใหสําเร็จน้ันคุมคาสําหรับผูนําจะไดรับการทาทายวาจะเลือกใชภาวะผูนํา

แบบใดที่จะเหมาะสมกับความตองการที่จูงใจผูใตบังคับบัญชาไดมากที่สุดโดยการเลือกพฤติกรรม        

ที่ชวยสงเสรมิหรือชวยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในสิ่งแวดลอมของงาน โดยผูนําจะชวย จัดหาปจจัยพื้นฐาน

ที่คิดวาผูใตบังคับบัญชาของเขาจําเปนตองใชเพื่อการบรรลุเปาหมาย (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556 : 235 - 

236) บุคคลจะถูกจูงใจถาพวกเขาเช่ือวาความสําเร็จในงานจะทําใหไดรางวัลที่คาดหวัง และทฤษฎีน้ี 

ยังมีความเช่ือวา พฤติกรรมของผูนําจะเกิดแรงจูงใจ หรือไมเพียงพอน้ันข้ึนอยูกับการรับรูของผูใตบังคับบัญชา

ตอจุดมุงหมายของผูนํา และกลวิธีการดําเนินงานใหบรรลุจุดมุงหมาย (ศิริพร อินนะรา 2558 : 17) 

House and Mitchell แบงประเภทพฤติกรรมของผูนําตามทฤษฎี วิถีทาง - เปาหมาย ออกเปน 4 ประเภท 

แตละประเภทแทนไดดวยแบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ไดแก ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนํา

แบบสั่งการ ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน และภาวะผูนําแบบใหมี สวนรวม โดย House & 

Mitchell (1974) (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2548 ; 281 - 282 อางถึงใน ศิริพร อินนะรา, 2558 : 18) 

เช่ือวาผูนําสามารถสรางการจูงใจใหเกิดข้ึนถาเพิ่มจํานวนและชนิดของผลตอบแทนที่ผูใตบังคับบัญชา

ไดรับจากการทํางาน ผูนํายังสรางแรงจูงใจดวยการทําใหวิถีทางที่จะนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจน

และงายพอที่ผูใตบังคับบัญชาจะไปถึงไดโดยชวยเหลือแนะนําสอนงาน และนําทางผูนําสามารถสราง

การจูงใจดวยการชวยแกไขอุปสรรคที่ขวางกั้นเสนทางไปสูเปาหมาย รวมทั้งชวยทําใหตัวงานเอง             

มีความนาสนใจสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับ Yukl (2010 : 168 

อางถึงใน บุษยา วีรกุล, 2558 : 129) ไดไวกลาววา ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย เสนอวาผูนํามีหนาที่สราง

แรงจูงใจแกผูตามดวยการช้ีใหเห็นแนวทางและเปาหมายการทํางาน ลดสิ่งที่กีดขวางการทํางาน และ

สรางปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่จะชวยใหผูตามสามารถทํางานไดงายข้ึน ผูนําที่ มีประสิทธิภาพ คือ ผูนํา

ที่มีพฤติกรรมที่สามารถทําใหผูตามเกิดการรับรูไดวา การกระทําของผูนําน้ัน เปนปจจัยที่จะทําให      

การทํางานสาํเร็จลลุวงได กรอบมโนทศันของทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย สามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ไดดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงแนวคิดเบื้องตนของ ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย 

ที่มา : House & Mitchell, 1974 อางถึงใน Northouse, 2016 : 116 

 

   เฮาสและมิทเชลล กลาววา ผูนําอาจใชแบบผูนําแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบ      

กับผูใตบังคับบัญชา และในสถานการณตาง ๆ ก็ได ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย จึงมิใชทฤษฎีแนวคิด

แบบคุณลักษณะ (Trait approach) ที่เช่ือวาผูนํามีแบบภาวะผูนําที่แนนอนตายตัวเพียงแบบเดียวเทาน้ัน 

แตผูนําจะตองปรับแบบภาวะผูนําของตนใหเขากับสถานการณและความตองการดานแรงจูงใจของ

ผูใตบังคับบัญชา กลาวคือ ถาผูใตบังคับบัญชาตองการภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมในชวงหน่ึงของการ

ทํางาน แตอีกชวงหน่ึงอาจตองการภาวะผูนําแบบสั่งการแทน ผูนําตองสามารถเปลี่ยนแบบ ภาวะผูนํา

ของตนไดตามตองการ โดยสรุปก็คือ สถานการณที่แตกตางกันยอมตองการพฤติกรรม แบบผูนําที่ตางกัน 

นอกจากน้ีในบางเหตุการณผูนําอาจจําเปนตองใชการผสมของแบบภาวะผูนํา ตาง ๆ เขาดวยกัน  

อยางเหมาะสมมากกวาการเลือกใชแตแบบภาวะผูนําเดิมอยูตลอดเวลา 

แนวคิดเบ้ืองตนของภาวะผูนําแบบวิถีทาง - เปาหมาย 

วิถีทาง     วิถีทาง 

 

อุปสรรค 

ภาวะผูนําแบบวิถีทาง - เปาหมาย 

 กําหนดเปาหมาย 

 วิถีทางใหชัดเจน 

 กําจัดอุปสรรค 

 จัดหาใหการสนับสนุน 

ผูตาม 
เปาหมาย 

(ผลผลิต) 



 44

   ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ของเฮาส ไดรับพัฒนาโดย House & Mitchell (1974 

อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556 : 236) ซึ่งมีความเช่ือวา ผูนําสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางาน

แกผูตามไดโดยเพิ่มจํานวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนที่ ไดรับจากการทํางานน้ัน ผูนํายังสามารถ

สรางแรงจูงใจดวยการทําใหวิถีทาง (Path) ที่จะไปสูเปาหมายชัดเจนข้ึน และงายพอที่ผูปฏิบัติจะสามารถ

ทําสําเร็จ ซึ่งผูนําแสดงพฤติกรรมดวยการชวยเหลือแนะนํา สอนงานและนําทางหรือเปนพี่เลี้ยงคอยดูแล 

นอกจากน้ีผูนํายังชวยสรางแรงจูงใจไดดวยการชวยแกไขอุปสรรคขวางกั้นหนทางไปสูเปาหมาย รวมทั้ง

สามารถชวยในการทําใหงานตัวเองมีความนาสนใจ และทําใหผูตามเกิดความพึงพอใจตองานที่ทํา

   ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ที่เรียกทฤษฎีน้ี วา วิถีทาง - เปาหมาย เพราะเปนการอธิบาย

วิถีทาง (Path) ที่ผูนําใชในการบรรลุเปาหมาย (Goal) ทั้งที่เปนเปาหมายเกี่ยวกับงานและเปาหมาย         

ของบุคคลเสนอแนะวาหนาที่สําคัญของผูนํา ก็คือ การต้ังเปาหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชาชวยผูใต 

บังคับบัญชาในการหาวิถีทางที่ดีที่สุดในการบรรลุเปาหมาย และชวยในการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย         

ทั้งปวง ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ พฤติกรรมผูนํา และสถานการณ 

ที่เอื้อตอผูนํา (ทะวิด ผองกัล, 2558 : 30) โดยทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายน้ี ผูนําจะตองปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนใหสอดคลองกับสถานการณ ดังน้ัน ผูนําจะตองแสดงพฤติกรรมในแบบที่เหมาะสม

กับสถานการณทั้งสถานการณตาง ๆ ประกอบดวย ตัวแปร 2 ชนิด คือ คุณลักษณะสวนบุคคล             

ของผูใตบังคับบัญชา และความกดดันในการเรียกรองของสิ่งแวดลอม  

     1.  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา ประกอบดวย 

       1.1  ความตองการสวนบุคคล 

       1.2  ความสามารถของผูใตบงัคับบญัชา 

       1.3  คุณลักษณะของบุคลิกภาพ 

     2.  ความกดดันในการเรียกรองของสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

       2.1  โครงสรางของภารกจิ 

       2.2  ระดับของความเปนพิธีการ 

       2.3  ปทัสถานของกลุมทํางาน 

   นิฤมล ญาวิลาศ (2559) (นิฤมล ญาวิลาศ, 2559 : 21; อางถึงใน บุญชวย ศิริเกษ, 

2540 : 220 - 225) ไดกลาวไววา  ทฤษฎีตามสถานการณของภาวะผูนําอีกทฤษฎีหน่ึงซึ่งถูกกําหนด

ข้ึนบนพื้นฐานแนวความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) คือ ทฤษฎีวิถีทางเปาหมาย 

แหงความมีประสิทธิผลของภาวะผูนํา (Path-Goal Theory of Leadership) ตามแนวคิดของเฮาส 

สอดคลองกับขอสรุปของ สิปปนนท มั่งอะนะ (2558 : 33) ไดเสนอวา การศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณน้ี 

มีทฤษฎีสําคัญ ๆ  ที่ควรศึกษา คือ 1) ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายของเฮาส (House) 2) ทฤษฎีตามสถานการณ

ของฟดเลอร (Fiedler) และ 3) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซยและแบลนชารด 



 45

(Hersey and Blanchard) เนนการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญที่ผลกระทบของผูนําตอเปาหมายของ

ผูใตบังคับบัญชาและวิถีทางความสําเร็จตามเปาหมาย ผูนําใชอิทธิพลเหนือความสามารถของผูใตบังคับบัญชา

ในการที่จะทาํใหบรรลเุปาหมาย การใหรางวัลมสีวนสมัพันธเขากับการบรรลเุปาหมาย และใหความสําคัญ

ที่เปาหมายซึ่งตัวแบบทั่วไปของเฮาส มีรูปแบบของพฤติกรรมผูนําอยู 4 แบบที่แตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

ในสวนพฤติกรรมผูนํา ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย แบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 4 แบบ คือ 1) ภาวะผูนํา

แบบสั่งการ (Directive Leadership) 2) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement - 

Oriented Leadership 3) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) และ 4) ภาวะผูนํา

แบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership) ทั้งน้ีจะแสดงรายละเอียดในการศึกษาแตละองคประกอบ

ในหัวขอถัดไป 

   นนทนัฎดา วองประจันทร (2558 : 21 - 22) ประสิทธิผล ทฤษฎีวิถีทางเปาหมาย

นิยามประสิทธิผลของผูนําในรูปของภาวะทางจิตวิทยาของผูใตบังคับบัญชา ไมใช ในรูปของความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมผูนําจะมีประสิทธิผล ถามีองคประกอบเหลาน้ี 1) ยกระดับความพอใจ       

ในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 2) เพิ่มการยอมรับของผูนํา 3) เสริมแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา

และทฤษฎีวิถีทางเปาหมาย มีหลักความเช่ือ 2 ประการ คือ (Filley, House & Kerr อางถึงใน เสริมศักด์ิ  

วิศาลาภรณ , 2540) 1) ผูตามจะยอมรับและพอใจในพฤติกรรมผูนํา ถาผูตามเห็นวาพฤติกรรมน้ัน       

ชวยใหเกิดความพึงพอใจในทันที หรือเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความพอใจในอนาคต 2) พฤติกรรม

ผูนําจะจูงใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เมื่อสนองความตองการของผูใตบังคับบัญชา         

เมื่อทํางานมีประสิทธิผล เปนสิ่งแนะนําสนับสนุนใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจําเปนตอประสิทธิผล

ของการปฏิบัติงาน เมื่อผูใตบังคับบัญชาขาดสิ่งเหลาน้ัน ดังน้ันพฤติกรรมผูนําจะมีประสิทธิผล เมื่อ

พฤติกรรมน้ันชวยใหผูใตบังคับบัญชามีความพอใจ และชวยในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมผูนําจึงเปน

เครื่องกรุยทาง (วิถี) ไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา ทฤษฎีวิถีทางเปาหมาย อธิบายประสิทธิผลของผูนํา 

ดังภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย 

ที่มา : เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540 อางถึงใน นนทนัฎดา วองประจันทร, 2558 : 21  

คุณลักษณะของ 

ผูใตบังคับบัญชา 

หนาที่ของผูนํา พฤติกรรมผูนํา 
ผูใตบังคับบัญชา 

ที่มีแรงจูงใจ 

ประสิทธิผล 

ขององคการ 

สิ่งแวดลอมของงาน 



 46

   ความสอดคลองของพฤติกรรมผูนํากับสถานการณ ตัวแปรของสถานการณในทฤษฎี 

วิถีทาง - เปาหมาย ประกอบดวย คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตาม และความกดดันและการเรียกรอง

ของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความสัมพันธกันดังน้ี 1) พฤติกรรมสั่งการที่สูงมากในสถานการณที่คลุมเครือ        

จะชวยเพิ่มทั้งแรงจูงใจ และความพอใจ โดยทําใหวิถีทางที่จะบรรลุเปาหมายกระจางชัดข้ึน 2) พฤติกรรม

แบบสนับสนุน และพฤติกรรมแบบใหมีสวนรวมในสถานการณที่ภารกิจชัดเจน จะชวย เพิ่มความพอใจ      

ในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ในขณะที่พฤติกรรมแบบสั่งการ จะกอใหเกิดความขุนเคือง และ

เครียดในสถานการณที่ภารกิจชัดเจนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ และความพอใจ

ของผูใตบังคับบัญชา ในสถานการณเกี่ยวกับโครงสรางของภารกิจ แสดงใหเห็นดังภาพตอไปน้ี 

(นนทนัฎดา วองประจันทร, 2558 : 22)  
 

 
 

ภาพที่ 2.4  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมแบบสั่งการกบัความพอใจในการทํางานในสถานการณ 

  เกี่ยวกับโครงสรางของภารกจิ 

ที่มา : เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540 อางถึงใน นนทนัฎดา วองประจันทร, 2558 : 21 

 

  1.   ภาวะผูนําแบบสั่งการ (Directive Leadership)  

    เปนภาวะผูนําที่คลายกับพฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจสัมพันธ (Initiating leadership) 

ของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเปนพฤติกรรมของผูนําที่ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา ดวยการ

ใชคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน รวมทั้งแจงความคาดหวังใหทราบ บอกถึงวิธีทํางาน ตลอดจนกําหนดเวลา

ทํางานสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชาทราบ ผูนําแบบสั่งการจะกําหนดมาตรฐานของการทํางานพรอมกับ

กฎระเบียบตาง ๆ ที่ชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชา ทั้งน้ีผูนําแบบสั่งการ มักปฏิบัติโดยมีการจัดเตรียม

รายละเอียดของงานที่มอบหมาย มีการกําหนดตารางและมาตรฐานการทํางานเฉพาะของงานซึ่งคลายคลึง

ภาวะผูนําแบบกําหนดโครงสราง (Initiating Structure) และแบบการมุงที่งาน (Task Oreientation) 
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หรือผูนําที่มุงดานกิจสัมพันธ เปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกตอผูตามโดยมุงความสําเร็จขององคการ

การจัดโครงสรางของงาน เปนการกําหนดคุณลักษณะของงาน การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม 

การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ มีการกําหนดวิธีการสื่อสาร กําหนดกระบวนการและวิธีการ

ทํางานดังกลาวเปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงผลสาํเรจ็ของงานเปนการเฉพาะและผูตามมีโอกาสไดเรยีกรอง 

หรือขอเสนอแนะในการทํางานไดนอยมาก (อาคม ยะสะกะ, 2556 : 50 - 51)  

    Certo (Certo, 2000 : 341) กลาววา ภาวะผูนําแบบสั่งการ มีพฤติกรรมที่แสดงออก

ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความตองการของผูบรหิารที่จะกําหนดทศิทางขององคการ ตลอดจนกําหนด

ข้ันตอน วิธีการทํางานและควบคุมสั่งการโดยตรง ซึ่งคลายกับภาวะผูนําแบบช้ีนํา (Directive Leadership) 

มีความคลายคลึงกับ “พฤติกรรมที่มุงการริเริ่มโครงสรางหรือมุงงาน” ที่นําเสนอในการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย Ohio และคลายคลงึ “แบบสั่งการ” (Telling Style) ที่นําเสนอในภาวะผูนําตามสถานการณ

เปนภาวะผูนําที่มีการใหแนวทางการทํางานใหสําเร็จและบอกกําหนดเวลาที่จะตองทํางานใหเสร็จ 

ผูนําแบบช้ีนําจะกําหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และกําหนดกฎระเบียบขอบังคับที่ชัดเจน

สําหรับผูใตบังคับบัญชา (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556 : 235 - 240) ไดใหความหมายของ สวนเชษฐธิดา 

ธรศรี (2557 : 13) พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสั่งการเปนพฤติกรรมของผูบริหารที่เปนผูกําหนดเปาหมาย

และแนวทางในการปฏิบัติงาน เรียกรองใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ 

จัดทําตารางการปฏิบัติงานและประสานงานตลอดจนอธิบายกฎเกณฑในฐานะผูนํากลุม เสนอแนะ        

สิ่งที่จะตองทําและวิธีการที่จะทํากําหนดบทบาทและรูปแบบการสื่อสาร วางแผนกําหนดระยะเวลา

รวมถึงมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ตรวจสอบกํากับและติดตามงานที่มอบหมายใหไปดําเนินการกระตุน

และถายทอดความรูความชํานาญไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม สวน (ณปภัส อําพวลิน, 

2557 : 23 - 24) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแบบสั่งการไววา เปนแบบภาวะผูนําที่เหมาะสม       

ในการนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาที่มีลักษณะขาดประสบการณหรือเปนคนด้ือรั้น เอาแตใจตนเอง          

มีความเปนเผด็จการในตนเองสูง รวมทั้งลักษณะของงานที่ตองปฏิบัติยังมีความคลุมเครือ กฎเกณฑ

และข้ันตอนในการปฏิบัติขององคการยังขาด จึงเห็นไดชัดเจนวา ภาวะผูนําแบบสั่งการ เหมาะสมที่สุด 

หากใชภายใตสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตามในสถานการณตรงขาม กลาวคือ งานมีโครงสราง         

ที่ชัดเจน และผูใตบังคับบัญชามีความสามารถอยูแลว การใชภาวะผูนําแบบสั่งการจะไมสงผลให

ผูใตบังคับบัญชา เพิ่มความพยายามข้ึนแตอยางใด ย่ิงกวาน้ันกลับทําใหความพึงพอใจในการทํางาน

เสื่อมถอยหรือลดลงอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวา ภาวะผูนําแบบสั่งการน้ันเนนงานมากกวาความสัมพันธ 

เหมาะกับผูตามที่มีความสามารถนอย และไมเต็มใจทํางาน (สิปปนนท มั่งอะนะ, 2558 : 45) แตผูนํา

แบบสั่งการมุงเนนวาอะไรคือสิ่งที่ตองทําและตองทําใหเสร็จเมื่อใดและจะทําใหสําเร็จไดอยางไร

พฤติกรรมแบบน้ีอธิบายใหเห็นถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงาน และบทบาทของผูตามแตละคน      

ในกลุมงาน ผูนําที่ใชการสั่งการน้ีเปนแบบผูนําที่เนนเรื่องงาน (วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค, 2559 : 25) 
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    จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบสั่งการ สรุปไดวา 

ภาวะผูนําที่เปนการแสดงพฤติกรรมใหครเูห็นถึงเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา ซึ่งเปาหมายสูงสุดน้ัน

ไดถูกกําหนดข้ึนจากมาตรฐานของแตสถานศึกษาน้ัน ๆ นอกจากนน้ันสถานศึกษายังกําหนดข้ันตอน

ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหครูปฏิบัติตามอยางละเอียดทุกข้ันตอน โดยแตละข้ันมีการกํากับ

ดูแลและมีการควบคุมสั่งการอยูทุกข้ันตอนตามระบบ  

  2.   ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement - Oriented Leadership) 

    เปนพฤติกรรมที่ผูนํากําหนดเปาหมายที่ทาทาย สรางความมีมาตรฐานดานความ

เปนเลิศสูง (Hightstandard of Excellence) แกผูใตบังคับบัญชา และแสวงหาวิธีการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง รวมทั้งการต้ังความคาดหวังตอผูใตบังคับบัญชาดวยการแสดงความมั่นใจวา

ผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ 

    รัตติกรณ จงวิศาล (2556 : 235 - 240) ภาวะผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 

- Oriented Leadership) ผูนําจะทาทายผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานในระดับสูงสุดเทาที่ทําได        

ผูนําจะต้ังมาตรฐานการทํางานของผูใตบงัคับบัญชาในระดับทีดี่เลศิ และทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

และจากการที่ผูนํา มีความคาดหวังในตัวผูใตบังคับบัญชา วาพวกเขาจะสามารถกําหนดและบรรลุถึง

เปาหมายที่ทาทายได จากแนวคิดดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา พฤติกรรมแบบเนนความสําเร็จ       

เปนพฤติกรรมของผูบริหารที่เนนความสําเร็จจะต้ังเปาหมายที่ทาทายสําหรับผูใตบังคับบัญชา          

เนนความสําคัญไปที่ความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองแสดงความมั่นใจ 

ในความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานใหแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่ (เชษฐธิดา 

ธรศร,ี 2557 : 17) หรืออาจจะเรียกไดวา ภาวะผูนําแบบการมอบอํานาจ ไมเนนทั้งงานและความสัมพันธ 

เหมาะกับผูตามที่มีความสามารถและเต็มใจทํางาน (สิปปนนท มั่งอะนะ, 2558 : 45) สอดคลองกับ 

วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559 : 26) ที่กลาวไดวา การเปนผูนําที่มุงการบรรลุเปาหมาย หรือมุงความสําเร็จ 

(Achievementoriented Leadership) ผูนําที่มุงการบรรลุเปาหมายมุงเนนที่ความยอดเย่ียมในการ

ปฏิบัติงานของผูตาม และการปรบัปรุงการปฏิบัติงาน ผูนําประเภทน้ีจะต้ังเปาหมายสูงและมีความเช่ือมั่น

ตอความสามารถของสมาชิกในองคการวาสามารถบรรลุเปาหมายได จากการศึกษาภาวะผูนําที่เนน

ความสําเร็จจะต้ังเปาหมายที่ทาทายสําหรับผูใตบังคับบัญชา จะเนนความสําคัญไปที่การเปนเลิศ          

ในการปฏิบัติงาน และแสดงความมั่นใจในความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ดวยมาตรฐานสูง 

  3.  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership)  

   เปนภาวะผูนําที่คลายกับพฤติกรรมมุงมิตรสัมพันธ (Consideration Behavior) 

ของผูนําจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทที่เคยกลาวมาแลว กลาวคือ ผูนําใหการสนับสนุน

และมีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่ผูใตบังคับบัญชาสามารถเขาถึงไดงาย เปนผูนําที่ใสใจในสวัสดิการ        
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ความเปนอยูและความตองการในฐานะความเปนมนุษยของผูใตบังคับบัญชา ผูนําจะแสดงพฤติกรรม

ใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งใหการปฏิบัติ

อยางเสมอภาคและใหการนับถือตอศักด์ิศรีของผูใตบังคับบัญชา โดยผูนําแบบใหการสนับสนุน เปนลักษณะ

ผูนําที่ใหความสําคัญในการสนใจกับความตองการของพนักงาน และพยายามสรางความเปนอยูที่ดี

ใหแกพนักงาน หรือผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งสรางโอกาสและจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนมิตร 

โดยจะเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการปฏิบัติงานสนับสนุนปจจัยตาง ๆ และกําหนดแนวทางใหแก

สมาชิกเปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงความรูสึกไวตอการรับรูตอผูตามในดานการยอมรับความรูสึก

ความคิด การใหความไววางใจ การแสดงความช่ืนชม การเอื้ออาทร มีความหวงใยตอปญหา และ

ยอมรับฟงปญหา รวมทั้งขอเสนอแนะของผูตาม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร (อาคม ยะสะกะ, 

2556 : 51)  

   รัตติกรณ จงวิศาล (2556 : 235 - 240) สรุปแบบภาวะผูนําของทฤษฎีวิถีทาง -

เปาหมายไว 4 รูปแบบ ไดแก ภาวะผูนําแบบช้ีนํา (Directive Leadership) ภาวะผูนําแบบใหการ

สนับสนุน (Supportive Leadership) ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership) 

และภาวะผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Achievement-Oriented Leadership) ภาวะผูนําแบบตาง ๆ 

มีดังน้ี 

   ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน (Supportive Leadership) มีความคลายคลึงกับ 

“พฤติกรรมที่มุงการคํานึงถึงความสัมพันธหรือมุงคน” ที่นําเสนอในการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio 

ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุนจะมีการแสดงความเปนมิตรและสามารถเขาถึงไดงาย มีการแสดง

ความเอาใจใสตอความเปนอยูที่ดี และความตองการพื้นฐานของผูใตบังคับบัญชา (นําแสดงพฤติกรรม

ใหการสนับสนุนเพื่อทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผูนําจะปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชา

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน และดวยความเคารพตอพวกเขา สอดคลองกับ เชษฐธิดา ธรศรี, 2557 : 14) 

พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนเปนพฤติกรรมของผูบริหาร ที่มีลักษณะเปนมิตร เปนผูที่สามารถ

เขาใกลชิดได และเขาไปยุงเกี่ยวกับความตองการ สถานภาพและความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 

ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาในลักษณะทีใ่หความเสมอภาคและมักทํางานเต็ม หนาที่ เพื่อจัดสิ่งแวดลอม

ของงานใหเปนที่พอใจ และสนุกสนานมากข้ึน เปนผูเห็นอกเห็นใจและเขาใจ การแสดงความเขาใจใสใจ

ตอความตองการของผูตาม เปนมิตรใหความรูและความหวงใย เปนผูเขาใจถึงปญหาของผูอื่น การแสดง

ความซื่อสัตยและนับถือ การชวยเหลือผูตามพัฒนาความสามารถและอาชีพ หรืออาจจะกลาวไดวา 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกตอครูถึงความเปนมิตร ใหความสําคัญ

ตอกลุมคณะบุคคล ยึดถือความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคคล สนับสนุนใหคําปรกึษาและแกไข

ปญหาของครูโดยไมรีรอสนับสนุนการสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มุงเนนการจัดสวัสดิการ

ใหกับครูเพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน (ณปภัส อําพวลิน, 2557 : 26) สวนสิปปนนท มั่งอะนะ 
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(2558 : 45) ภาวะผูนําแบบการแนะ เนนทั้งงานและความสมัพันธ เหมาะกับผูตามที่มีความสามารถนอย 

แตเต็มใจทํางาน และวลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559 : 25) การเปนผูนําแบบสนับสนุน (Supportive 

Leadership) ผูนําแบบสนับสนุนมีความเอาใจใสตอผูตามและความตองการของเขาเพื่อทําใหเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน ผูนําแบบสนับสนุนเปนบุคคลที่ เปดรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นเปนคนที่

อบอุนเปนมิตร และเขาหาไดตลอดเวลา ผูนําที่สนับสนุนจึงเปนแบบผูนําที่เนนความสัมพันธ จากการศึกษา

ภาวะผูนําจะใหการสนับสนุนและมพีฤติกรรมทีผู่ใตบังคับบญัชาเขาถึงไดงาย เปนผูนําที่ใสใจสวัสดิการ

ความเปนอยู และความตองการในฐานะความเปนมนุษยของผูใตบังคับบัญชา ผูนําจะแสดงพฤติกรรม

ใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งใหการปฏิบัติ

อยางเสมอภาค  

  4.  ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership)  

   เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมตอผูใตบังคับบัญชาดวยการขอคําปรึกษากอนที่จะตัดสินใจ 

รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะกระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และมีการประชุมกับผูใตบังคับบัญชาในที่ทํางานบอย ๆ ผูนําแบบใหมีสวนรวมจะกระตุนใหเกิดการ

อภิปรายของกลุมและเขียนขอเสนอแนะตาง ๆ ข้ึนในที่ทํางาน เปนการแสดงถึงการใหความสําคัญ       

กับคนมากกวา งานหรือผลิตขององคการ จะใชวิธีการระดมความคิดรวมกับผูใตบังคับบัญชาเปดโอกาสให

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางของงาน ผูนําลักษณะน้ีมักรับฟง และปรึกษา 

หารือกับผูใตบังคับบัญชา เขารวมกิจกรรมกับผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

   รัตติกรณ จงวิศาล (2556 : 235 - 240) ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative 

Leadership) ผูนําจะมีการใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตดสินใจ ผูนําแบบใหมีสวนรวม

จะมีการปรึกษากับผูใตบังคับบัญชา เปดรับแนวคิด ความคิดเห็นและนําขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา

มาประกอบการพิจารณาวากลุมหรือองคการจะดําเนินการอยางไรเชษฐธิดา ธรศรี (2557 : 16) สรุปไววา 

พฤติกรรมแบบมีสวนรวม เปนพฤติกรรมของผูบริหาร ที่ใหความเช่ือมั่นและการใหความไววางใจ

ผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่เปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชา เปาหมายและการบังคับบัญชา ตัดสินใจ      

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานจนกระทําโดยกลุมดวยการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญและเห็นคุณคา

ของผูใตบังคับบัญชาอาศัยความรวมมือในการทํางาน และใหความเปนอิสระแกผูใตบังคับบัญชากระตุน   

ใหผูตามแสดงออกและรับฟงผูตามจัดประชุมเพื่อรับทราบปญหาการตัดสินใจและระดมความคิด

พิจารณาการเสนอความคิดของผูตามอยางจริงจัง หามติเอกฉันทระหวางผูตามและผูนําอยางเทาเทียมกัน

มอบหมายการตัดสินใจแกผูตามที่มีความสามารถ การกระตุนใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผน 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา มักมีการประชุมเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกอนการตัดสินใจ และยึดถือมติของที่ประชุมในการปฏิบัติงานเสมอ เปนสวนที่ผูบริหาร

แสดงออกถึงพฤติกรรมตอครูในการใหความสําคัญในการบริหารสถานศึกษา (ณปภัช อําพวลิน, 2557 : 
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27) สวนภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม เนนความสัมพันธมากกวางาน เหมาะกับผูตามที่มีความสามารถ 

แตไมเต็มใจในการทํางาน (สิปปนนท มั่งอะนะ, 2558 : 45) หรือผูนําที่มีสวนรวมเปนผูนําที่คอย       

ใหคําปรึกษาแกผูตาม และใหการพิจารณาเปนอยางมากตอความคิดของผูตามกอนที่จะทําการตัดสินใจ 

(วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค, 2559 : 26)  

   จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม 

หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือหรือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ หรือ

การรวมกิจกรรมใด ๆ ได มีสวนรวมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น โดยต้ังแตเริ่ม

กระบวนการจนกระทัง่สิน้สุดเพื่อแสวงหาทางเลอืกและการตัดสินใจตาง ๆ  การรวมกันวางแผนรวมกนั

ทํารวมกันวางแผน รวมกันตัดสินใจ รวมกันประเมินผลและรวมรับผลประโยชน ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง

ซึ่งเปนการกระทํารวมกนัดวยความสมัครใจหรอืตามบทบาทหนาที่โดยการใชความรูความสามรถ และ

ทรัพยากรรวมกันเพื่อการพัฒนาใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

 

การนิเทศการศึกษา 

 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2546 (2546 : 588) การนิเทศการศึกษามีความหมาย

แตกตางกันตามแนวคิด ความเช่ือ จุดมุงหมายและแนวทางการจัดการศึกษาที่ไดเปลี่ยนแปลงไปแตละยุค

แตละสมัย ดังน้ันความหมายของการนิเทศการศึกษาจึงมีลักษณะตาง ๆ กันทั้งตามความหมายของรูปศัพท 

และตามความหมายตามแนวทางของการบริหาร กลาวคือ ความหมายตามรูปศัพทในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดให ความหมายของ “การนิเทศ” วาหมายถึง การช้ีแจง 

การแสดง การจําแนก การนิเทศมาจากภาษาอังกฤษวา Supervision แปลความไดวา  เปนการให

ความชวยเหลือ แนะนําหรือปรับปรุง ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2556 : 52 - 53) กลาววา การนิเทศการศึกษา ตามขอบขายภารกิจ

การดําเนินการดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ตามระบบการพัฒนาการบริหาร รูปแบบ       

นิติบุคคล มีรายละเอียด ดังน้ี  

  1.  สรางความตระหนักใหแกครแูละผูเกีย่วของใหเขาใจกระบวนการนิเทศภายในวาเปน

กระบวนการทํางานรวมกันที่ใชเหตุผลการนิเทศ เปนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแตละบุคคล        

ใหมีคุณภาพ การนิเทศเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อใหทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว า            

ไดปฏิบัติถูกตองกาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและตัวครูเอง  
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  2.  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึงและตอเน่ือง เปนระบบ และ

กระบวนการ  

  3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

 Carl D. Glickman (2001 : 49) กลาววา การนิเทศเปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน       

ในการเรียนการสอน และหนาที่โดยตรงเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเปนการสอน   

ในเรื่องหลักสตูรการจัดครเูขาสอนการจดัสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู

รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547 : 

179) การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผูนิเทศในสถานศึกษาประกอบดวยผูบริหาร ผูชวย

ผูบริหาร ครูวิชาการและครูอาจารยที่ผูบริหารมอบหมายดําเนินการโดยใชภาวะผูใหเกิดความรวมมือ

รวมใจประสานงานและใชศักยภาพการทํางานอยางเต็มที่ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษาน้ัน  ๆ

โดยสวนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา สวนนักวิชาการภาวดี หินขาว (2555 : 

19) การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการช้ีแนะชวยเหลือการใหคําแนะนําและการรวมมือกับครูและ 

บุคคลที่เกี่ยวของเพื่อปรบัปรุงการเรียนรูใหมปีระสิทธิภาพดีข้ึน การใหความรวมมือตอกิจกรรมของครู

ในการปรับปรุงการเรียนรูใหมปีระสิทธิภาพใหไดผลตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน

คุณภาพการศึกษาการนิเทศการศึกษาชวยใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียนรู       

ใหดีข้ึน ปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัตน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

เปนเหตุใหมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาการนิเทศการศึกษามีความสําคัญ และจําเปนตอการเรียน

การสอนโดยผูนิเทศเปนผูที่ใหความชวยเหลือครูใหเปนผูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะสังคม         

ที่วิทยาการตาง ๆ  กาวหนาไปอยางไมหยุดย้ังสวนกรรณิการ ฝากประโคน (2556 : 15) การนิเทศการศึกษา 

หมายถึง กระบวนการช้ีแนะชวยเหลือการใหคําแนะนําและการรวมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวของ           

เพื่อปรับปรงุการเรยีนรูใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน การใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพใหไดผลตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานคุณภาพการศึกษา

การนิเทศชวยใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียนรูใหดีข้ึน ปจจุบันเปนยุคของขอมูล

ขาวสาร สังคมมีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาเปนเหตุใหมีผลกระทบตอการเรียนการสอนโดยผูนิเทศ

เปนผูที่ใหความชวยเหลือครูใหเปนผูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะสังคมที่วิทยาการตาง ๆ 

กาวหนาไปอยางไมหยุดย้ัง ศรีประภา เหมนาค (2556 : 46) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

รวมมือทางการศึกษาทีชวยเหลือ แนะนํา สงเสริม ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ        

ตามเปาหมายของการศึกษา สอดคลองกับพรรณพา มหาวิชา (2557 : 13) การนิเทศการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการทํางานของผูบริหารในการช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูในสถานศึกษา 

เพื่อปรับปรุงการเรียน การสอนใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของนักเรียนและเปาหมายของ
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การศึกษาที่กําหนดไว รวมทั้งการสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพของครเูชนเดียวกับ ภัณฑิรา สุปการ 

(2557 : 31) การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ 

เพื่อมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอน ที่สงผลตอพฒันาการ

การเรียนรูของนักเรยีน โดยเนนการใหบริการการใหความรวมมือและการใหความชวยเหลือ สนับสนุน

แกผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน   

การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมอื่น และชญากาญจธ ศรีเนตร (2558 : 17) สรุปไดวา

การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทํางานรวมกันระหวางครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ในการปรับปรุงแกไข และพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของครูอันเปนเปาหมายสงูสดุในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหดีย่ิงข้ึน 

อีกทั้งการนิเทศการศึกษายังเปนระบบหน่ึงของระบบการบริหารการศึกษา เปนความพยายามทุกสิ่ง

ทุกอยางของผูที่อยูในโรงเรียนต้ังแตผูบริหารลงไปในอันที่จะปรับปรุงสงเสริมประสิทธิภาพในดาน     

การเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดีข้ึน ทําใหเกิดการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งใหครู

เกิดความกาวหนาในวิชาชีพและกอใหเกิดผลในข้ันสุดทาย คือ การศึกษาของเด็กกาวหนาไปอยางมี

ประสิทธิภาพ (สิริรัตน ใจทาน, 2558 : 12) ปนัดดา ศิริพัฒนกล (2558 : 9) กลาวไววา การนิเทศ

การศึกษากระบวนการในการทํางานรวมกันระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ศึกษานิเทศก

ในการปรับปรุงแกไขและพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     

ของครูอันเปนเปาหมายสูงสุดในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหดีย่ิงข้ึน และจตุรภัทร ประทุม 

(2559 : 41) ไดกลาวไววา การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนที่ผูบริหารใหการรวมมือทางการศึกษา

แนะนําชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนครูทาํการปรบัปรุง และดําเนินการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตามเปาหมายของการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวาการนิเทศการศึกษา คือ การนิเทศภายใน

โรงเรียน ซึ่งเปนกระบวนการทํางานและดําเนินกิจกรรมรวมกัน ระหวางผูบริหารและบุคลากรภายใน

โรงเรียนในการแนะนําชวยเหลือมีขวัญกําลังใจ สงเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสทิธิภาพ เปนที่ยอมรบัของผูรบัประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย เปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายของการจัดการศึกษาที่กําหนดไว 

 หลักการนิเทศการศึกษา  

 กระบวนการในการนิเทศการสอน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิง ผูนิเทศจะตองกําหนด

ข้ึนใชในการนิเทศ เพื่อชวยใหงานนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพกระบวนการ         

ในการนิเทศการสอน หมายถึง แบบแผนของการนิเทศที่ลําดับข้ันตอนไวตอเน่ืองอยางเปนระเบียบ

แบบแผนน้ันจะตองเปนแบบแผนที่ดี มีการออกแบบงาน การประสานงาน การอํานวยการ และการ
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ประเมินสภาพการทํางานไวอยางเปนระบบกระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการ        

มีหลายทาน ดังน้ี 

 วัชรา เลาเรียนดี (2556 : 27) กระบวนการนิเทศการสอน คือ การนิเทศการศึกษา และ 

การนิเทศการสอนเปนสวนสําคัญของกันและกัน การนิเทศการศึกษามีขอบเขตของการนิเทศทีก่วางกวา 

ไมเพียงแตเรื่องการนิเทศการสอนแตยังเกี่ยวของกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการสอน คือ การพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมใหม ๆ ที่สําคัญ กระบวนการนิเทศ

การศึกษาสามารถนําไปใชในการนิเทศการสอนได เพียงแตเพิ่มข้ันตอนการสังเกตการสอนซึ่งถือวา

เปนองคประกอบที่สําคัญของการนิเทศการสอนโดยเฉพาะ ซึ่ง Deming (สิริรัตน ใจทาน, 2558 : 19  

อางถึงใน Deming, 1983) ไดนําเสนอวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนินการมีข้ันตอนของการวางแผน 

การนิเทศ เปนสวนสําคัญ ดังน้ี  

  1.  ดําเนินการวางแผน เปนข้ันเตรียมการนิเทศ โดยศึกษาขอมูลสารสนเทศ ประมวล

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กําหนดจุดมุงหมายการนิเทศ จัดทําแผน      

การนิเทศ กําหนดเน้ือหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ กําหนด

กรอบการประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ

  2.  ดําเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพื่อทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศ แบงหนาที่ 

ภารงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ และนิเทศตามแผนดวยรูปแบบ เทคนิควิธีการ

  3.  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไป

จุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปญหาอุปสรรค ที่เปนขอมูล

สารสนเทศที่ตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป 

  4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้งควรรายงานผล

ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทําเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานที่กําหนดไวในหัวขอประเด็นตาง ๆ 

เชน ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ วันเดือนปที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เน้ือหาสาระที่นิเทศ การประเมินผล

ของผูรับการนิเทศ และขอควรพัฒนา 

 การนําวงจรเดมมิ่ง (Demming Circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา P - D - C - A มาใช

ในการดําเนินการนิเทศการศึกษา โดยมีข้ันตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ 

  1.  การวางแผน (P - Planning)  

  2.  การปฏิบัติตามแผน (D - Do)  

  3.  การตรวจสอบ/ประเมินผล (C - Check)  

  4.  การปรับปรงุแกไข (A - Act)  
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สรปุเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงแผนภูมิกระบวนการ PDCA 

ที่มา : สิรริัตน ใจทาน, 2558 : 18 อางถึงใน Deming, 1983 

 

 แตละข้ันตอนมีกจิกรรมสําคัญ ดังน้ี 

  1.  การวางแผน (P - Plan)  

   1.1  การจัดระบบขอมลูสารสนเทศ 

   1.2  การกําหนดจุดพฒันาการนิเทศ 

   1.3  การจัดทําแผนการนิเทศ 

   1.4  การจัดทําโครงการนิเทศ 

  2.  การปฏิบัติงานตามแผน (D - Do)  

   2.1  การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 

   2.2  การกํากบัติดตาม 

   2.3  การควบคุมคุณภาพ 

   2.4  การรายงานความกาวหนา 

   2.5  การประเมินความสําเรจ็เปนระยะ ๆ  

  3.  การตรวจสอบและประเมินผล (C - Check)  

   3.1  กําหนดกรอบการประเมิน 

   3.2  จัดหา/สรางเครื่องมือประเมิน 

การวางแผน 

(Plan) 

การปฏิบัติตามแผน 

(Do) 

ปรับปรงุแกไข 

(Act) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 

(Check) 
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   3.3  เก็บรวบรวมขอมูล 

   3.4  วิเคราะหขอมูล 

   3.5  สรปุผลการประเมิน 

  4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรงุงาน (A - Act)  

   4.1  จัดทํารายงานผลการนิเทศ 

   4.2  นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร 

   4.3  พัฒนาตอเน่ือง 

 จากกระบวนการนิเทศขางตน สิริรัตน ใจทาน (2558 : 20) ไดสรุปข้ันตอนทั้งหมดของ

กระบวนการในการนิเทศการศึกษาคือ แบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จัด ลําดับไวอยางตอเน่ือง 

เปนระเบียบแบบแผน มีลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานไวชัดเจนมีเหตุผลและสามารถดําเนินการได 

และสําหรับการวิจัยไดนําแนวคิดและรูปแบบการนิเทศตาง ๆ มาปรับเพื่อความเหมาะสม ซึ่งมี 5 ข้ันตอน 

ดังน้ี 1. วางแผนการนิเทศ 2. ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 3. การดําเนินการนิเทศ 4. การสรางเสริม

ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 5. การประเมินผลการนิเทศ เชนเดียวกับ Burton และ Bruckner 

(1965) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี 1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกตองตามหลัก

วิชา (Theoretically Sound) คือเปนไปตามคานิยม ความจริง ตามกฎเกณฑ ควรมีการวิวัฒนาการ

ทั้งทางดานเครื่องมือและกลวิธีโดยมีจุดมุงหมายและนโยบายที่แนนอน 2. การนิเทศการศึกษาควรจะ

เปนวิทยาศาสตร (Scientific) คือเปนไปอยางมีลําดับเปนระเบียบในการทํางาน มีการรวบรวม และ

สรุปผลจากขอมูลอยางถูกตองเช่ือถือได 3. การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (Democratic) 

คือเคารพในตัวบุคคลคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหมีความรวมมือ ใชอํานาจ 

นอยที่สุด และชญากาญจธ ศรีเนตร (2558 : 21) หลักการนิเทศการศึกษาเปนแนวทางใหผูนิเทศ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับความรวมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการ

อยางเปนประชาธิปไตย มีแบบแผนตามลาดับข้ันตอน โดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ตลอดจน 

มีการสรางขวัญและกาลังใจใหแกผูปฏิบัติงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน เปลี่ยนแปลงจุดมุงหมาย     

ของการศึกษา แตยังพบวา ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของบางคน ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขไดโดยอาศัยผูนิเทศ หรือศึกษานิเทศก ซึ่งมี

หนาที่นิเทศการศึกษาใหครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได และนําความรูเหลาน้ี 

ไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังน้ันเรื่องการนิเทศ

การศึกษาจึงเปนเรื่องสาํคัญที่ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจในหลักการ กระบวนการ 

และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไปเพื่อใหเกิด       

ความเขาใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีข้ึนประเภทของนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
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 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจําแนกออกไดหลายประเภทข้ึนอยูกับวิธีการจําแนก (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558 : 78 - 89) ซึ่งจําแนกได 3 ประเภท คือ  

  1.  นวัตกรรมการนิเทศที่เปนเทคนิคหรือกิจกรรม ไดแก การนิเทศภายในเชิงระบบ 

การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบโคช เปนตน 

  2.  นวัตกรรมที่เปนสื่อ เครื่องมือนิเทศ เชน คูมือการนิเทศ ชุดฝกอบรม หรือเอกสาร

ประกอบการนิเทศตาง ๆ  

  3.  นวัตกรรมที่เปนสื่อเทคโนโลยี เชน ระบบการนิเทศออนไลน คลิปประกอบการนิเทศ 

โทรศัพทมือถือเพื่อการนิเทศ เปนตน Briggs and Justman (Briggs and Justman) (1995 : 460 - 

461) ไดเสนอหลักการนิเทศสําหรับผูบริหารไว ดังน้ี  

   3.1  การนิเทศตองเปนประชาธิปไตย  

   3.2  การนิเทศตองเปนการสงเสรมิ และสรางสรรค  

   3.3  การนิเทศตองอาศัยความรวมมือของวิทยากรหลายคนมากกวาที่จะแบ ง        

ผูนิเทศออกเปนรายบุคคล  

   3.4  การนิเทศควรต้ังอยูบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกวาจะเปน

ความสัมพันธสวนบุคคล  

   3.5  การนิเทศตองคํานึงถึงความถนัดของแตละบุคคล  

   3.6  จุดมุงหมายสูงสุดของการนิเทศ คือ หาทางชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความสามารถ

ตามความมุงหมายของการศึกษา  

   3.7  การนิเทศจะตองเกี่ยวของอยูกับการสงเสริมความรูสึกอบอุนใหแกครู และ

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ  

   3.8  การนิเทศควรเริม่ตนจากสภาพการณปจจุบันที่กําลังประสบอยู  

   3.9  การนิเทศควรเปนการสงเสริมความกาวหนาและความพยายามของครูใหสูงข้ึน  

   3.10  การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริมและปรับปรุงสมรรถนะวิสัยทัศน         

คติและขอคิดเห็นของครูใหถูกตอง  

   3.11  การนิเทศพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอยางเปนพิธีการมาก ๆ  

   3.12  การนิเทศควรใชเครื่องมือและกลวิธีงาย ๆ  

   3.13  การนิเทศควรต้ังอยูบนหลักการและเหตุผล  

   3.14  การนิเทศควรมีจุดมุงหมายที่แนนอน และสามารถประเมินผลไดดวยตนเอง 
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 Mark and Stoop (Mark and Stoop) (1985 : 5) ใหหลักเบื้องตนของการนิเทศการศึกษา  

ไวดังน้ี  

  1.  การนิเทศการศึกษา เปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการศึกษา ซึง่จะเปนบริการทีท่ําเปน

ทีมและอาศัยความรับผิดชอบของครูใหญ  

  2.  ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ บริการอันน้ีจะตอง

อยูในความรับผิดชอบของครูใหญ  

  3.  การนิเทศการศึกษา ถูกปรับใหตรงกับความตองการของแตละบุคคลที่เปนบุคลากร

ของโรงเรียน  

  4.  การนิเทศการศึกษา ชวยจําแนกความตองการของบุคลากรของโรงเรียน  

  5.  การนิเทศการศึกษาชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการศึกษาแจมชัดข้ึน  

  6.  การนิเทศการศึกษา จะตองชวยปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิก

ของคณะบุคคลในโรงเรียน และชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนที่ดี  

  7.  การนิเทศการศึกษา ตองชวยในการจัดและบริหารกิจกรรมในหลักสตูรสําหรับนักเรียน  

  8.  ความรับผิดชอบในการปรับโครงการการนิเทศในโรงเรียน เปนหนาที่ของครู ซึ่งทํา

เพื่อช้ันเรียน และในขณะที่ครูใหญตองทําเพื่อโรงเรียน  

  9.  การนิเทศการศึกษา ตองมกีารจัดงบประมาณไวในงบประจําป  

  10.  การนิเทศการศึกษา ตองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยใหผูที่มี       

สวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม  

  11.  การบริหารโครงการนิเทศ จําเปนตองจัดเปนคณะบุคคลเพื่อการปฏิบัติงาน        

ใหประสบความสําเร็จ  

  12.  การนิเทศการศึกษา ควรชวยใหมีการแปลเอกสาร และนําผลการวิจัยทางการศึกษา

ใหม ๆ มาใช  

  13.  การวัดประสิทธิผลของการนิเทศการศึกษา ควรประเมินโดยผูที่รวมในโครงการ

และผูที่เกี่ยวของในการใหการชวยเหลือ 

 ภัณฑิรา สุปการ (2557 : 51) ไดใหความหมายเกี่ยวกับหลักการนิเทศการศึกษา หมายถึง 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะตองอาศัยความรวมมือระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ         

เนนกระบวนการสรางประชาธิปไตย เปดโอกาสใหทุกคนไดสรางสรรคความคิดและเจตนาที่ดีตอกัน 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผูบริหารการศึกษาหรือผูนิเทศเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและผูรับการนิเทศเปนผูสรางสรรคผลงาน โดยมุงสงเสริมบรรยากาศแหงความรวมมือ 

การสรางขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานในการพัฒนาอาชีพ ใหเจริญกาวหนาตลอดจนการสงเสริม

ความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานในการวางแผนรวมกัน สอดคลองกับสมาน อัศวภูมิ (2557 : 212)         
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ที่ไวกลาววา การนิเทศการศึกษาไมวาจะเปนการนิเทศโดยศึกษานิเทศกหรือการนิเทศโดยบุคลากร       

ในโรงเรียนในระบบการนิเทศยอ มีความหมายเหมือนกันคือ การจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการนสอน สวนที่จะแตกตางกันคือ การดําเนิน การโดยผูใดเทาน้ันเอง กลาวคือ 

การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเปนการศึกษาที่มีการริเริ่มและการดําเนินการโดยบุคลากรภายใน

โรงเรียนซึ่งไดแก ครูใหญ หัวหนาหมวดวิชาและหัวหนาฝายตาง ๆ ที่โรงเรียนคัดเลือก และแตงต้ังข้ึน 

แมวาในบางโอกาสก็อาจจะตองเชิญวิทยากรจากภายนอกมารวมโครงการแตถาการนิเทศริเริ่ม และ

รับผิดชอบในการดําเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา เรียกวาการนิเทศภายใน ดังน้ันตัวบงช้ี

ความแตกตางระหวางการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกอยูที่ใครเปนผูริเริ่มและรับผิดชอบ        

การดําเนินการนิเทศ สวนวิธีการดําเนินการนิเทศ วิทยากร หรือผูรวมนิเทศ ใชรวมกันได 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนผูวิจัยกลาวโดยสรุป หลักการนิเทศการศึกษา คือ

การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนที่จะตองจัดกระบวนการนิเทศอยางมีแบบแผนตามลําดับ

ข้ันตอนตอเน่ืองกันอยางมีระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือดวยเหตุผลและความเปนไปได      

น่ันคือ จะตองประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การใหความรูในสิ่งที่จะตองทํา การลงมือปฏิบัติ 

การสรางขวัญและกําลังใจ การประเมินผลและกระบวนการดําเนินงาน และประสบผลสําเร็จ และ        

มีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาการนิเทศใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 ความสําคัญของกระบวนการนิเทศการศึกษา 

 ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพสังคม และเศรษฐกิจอยูตลอดเวลาจึงสงผลตอ

การเปลี่ยนการจดัการศึกษา เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการดําเนินงานหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนรูของครูก็ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปดวย จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาผูนิเทศ        

ซึ่งหมายถึงผูบริหารสถานศึกษาและครูผูนิเทศและไดรับการนิเทศใหมีความรูและทักษะตาง ๆ เพื่อ

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู พัฒนางานในสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมปจจุบันได 

ดังน้ันครูจึงตองไดรับการนิเทศและคําแนะนํา ชวยเหลือ ดังมีผูกลาวถึงความสําคัญของการนิเทศ

การศึกษาไวดังน้ี พงษธวัช ต้ังฑีฆะรักษ (2558 : 25) การนิเทศมีความสําคัญในการศึกษาเปนอยางย่ิง

เพราะเปนกระบวนการในการชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนาครูผูสอนในการปฏิบัติการสอน 

เพื่อจะไดทาหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร          

ใหสอดคลองกับสงัคมปจจบุัน และ Hoy and Miskel (2001 : 253) กลาววา สังคมชุมชนเปนสิ่งแวดลอม

ของสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญมากเพราะจะสงผลกระทบต้ังแตปจจัยการสอน คือ งบประมาณ  

ครู นักเรียนรวมทั้งนโยบายการบริหาร โครงสราง และกระบวนการบริหารในโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร 

การจัดการเรียนการสอน และผลผลิต (คุณภาพของนักเรียน) โดยเฉพาะครูผูสอน อาจเกิดปญหา      

ทั้งดานความคิดและความสามารถตามความคาดหวังของสังคม การนิเทศจึงมีความจําเปนอยางย่ิง          
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ที่จะตองชวยเหลือใหบุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยนแปลงตนเองใหสอดคลองกับความคาดหวัง           

ของสังคมกลาว คือ 

  1.  สภาพเศรษฐกิจโลก มีการแขงขันกันรุนแรงในดานมาตรฐานสินคา ซึ่งเนนคุณภาพ

กระบวนการผลิต บุคลากรทางการผลิต ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ การศึกษาจําเปนตอง

สนองตอบในดานสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการและการแขงขันใหเทาเทียมหรือดีกวา

ประเทศตาง ๆ  

  2.  สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากสังคม

เกษตรกรรมเปนสังคมธุรกิจอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของประชาชนที่เคยสงบอยูทามกลางธรรมชาติก็จะ

เปลี่ยนเปนวิถีของการแขงขันรีบเรงตามลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม วัฒนธรรมประเพณี คานิยม

เปลี่ยนแปลงจากจิตนิยมซึ่งรักษาความดีงาม ความประณีต ความเอื้ออาทร มาเปนวัตถุนิยมซึ่งเนน

การแขงขันทางวัตถุความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพและความไดเปรียบ การศึกษาตองตอบสนอง

ในดานความคิดในการเลือกวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตที่สําคัญ คือ อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี คานิยมที่ดีงามของชาติเพื่อดํารงเอกลักษณของความเปนไทย  

  3.  สภาพการเมืองการปกครองของประเทศ ซึ่งเปนแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย

เปนประมุขมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการปฏิบัติ เชน การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ิน 

สิทธิมนุษยชนและอื่น ๆ รวมทั้งปรับกลไกการบริหารภาครัฐใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก การศึกษาจําเปนตองตอบสนอง ในดานการสรางความตระหนักรูถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง 

และสิทธิที่พึงมีตอรัฐรวมถึงการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

  4.  สภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การศึกษาจําเปนตองตอบสนอง        

ในดานความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีเหลาน้ีตามความตองการของผูเรียน  

  5.  ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มพูนข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองเกิดการศึกษา      

อยางเจาะลึกในศาสตรสาขาตาง ๆ ความรูเหลาน้ีจําเปนตองถายทอดสูผูเรียนใหทันและนําความรู      

ไปใชประโยชนสอดคลองกับการแขงขัน  

  6.  การพัฒนาศาสตรดานการเรียนการสอน ซึ่งมีการพัฒนารุดหนาควบคูกับเทคโนโลยี

และความรูสาขาวิชาตาง ๆ กอใหเกิดความรูหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มากมาย  

  7.  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล จากการแขงขันเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม

กอใหเกิดการพัฒนํามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพของหนวยงานธุรกิจ อุตสาหกรรม

หลาย ๆ ระบบไดสงอิทธิพลมายังหนวยงานและสถานศึกษา ทําใหเกิดปรากฏการณในสถานศึกษา         

ที่มีการแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐาน 
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 ภัณฑิรา สุปการ (2557 : 38) ความสําคัญของการนิเทศผูมีหนาที่นิเทศจําเปนตองดําเนินการ

ชวยเหลือผูรับการนิเทศใหมีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางานที่สนับสนุนการสอน และการ

จัดการเรียนรู ใหกาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา      

เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษา

หรือกระบวนการนิเทศการสอนไมจําเปนตองกําหนดตายตัววา ควรเปนกระบวนการกี่ข้ันตอน ซึ่ง

อาจจะมากกวา 8 ข้ันตอนหรือนอยกวาจะเห็นไดวาแตกตางกันข้ึนอยูกับผูนําเสนอ กระบวนการ        

ซึ่งอาจมาจากผลการศึกษาตามหลักการแนวทางการนิเทศ และบริบทความพรอมของผูเกี่ยวของก็ได 

ข้ึนอยูกับวาจะแจกแจงพฤติกรรมการปฏิบัติในแตละข้ันตอนใหชัดเจนมากหรือนอยกวาแคไหน        

ตามความเหมาะสมกับกลุมบุคคลที่จะรับการนิเทศ ที่สําคัญคือ กระบวนการในการนิเทศการสอน 

ควรจะประกอบดวยข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการดําเนินการนิเทศ และข้ันตอนการวัดและประเมินผล

การนิเทศ ซึ่งวัดและประเมินทั้งกระบวนการ และผลลัพธของกระบวนการที่ประกอบดวยสมรรถภาพ

ของครู ของผูนิเทศและผลการเรียนรูของนักเรียนอันเปนเปาหมายที่สําคัญ จากการศึกษาความสําคัญ

ของการนิเทศการศึกษา ผูวิจัยสรุปไดวา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนหน่ึงที่สําคัญในการขับเคลื่อน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผนการจดัการศึกษาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพสังคม 

และเศรษฐกิจ เปนผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษา 

 แนวคิดทฤษฎีของการนิเทศการศึกษา 

  1.  การดําเนินการนิเทศภายในตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman)  

   กลิคแมน กอรคอบและโรส กอรดอน (Glickman, Gordon and Ross Gardon, 

2010) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาเพื่อความสําเร็จของสถานศึกษาในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโดยกลาวถึงภารกิจของการนิเทศ 5 ประการ ไดแก การใหการชวยเหลือโดยตรง 

(Direct Assistance) การพัฒนาโดยกลุม (Group Development) การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional 

Development) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และการวิจัยปฏิบัติการ (Action 

Research) อยางไรก็ตาม การที่ผูนิเทศจะปฏิบัติตามภารกิจ 5 ประการ ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน        

ผูนิเทศจะตองมีสิ่งจําเปนเบื้องตน (Prerequisites) ไดแก ความรูทักษะระหวาง บุคคลและทักษะ         

เชิงเทคนิคเพื่อการปฏิบัติภารกิจของการนิเทศการศึกษา โดยการดําเนินการตามภารกิจดังกลาว           

จะชวยใหครูไดรวมกันดําเนินการเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของสถานศึกษาและความตองการของคร ู

   1.1  การชวยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistant to Teacher)  

      เปนการบริการครเูรือ่งการสงัเกตการณสอน การใหขอมูลยอนกลับครูโดยตรง         

ในการปรับปรุงการสอนในช้ันเรียน ตลอดจนแนะนําผูมีความรูความเช่ียวชาญใหแกครู จุดประสงค

ของการใหความชวยเหลือสัมพนัธภาพการชวยเหลอื เปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาการนิเทศ

ผูที่ใหความชวยเหลือ คือ ผูนิเทศ ทําหนาที่นิเทศการสอนใหผูรับความชวยเหลือ คือ ครูฝกสอน และ
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ครูประจําการ การใหความชวยเหลืออาจจะไมเกิดประสิทธิผลของการชวยเหลือที่แทจริงเสมอไป       

ถาหากวาผูขอรับการชวยเหลือไมเห็นความสําคัญของสิ่งน้ันแลว การเสนอใหความชวยเหลืออาจชักนํา 

ไปสูความไมพึงพอใจ ทําใหประสิทธิภาพของกระบวนการใหความชวยเหลือตกตํ่าลงดวย 

      ในการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรงน้ัน ทําใหครูไดพัฒนาและปรับปรุง 

การสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพ อันสงผลตอคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ

คุณภาพของผูเรียนในที่สุด พบวาครูที่ประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กมักจะ

ไดรับความชวยเหลือโดยตรงจากผูบริหารหรือบุคคลที่ครูใหการยอมรับนับถือและศรัทธาไดชวยเหลือ 

ซึ่งการนิเทศแบบคลินิกเปนวิธีการที่ควรนํามาใชเพื่อชวยเหลือแกครูโดยตรงอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2  การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Staff Development)  

      เปนงานที่เกี่ยวกับการเสริมความรูความสามารถและประสบการณดานวิชาการ

ใหครูผูสอน รวมถึงการใหโอกาสแกครูในการรับรูเกี่ยวกับการลงโทษและการสนับสนุนตามกฎคําสั่ง

ระเบียบของโรงเรียน ซึ่งเปาหมายหลักของการพัฒนาบุคลากรก็คือ การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันการพัฒนาครูอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง 

เพราะจะชวยใหครมูีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การเสรมิสรางประสบการณทางวิชาชีพอาศัยองคประกอบ

ของทีมที่มีประสิทธิภาพ 3 ประการ คือ  

       1. ผูนําทีมหรือหัวหนางาน ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงและตองมี

ความสามารถดานการวางแผน การกระจายงาน การติดตามกํากับ และเมินงานดานการเสริมแรง  การจูง

ใจหรือการสรางพลังใจใหลูกทีม ใชความรูความสามารถและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานดาน

การเผชิญปญหาการทํางานและการแกปญหาความขัดแยง 

       2. สมาชิกของทีมตองประกอบดวยสิ่งสําคัญตอไปน้ี คือ การมีเจตคติที่ดี 

และมีความต้ังใจจริง ในการทํางานเปนทีม 

       3. แบบแผนของกลุมหรือการจัดทีมงานตองประกอบดวยขนาดของกลุม         

ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน จัดใหมีเปาหมายการทํางานรวมกัน มีการประสานงานรวมมือกันทํางาน 

   1.3  การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development)  

      เปนงานที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้งทักษะตาง ๆ เพื่อพัฒนา 

วิชาชีพครแูละการฝกใหครูรูจักทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 

      ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุมคนที่มีความสัมพันธกันคอนขางจะใกลชิด 

และคงความสัมพันธอยูคอนขางจะถาวรซึ่งประกอบดวยหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน โดยรวมกันทํางาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของทีมงาน (สถาบันที่ใหบริหารดานที่ปรึกษา และจัดฝกอบรม, 

2559)  
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      องคประกอบของกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

      Rensis Linkert (1961) ไดกลาวไวในหนังสือ New Pattern of Management 

ถึงกลุมที่มีประสิทธิภาพวา สมควรที่ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 

        1.  สมาชิกในกลุมมีความจริงใจตอกัน และมีความซื่อสัตยตอผูนํา 

        2.  ผูนําและสมาชิกในกลุมตางมีความเช่ือมั่นและเช่ือใจซึ่งกันและกัน

        3.  สมาชิกในกลุมตางมีความพรอมที่จะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

เพื่อใหเกิดศักยภาพในการทํางานสูงสุด 

        4.  สมาชิกมีความเขาใจในบทบาทและวัตถุประสงค ตลอดจนเขาใจถึง

ความเหมาะสมในการเขารวมหรือถอนตัวจากกิจกรรมตาง ๆ  

        5.  สมาชิกมีการติดตอสื่อสารกันอยางเต็มที่และตรงไปตรงมา 

        6.  สมาชิกมีความกลาที่จะตัดสินใจภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

        7.  คานิยมของสมาชิกจะสอดคลองกบัคานิยมองคการและคานิยมของกลุม

      ลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาไดจากองคประกอบหลายประการ 

ไดแก พฤติกรรมของคนในกลุม เปาประสงคของกลุม ขนาดกลุม บรรทัดฐานของกลุม กําลังใจหรือขวัญ

ของกลุมและการสื่อสารภายในกลุม การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม หรือการทํางานเปนของสมาชิก

ภายในกลุมที่มปีฏิสัมพันธอันดีตอกัน มีบรรยากาศของความรวมมอืรวมใจกันทํางานเปนทีม มีความพึงพอใจ 

ในงานและผูรวมรับผิดชอบ รวมแสดงความช่ืนชมเมื่องานประสบผลสําเร็จทีมงานจึงนับวามีความสําคัญ

และเปนประโยชนตอการทํางานและการบริหารงานในองคกรเปนอยางมาก 

   1.4  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  

      นิตติยา ใสหนองเปด (2555 : 35) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 

หมายถึง พฤติกรรมการรวมมือกัน ระหวางผูนิเทศ กับผูถูกนิเทศ ในการวางแผนและจัดทําหลักสูตร 

การทําความเขาใจในหลักสูตรการวิเคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร         

การนําหลักสูตรไปใชการวิเคราะห จุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร การทําการวิจัยเกี่ยวกับ

หลักสูตร การจัดทําแผนผังหลักสูตร การประเมินวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของนักเรียนในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ  

   1.5  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research)  

      เปนการศึกษาอยางเปนระบบเกี่ยวกับสภาพที่เกิดข้ึนในช้ันเรยีน และสถานศึกษา

และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศจะมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือให

ครูมีความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการ เมื่อครูขาดความพรอมในการวิจัยปฏิบัติการ มีความรู

ความสามารถและการตระหนักถึงความสําคัญในระดับตํ่า ผูนิเทศอาจเลือกวิธีการนิเทศแบบสั่งการ

เพื่อใหครูไดศึกษาอานบทความเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อใหเกิดการพัฒนา และเมื่อครูมีความพรอม          
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ในระดับหน่ึงผูนิเทศอาจเลือกใชวิธีการนิเทศแบบสั่งการและใหขอมูลโดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับเปาหมาย

ของการวิจัยการเกบ็รวบรวมขอมลูการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการแลวจึงใชการนิเทศ

แบบรวมมือ และหากครูสามารถพัฒนาเองจนสามารถยกระดับความรูความสามารถไดแลว จึงสามารถ      

ใชการนิเทศแบบไมช้ีนํา กลิคแมนกลาววา การวิจัยปฏิบัติการเปนแกนหลักของภารกิจการนิเทศ     

โดยสวนใหญเมื่อกลาวถึงภารกิจการนิเทศจะเปนการกลาวถึงโดยแยกออกจากกันซึง่ความเปนจรงิแลว

ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามภาระงานที่กลาวถึงมีความสัมพันธกัน การวิจัยปฏิบัติการจึงสามารถ

เปนแกนหลักและเปนกลไกที่จะชวยผสมผสานงานตาง ๆ ใหมความสัมพันธกัน 

   ภารกิจการนิเทศทัง้ 5 ลักษณะขางตนเปนสิง่สําคัญในการสนับสนุนและจัดสภาพแวดลอม

เพื่อพฒันาครู ผูนิเทศตองวางแผนในการดําเนินการตามภารกจิทั้งหมดโดยการรวมเปาหมายของสถานศึกษา

และความตองการของครูใหเปนหน่ึงเดียว เพื่อจะนําไปสูพลังในการพัฒนาและปรบัปรงุการเรียนการสอน 

อยางไรก็ตามภารกิจตามที่กลาวทั้งหมดน้ี ตองขับเคลื่อนไปพรอมกับการบริหารการศึกษาโดยความสัมพันธ

ของการนิเทศกับการบริหารการศึกษา หากหากกลาวในเชิงทฤษฎีแลวก็เปนที่เขาใจกันดีวา การนิเทศ

การศึกษาเปนพันธกิจหน่ึงของสถานศึกษาและ เปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ซึ่งผูบริหาร

ตองแสดงบทบาทและปฏิบัติตามภาระหนาที่นิเทศการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนา

คุณภาพผูเรียน Oliva and Pawlas (Oliva and Pawlas, 2001 : 49) กลาววา ผูบริหารโดยตําแหนง

แลวตองมีหนาที่รับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อสถานศึกษามีบุคลากรที่เขามารวม

ดําเนินการนิเทศหรือรับผิดชอบตองานนิเทศโดยตรงนอย บทบาทในการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร

ก็จะตองเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามผูบริหารบางสวนก็ยังไมไดตระหนักถึงความสําคัญของภาระหนาที่น้ี 

โดยทุมเทพลังกับงานบริหารทั้งในเรื่องการเก็บบันทึกขอมูล การดูแลรักษาสถานที่ การบริหารงานบุคคล 

การบริการชวยเหลือ งานสัมพันธชุมชน และงานมอบหมายอื่น ๆ การนิเทศ การศึกษามีความสัมพันธ 

กับการบริหารการศึกษาอยางใกลชิดและทั้ง 2 สวนตางมีความเกื้อหนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน  

การจะเขาใจถึงความสัมพันธของการนิเทศกับการบริหารการศึกษาน้ัน ในเบื้องตนควรทําความเขาใจ

ถึงลักษณะงานบริหาร และงานนิเทศการศึกษา นักวิชาการบางคนกลาววา การนิเทศการศึกษา และ

การบริหารการศึกษาน้ันมีความใกลชิดและเปนงานที่มีความคาบเกี่ยวกันอยูในหลายมิติ การพยายาม

จําแนกแยกแยะวางานใดเปนงานนิเทศและงานใดเปนงานบริหาร อาจทําไดแตไมชัดเจน ดังน้ัน จึงจะ

เปนประโยชนมากกวาหากจะพิจารณาถึงความสัมพันธของการนิเทศกับการบริหารการศึกษา (Burton 

and Brueckner อางถึงใน Tanner and Tanner, 1987 : 61)  

  2.  Sergiovanni and Starratt (Sergiovanni and Starratt, 1983 : 4 - 5)  

   กลาววาการนิเทศการศึกษามีความสัมพันธใกลชิดกับการบริหาร การนิเทศมุงการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการ เรียนรูโดยเฉพาะ ทั้งการบริหารและการนิเทศจะตองทําหนาที่ประสาน

สนับสนุน รวมมือรวมใจ สงเสริมการหาแนวทาง พัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุงผลไปสูเปาหมาย 
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มาตรฐานที่กําหนด สงัด อุทรานันท (2530 : 35) อธิบายถึงความแตกตางของการนิเทศกับการบริหาร

การศึกษาวาการบรหิารการศึกษามุงเนนผลผลติโดยไมคํานึงถึงการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน

แตการนิเทศการศึกษาน้ันถือวาการไดมาซึ่งคุณภาพของผลผลิตน้ันมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การปฏิบัติงานโดยตรง การนิเทศจึงเปนการทํางานผานตัวกลางซึ่งมีหนาที่ในการผลิตผลงานโดยปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของการปฏิบัติงาน จากแนวคิดที่นําเสนอจะเห็นไดวานักวิชาการเองก็พยายามจะแสดง        

ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะหรือจุดเนนของการดําเนินการทั้ง 2 สวนวามีความแตกตางกัน แตก็จะเห็นถึง

ความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด และในบางสวนก็มี ความทับซอนกันอยู ในที่น้ีจึงขอนําเสนอ

ความสัมพันธของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา ดังน้ี 

   2.1  เปาหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาคือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แมวาการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาจะมีลักษณะ

หรือธรรมชาติการดําเนินการที่แตกตางกันก็ตาม แตทั้งสองงานตางก็มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

ในเชิงของการมีเปาหมายสูงสุดรวมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาเปนความสัมพันธ

ที่มีความใกลชิด ไมสามารถจะแยกออกจากกันไดหรืออาจกลาวไดวาตางเปนองคประกอบของกันและกัน

และพึ่งพากัน การนิเทศและการบริหารการศึกษาจึงมีความเกี่ยวพันกันในเชิง จุดมุงหมายของการ

ดําเนินการ 

   2.2  การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาตางเปนภาระหนาที่สําคัญ      

ของผูบริหารหากมองภารกิจของสถานศึกษาจะพบวา สถานศึกษาตองรับผิดชอบงานหลัก คือ งาน

การเรียนการสอน หรืองานวิชาการ และมีงานสนับสนุนอื่น ๆ เชน งานบริหารทั่วไป งานงบประมาณ

งานบริหารงานบุคคล เปนตน ซึ่งงานตามที่ไดกลาวมาน้ีตางเปนงานที่ตองจัดข้ึนเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ 

งานหลักคืองานวิชาการใหประสบผลสําเร็จ และในงานวิชาการตามกรอบโครงสรางของงานจะประกอบ 

ไปดวยงานการบริหารหลักสูตร งานการเรียนการสอน การจัดหาและพัฒนา สื่อการเรียนการสอน 

งานนิเทศ และงานวัดประเมินผล งานนิเทศการศึกษาในมิติน้ีจึงมีความสัมพันธเปนสวนหน่ึงของงาน

วิชาการ ดังน้ันหากผูบริหารจะทํางานวิชาการใหประสบความสําเร็จก็จะตองจัดหรือดําเนินการใหมี

การนิเทศการศึกษา รวมทั้งนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางจริงจัง แมวางานนิเทศจะมีลักษณะ

การดําเนินการที่เฉพาะเจาะจง และตองใชทักษะสําหรับการนิเทศโดยตรงที่มีเพิ่มเติมจากทักษะ        

การบริหารทั่วไป ในประเด็นน้ีจึงพบวา การนิเทศมีความสัมพันธกับการบริหาร จนถือไดวาเปนสวนหน่ึง

หรือเปนองคประกอบสําคัญสําหรับการบริหารวิชาการ 

   2.3  การนิเทศสนับสนุนใหการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ หากผูบริหารสถานศึกษา

ใชกระบวนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครูและผูปฏิบัติงาน มากกวาการบริหารระเบียบ การบริหารเวลา

เพื่อใหไดผลสําเร็จของงานตามที่ตนต้ังเปาหมายไวเพียงอยางเดียว โดยผูบริหารหรือผูนิเทศเขาคลุกคลี

ใกลชิดใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา เสริมสรางขวัญกําลงัใจใหครูและผูปฏิบัติงานไดพัฒนา
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ตนเอง ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับพฤติกรรมในการทาํงานใหดีข้ึน และสรางใหเกดิบรรยากาศทีดี่

ในสถานศึกษา สิ่งที่เปนผลสําเร็จของ การนิเทศการศึกษาคือครูไดพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความรู

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน มีขวัญกําลังใจในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งคุณภาพของครูที่ไดรับการพัฒนาข้ึนน้ีเองยอมมีสวนในการสนับสนุน สงเสริมใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา ทั้งน้ีเพราะครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีขวัญกําลังใจยอม      

เปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานตาง ๆ ในสถานศึกษาไดเปนอยางดี  

   2.4  การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหการนิเทศสามารถบรรลุตาม

จุดมุงหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานวิชาการ 

การนิเทศจะเปนกระบวนการทีดํ่าเนินการเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน

ของครูและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานโดยการให ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา

แกครูหรือผูปฏิบัติงาน สวนการบริหารศึกษาจะเกี่ยวของกับการประสานงาน การใหบริการในดานตาง ๆ 

การดําเนินการโดยทั่ว ๆ ไปของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งหาก

การบริหารจัดการในสถานศึกษาเปนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนงานวิชาการ

และแผนการดําเนินการนิเทศที่ดี จัดวางตัวบุคคลในการนิเทศอยางเหมาะสม มีการจัดหาทรัพยากร 

งบประมาณ สื่อและอุปกรณและแหลงเรียนรูที่จะสนับสนุนการนิเทศในสถานศึกษา มีการประสาน

เครือขายการนิเทศทั้งจากภายในและภายนอกอยางเหมาะสมแลวการบริหารสถานศึกษาลักษณะน้ี       

ก็จะมีสวนชวยผลักดันใหการนิเทศการศึกษาประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาได ความสัมพันธของการนิเทศและการบริหารการศึกษาตามที่ไดกลาวแลว         

เปนความสัมพันธที่เปนการประสานการทํางานรวมกัน และเปนองคประกอบของกันและกัน การนิเทศ

การศึกษาจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้ังไวก็ตองอาศัย

พึ่งพาการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ดีในขณะเดียวกันการนิเทศการศึกษาที่ชวยใหครู  และ

บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึนในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานก็สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชนกัน 

 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตองดําเนินตามกรอบ

นโยบายของหลักสูตร ซึ่งมีผูใหความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 4) ใหความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการ 

ที่เกิดจากความรวมมือหรือการมีสวนรวมของทั้งผูบริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อกอใหเกิด

การพัฒนาตน เพื่อพัฒนางานโดยการเรียนรูไดจากการลงมือปฏิบัติงานในภาวะปกติของตนเอง 

ประเมินตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาใหผลงานมีคุณภาพข้ึนอยูเสมอดวยตนเองสอดคลองกับกฤษขจร 

ศรีถาวร (2555 : 17) การนิเทศภายในหมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน
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รวมมือกันเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู กํากับติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใหครูไดพัฒนาทักษะการสอน เสรมิสราง

ขวัญกําลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลถึงคุณภาพของผูเรียน การนิเทศภายในโรงเรียน         

อาจเปนกระบวนการพัฒนาบคุลากรในโรงเรยีน โดยผูบริหารและบุคลากรทกุคนในโรงเรยีนรวมมอืกนั

โดยใชเทคนิควิธีการและกิจกรรมการนิเทศแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล มีการประสานสัมพันธและเสริมสรางขวัญกําลังใจโดยมีเปาหมาย

รวมกัน คือ คุณภาพของคน คุณภาพของงาน คุณภาพกากรจัดการศึกษาของโรงเรียนและคุณภาพ 

ของนักเรียน และหลักการนิเทศภายในโรงเรียนยังเปนหลักการนิเทศการศึกษาที่มีลักษณะเปนวิทยาศาสตร 

คือ มีการทํางานเปนระบบข้ันตอน ต้ังอยูบนหลักการและเหตุผลมีจุดมุงหมายที่แนนอน โดยอาศัยขอมูล

ที่ถูกตองสามารถวิเคราะหปจจยัตาง ๆ ไดอยางแมนยํามีการทํางานโดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกคนใชหลักการประชาธิปไตย มีบรรยากาศแหงการรวมมือ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ 

ผูที่เปนหลักสําคัญในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญในการนิเทศ คือ 

การสงเสริม การสนับสนุนและชวยเหลือครูใหประสบความสําเร็จในภาระงาน มีความกาวหนา (ภาวดี 

หินขาว, 2555 : 23) ดานวิชาชีพและการทํางานมีประสทิธิภาพ จึงเห็นไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน 

มีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่โรงเรียนจะตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ ดวยเหตุผลหลายประการ

ดังกลาว ประกอบกบัการปฏิรูปการศึกษาในยุคปจจบุันซึ่งผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

จะตองปรับปรุงพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน โดยใชกิจกรรมการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร การนิเทศภายในโรงเรียน ถือเปนกระบวนการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียน โดยผูบริหารและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมมือกันโดยใชเทคนิควิธีการ และ

กิจกรรมการนิเทศแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

มีการประสานสัมพันธและเสริมสรางขวัญและกําลังใจโดยมเีปาหมายรวมกันคือ คุณภาพ ของคนคุณภาพ

ของงาน คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและคุณภาพของนักเรียน (กรรณิการ ฝากประโคน, 

2556 : 20) และการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการบริหารจัดการเพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือ และ

ความรวมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ จัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของคร ู

และเพิ่มคุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา (พิมล ทาพริก, 2558, 54) 

โดยการนิเทศการสอนมีหลักการที่มุงสรางสรรค ทําใหผูรับการนิเทศสามารถพึ่งตนเองไดทั้งครู และ

นักเรียน โรงเรียนไดรับการชวยเหลือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การนิเทศจะเปนวิธีหน่ึงที่สําคัญ

และจําเปนในการจัดการศึกษาในปจจุบัน และอนาคตผูนิเทศอาจจะเปนผูบริหารโรงเรียนเพราะผูบริหาร

เปนผูใกลชิดกับครู สามารถที่จะปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาใหเปนไปตามหลักการดังกลาวไดงาย ทั้งน้ี

เพราะผูบริหารเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ เปนผูที่จะตองชวยเหลือครูเพื่อใหการจัดการศึกษา

ประสบผลสําเร็จมีคุณภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนสูงข้ึน (กรรณิการ ฝากประโคน, 2556 : 



 68

19) และนพรัตน ชัยเรือง และสาลินี จงใจสุรธรรม (2558 : 4) การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการ

รวมกันทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู       

ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแกผูเรียนทําใหผูเรียนไดพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ ซึ่งความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน หมายถึง ความสอดคลองโครงสราง

และข้ันตอน ตลอดจนรายละเอียดของกจิกรรมในรูปแบบนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญที่ไดจากการตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนชนิดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

4 ระดับ คือ 4, 3, 2, และ 1 คามัธยฐาน (Md.) มากกวา 3.00 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล 

(IR) ไมเกิน 1.00 ถือวาแนวทางน้ัน ประเด็นน้ันมีความเหมาะสม และ สามารถนํามาเปนแนวทาง       

การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตอไป จริยา แตงออน 

(2559 : 19) การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การรวมมือกันระหวางผูนิเทศและผูถูกนิเทศเพื่อพัฒนา

งานในสถานศึกษาในดานหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดจากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง ภารกิจที่สําคัญ และมี

ความจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของครูการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน สรางขวัญกําลังใจ และประสานสัมพันธระหวาง

ผูปฏิบัติงานและผูกําหนดนโยบาย เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาตอไป 

 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนสถานศึกษา ตองมีจุดมุงหมายในการดําเนินงาน

เพราะจุดมุงหมายในการนิเทศภายในสถานศึกษาจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทาง     

ในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหการนิเทศมีประสิทธิผล ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมาย

ของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวดังน้ี 

 Briggs and Justman (1995 : 460 - 461) กลาววา การนิเทศการศึกษา มีความมุงหมาย

สําคัญ 4 ขอ คือ 1. การสงเสริมความเจริญกาวหนาทางอาชีพ ไดแก การประชุมตาง ๆ การจัดอบรม

แบบ Work Shop สัมมนาปญหาตาง ๆ การไปเย่ียมชมศูนยทดลองตาง ๆ การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหคร ู

ไดมีโอกาสพบปะสังสรรคในดานวิชาการ การทําการวิจัยทดลองหลักสูตรหนังสือเรียน วิธีสอน และ

สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศึกษา 2. การสงเสริมความเจริญงอกงามของครู ไดแก 

การสงเสริมใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ การสงเสริมการทดลองกิจกรรมตาง ๆ   

ที่ครูสนใจอยากจะทํา การเปดโอกาสใหครูไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ 

(Professional Association) การสงเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ     

การสงเสริมใหครูไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ในการศึกษาหาความรู ทําความเขาใจงานที่เขาสนใจ 

และการสงเสริมใหครูสนใจในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมอาชีพครูภายในประเทศและของนานาชาติ 
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3. การปรับปรุงการสอนของครู ไดแก การพิจารณาคัดเลือกครูที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เขามาทําการสอน การจัดงานและมอบหมายงานทีถู่กตองและตรงกับความสามารถของครู การใหมีโอกาส

ไดสังเกตการสอน การเปดประชุม อบรม เพื่อศึกษาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการสอน การทําการสาธิต

การสอนที่ดีใหแกครู และการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนครู และการสังเกตการสอนระหวางโรงเรียน

ตาง ๆ  4. การสงเสริมแนะนําครูและสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและประชาคม ไดแก การสงเสริม

ใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางครู นักเรียน และผูปกครองประชาชนในประชาคมของตนการสงเสริม

ใหครูมีโอกาสรวมกิจกรรมตาง ๆ ของประชาคม การสงเสริมใหมีสมาคมครูผูปกครองข้ึนในโรงเรียน 

การสงเสริมใหประชาชนสนใจในกิจกรรมของโรงเรียน การจัดทําโรงเรียนใหเปนศูนยของประชาคม 

และการสงเสริมใหครูรับผิดชอบและมีสวนในการนําในประชาคมน้ัน ๆ  

 กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจดัการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2555) ไดสรุปจุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาไววา          

มีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือ ประสานงานใหบุคลากรในสถานศึกษาไดปรับปรุงตนเอง ทั้งดานการสอน 

บุคลิกภาพ สรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนและการรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครู

ใหมีความกาวหนามากย่ิงข้ึน และจุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาไววา เพื่อชวยเหลือครู

ใหเขาใจเด็กดีข้ึน และชวยพัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ เปนที่ยอมรับ 

ของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ชวยครูในการจัดหาและเลือกสื่อวัสดุอุปกรณที่จะนํามาใช

ประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการสอน (ศิริกาญจนา เหมือนชาติ, 2556 : 3) 

สวนรัชนีกร วงคสะอาด (2557 : 18) ไดกลาวถึงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อเปน

การชวยเหลือครูในทุก ๆ ดาน ทั้งดานวิชาชีพ ดานการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งการสนับสนุน 

การสงเสริม และการใหกาลังใจในการทํางาน มุงใหเกิดความรวมมือกันในการทํางานภายในสถานศึกษา 

เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา สอดคลองกับภัณฑิรา สุปการ 

(2557 : 34 - 35) สรุปวา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมาย เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน

ของครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยการประสานสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อใหเกิด

การทํางานรวมกันและเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนการสงเสริมความรู ทักษะ และ

พัฒนาวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยมีเปาหมายอยูที่คุณภาพการศึกษาอันจะสงผลตอ

คุณภาพของผูเรียนและโรงเรยีนในทีสุ่ด และสิรริตัน ใจทาน (2558 : 12) การนิเทศการศึกษามีจดุมุงหมาย

ที่จะพัฒนาผูเรียนและครูเปนประการสําคัญเพราะเช่ือวาผูเรียนและครูเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด

ในกระบวนการจัดการศึกษา การนิเทศจึงมีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริม 

เพื่อที่จะใหครูไดเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มที่ จนเปนผู มีความรู ความสามารถที่จะชวยเหลอื

ตนเองได และพรอมที่จะนําความรูความสามารถที่มีน้ันมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
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และพัฒนาการศึกษา อันจะสงผลใหกระบวนการหรือวิธีการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ชญากาญจธ 

ศรีเนตร (2558 : 19) กลาวถึง การนิเทศการศึกษาวามีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีความรูความเขาใจ ตลอดจนมีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดกับ

นักเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของการนิเทศทางการศึกษา สอดคลองกับ Good (Good, 

1973 : 572) ไดกลาวไววา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาไววา เพื่อชวยเหลือครู

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพและการพัฒนา

ตนเองทั้งในดานการปรับปรงุวัตถุประสงคการสอน สื่อนวัตกรรรมและเทคนิควิธีสอนและการประเมินผล

การเรียน ตอมา Good (Good, 1973 : 572) ศึกษาตอและพบวาจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษา แทจริงเพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิด         

ความเจริญงอกงามในวิชาชีพและการพัฒนาตนเองทั้งในดานการปรับปรุงวัตถุประสงคการสอน       

สื่อนวัตกรรรมและเทคนิควิธีสอน และการประเมินผลการเรียน และ Thomas and Robert (1971) 

ไดอธิบายจุดมุงหมายหลักของ การนิเทศ ไวดังน้ี 1. การนิเทศการศึกษาตองมุงเนนการพัฒนาการเรียน

การสอนของนักเรียนเปนจุดสําคัญที่สุด 2. เพื่อใหครูมีการพัฒนาภาวะผูนํา โดยนําปญหาที่เกิดข้ึนมา

ปรับปรุงการทํางาน 3. เพื่อใหครูไดนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากการทบทวนวรรณกรรม

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสรุปไดวา จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

คือการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ทําใหผูนิเทศ และผูถูกนิเทศ  

ใหสามารถพัฒนาตนเองไดทั้งในดานวิชาชีพ และวิชาการ ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดการรักษาคุณภาพ 

ตลอดจนการรักษาผลประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนพึงไดรับจากการจัดการเรียนการสอน 

 หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา  

 การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว แตก็ตอง

อาศัยหลักการในการดําเนินงานเพื่อไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ซึ่งมี

นักการศึกษาหลายคนไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวดังน้ี 

 รัชนีกร วงศสะอาด (2557 : 19) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในสถานศึกษา คือการดําเนินงาน

ที่ควบคูกับการบริหารงานภายในสถานศึกษา ตองยึดหลักการมีสวนรวมในการทํางาน และยึดหลัก     

การดําเนินงานที่สรางสรรค สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการดําเนินงาน เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ของครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับชญากาญจธ ศรีเนตร (2558 : 21) ไดใหขอสรุป

เกี่ยวกับหลักการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง       

ยึดหลักตามระเบียบ ข้ันตอน หลักการทางวิชาการและตรงกับความตองการของครู เพื่อปรับปรุง 

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสรางบรรยากาศอยางเปนกันเองตามหลักประชาธิปไตย 

สรางสรรค ยืดหยุน และเช่ือในความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล และ จริยา แตงออน 

(2559 : 24) กลาวถึงหลักการนิเทศภายในสถานศึกษามีลักษณะเปนวิทยาศาสตร คือ มีการทํางาน
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เปนระบบข้ันตอน ต้ังอยูบนหลักการและเหตุผล มีจุดมุงหมายที่แนนอนโดยอาศัยขอมูลที่ถูกตอง

สามารถวิเคราะหปจจัย ตาง ๆ ไดอยางแมนยํา มีการทํางานโดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน 

และผูที่เปนหลักสําคัญในการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญในการนิเทศ 

คือ การสงเสริม การสนับสนุนและชวยเหลือครูใหประสบความสําเร็จในภาระงานมีความกาวหนา 

ดานวิชาชีพและทํางานมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับสิริรัตน ใจทาน (2558 : 26) การนิเทศภายใน       

มีหลักการเนนที่ตัวบุคคลใหทํางานรวมกันเปนการกระตุนเตือนใหเกิดภาวะผูนําผูตามที่ดี มีความคิด

ริเริ่ม สรางสรรคงานใหเจริญกาวหนาภายใตบรรยากาศแหงประชาธิปไตยใหการยอมรับซึ่งกันและกัน

สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเนนการมีสัมพันธภาพใหเปนกระบวนการรวมกันระหวางผูนิเทศ

กับผูรับการนิเทศ และ Glikman (2016 : 6) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา        

วาเปนแนวคิดเกี่ยวกับงานและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเปนเปนการสอน

ในหลักสูตร การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครูรวมทั้งการประเมิน

การเรียนการสอน หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา ของนักการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย

สามารถสรุป ไดวา แนวทางในการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองยึดหลักของการกําหนดบทบาท 

และหนาที่ทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ใหดําเนินการนิเทศบนพื้นฐานประชาธิปไตย พรอมใหการสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน รับฟง ปรับปรุงการเรยีนการสอน และรูแปบการนิเทศ อยูเสมอ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ของผูเรียน 

 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2556) กลาวถึง แนวทาง         

การนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนการนิเทศเต็มพิกัดวา เปนการนําเสนอแนวทางใหสํานักงาน           

เขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษานิเทศกและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดใชพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา 

ที่ตองมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศต้ังแตการศึกษาขอมูล สภาพปจจุบัน

ปญหาการพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

รวมกัน ซึ่งศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดพิจารณาและกําหนดใหมี

การนิเทศเต็มพิกัดตามจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวน 8 เรื่อง ดังน้ี 

  1.  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  2.  การเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัย  

  3.  การยกระดับการอาน การเขียน การคิดเลข และการคิดข้ันพื้นฐาน  

  4.  การพัฒนาจิตสํานึกในความเปนไทย มจีิตสาธารณะและอยูอยางพอเพียง  

  5.  การใชคอมพิวเตอรพกพา  

  6.  การพัฒนานักเรียนใหเปนหน่ึงในประชาคมอาเซียน  

  7.  การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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  8.  การนิเทศภายในสถานศึกษา  

 จากจุดเนนของการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานป 2556 น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดจุดเนนในการดาเนินการไว 10 ประการ ดังน้ี

  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักเพิ่มข้ึน โดยผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O - NET) เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 3 

  2.  เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนอานออก เขียนได คิดเลขเปน และนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคนอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง และมีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน 

  4.  นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเปนไทย มีจิตสาธารณะและอยูอยางพอเพียง

  5.  นักเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปศาสตร

ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ 

  6.  ประชากรวัยเรยีนทุกคนมโีอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาดวยทางเลือกที่หลากหลาย

เพื่อลดอัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบอาชีพ 

  7.  นักเรียน ครูและสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

ทุกคนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับอัตลักษณของตน 

  8.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  9.  สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

ที่เขมแข็งและไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

  10.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

 การศึกษากระบวนการนิเทศการสอนมีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือและพัฒนาครูใหมีความรู 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียน และชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติและผูที่เกี่ยวของตลอดจน

ทําใหเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน Harris, Ben M. (1985) ไดสรุปกระบวนการจัด

นิเทศการสอนไว 5 ข้ันตอน ซึ่งเขียนดวยตัวยอวา POLCA โดยอธิบายไว ดังน้ี 

  1.  กระบวนการวางแผน (Planning Process) หมายถึง การติดตามการนิเทศ จัดตาราง

ทํางาน ตารางการนิเทศ และทําโครงการตาง ๆ  

  2.  กระบวนการจดัการ (Organizing Process) หมายถึง การจําแนกหนาที่เพื่อขจัดปญหา

การซ้ําซอนของงาน ช้ีแหลงขอมูลทางวิชาการ จัดวัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก การจัดใหมีเครื่องมือ

เครื่องใชในสถานศึกษา 
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  3.  กระบวนการนํา (Leading Process) หมายถึง การแสดงภาวะผูนําของผูบริหาร           

ในการตัดสินใจ ใหขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ เสริมแรง เอาใจใสในเรื่องสวัสดิภาพ 

ใชความสามารถในการสื่อสาร และมีความคิดริเริ่ม 

  4.  กระบวนการควบคุม (Controlling Process) หมายถึง การติดตามการทํางาน       

ของบุคลากร เมื่อพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรองผูนิเทศจะตองแกไขขอบกพรองน้ันดวยการสราง

ความเขาใจอันดีระหวางผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ จะเห็นไดวา การควบคุมทางการนิเทศน้ัน

เปนกระบวนการที่แตกตางไปจากการควบคุมทางการบริหาร 

  5.  กระบวนการประเมิน (Assessing Process) ไดแก การประเมินผล การตัดสินใจ 

การดําเนินการวิจัย และการวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ การพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติ

วาการนิเทศสงผลมากนอยเพียงใด และวัดผลอยางมีแบบแผนมีความเที่ยงตรงทั้งน้ีควรมีการวิจัย          

ดวยเครื่องมือในการนิเทศการสอน 

 เครื่องมือในการนิเทศการสอนประกอบดวยเครือ่งมือที่สําคัญ คือ  

  1.  เครื่องมือสําหรับผูนิเทศหรือผูทําหนาที่นิเทศ และ เครื่องมือการนิเทศการสอน

สําหรับผูนิเทศ/ผูทําหนาที่นิเทศ 

   1.1  โครงการนิเทศการสอน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดานใดดานหน่ึง 

   1.2  แผนการนิเทศการสอนคร ู

   1.3  เครื่องมือสังเกตการณสอนของครูและแบบประเมินสมรรถภาพการสอนของคร ู

   1.4  ปฏิทินสังเกตการสอนของคร ู

   1.5  แบบประเมินตนเองในการนิเทศการสอน 

   1.6  แบบประเมินโครงการนิเทศและแผนการสอน 

   1.7  แบบสอบถามความคิดเห็นของคร ู

   1.8  แบบรายงานผลการนิเทศการสอน 

  2.  เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการนิเทศของคร ู

   2.1  โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนหรือโครงการวิจัยในช้ันเรียน          

เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 

   2.2  แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนที่ไดเลือกใชรวมกับผูนิเทศ 

   2.3  แบบวัดผลการเรียนรูของนักเรียน 

   2.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

   2.5  แบบประเมินสมรรถนะการสอนของตัวเองและแบบประเมินสมรรถนะการนิเทศ

ของผูนิเทศ 
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   2.6  แบบบันทึก Journal Writing ของตัวเอง (ครู/ผูรับการนิเทศและของนักเรียน)  

   2.7  แบบรายานผลการนิเทศ (สําหรับการทําหนาที่เปนผูนิเทศในเวลาเดียวกัน)  

 รูปแบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา 

 รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษา เปนโครงสรางและความสมัพันธขององคประกอบ และ

แนวทางในการดําเนินการทีส่ถานศึกษานํามาใชในการปฏิบติัการนิเทศอยางเหมาะสมกับบุคคล 

สถานที่เวลาหรอืสถานการณตาง ๆ เพื่อใหการนิเทศการศึกษาประสบความสําเรจ็บรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว หากพจิารณาจําแนกรูปแบบการนิเทศในสถานศึกษาที่นักวิชาการนําเสนอในปจจบุันอาจ

จําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ รปูแบบการนิเทศลกัษณะทั่วไป และรปูแบบการนิเทศลักษณะเฉพาะ  

รูปแบบการนิเทศลักษณะทั่วไป รูปแบบการนิเทศลักษณะทั่วไป หมายถึงวิธีการ หรือปฏิบัติการนิเทศ 

โดยคํานึงถึงลักษณะของการสื่อสาร หรือปฏิสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศวาเปนไป           

ในลักษณะใด รวมทั้งคํานึงถึงจํานวนของผูรับการนิเทศดวย สําหรับรูปแบบการนิเทศลักษณะทั่วไป        

ที่นักวิชาการหลายคนมักจะจําแนกไวในลักษณะคลายกัน โดยจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ รูปแบบ

การนิเทศแบบกลุม และรูปแบบการนิเทศรายบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ จําแนกการนิเทศ ออกเปน 

4 ประเภท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท คือ การนิเทศทางตรง การนิเทศ ทางออม สําหรับการนิเทศ

ทางตรงน้ันเปนรูปแบบที่ผูนิเทศใหความชวยเหลือแนะนําและใหคําปรึกษาโดยตรงแบบเผชิญหนา      

กับครูผูรับการนิเทศ ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกับการนิเทศเปนรายบุคคลและการนิเทศเปนกลุมสาระสําคัญ

ของรูปแบบการนิเทศประเภทตาง ๆ มีดังน้ี 1. การนิเทศเปนรายบุคคล เปนรูปแบบที่ผูใหการนิเทศ

ชวยเหลือ แนะนําใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ เปนรายบุคคลแกผูรับ การนิเทศ Oliva and Pawlas 

(Oliva and Pawlas, 2001 : 59) กลาวถึงขอดีของการนิเทศเปนรายบุคคลวา คือ 1) สามารถสนอง

ความตองการพิเศษของครูเปนรายบุคคล 2) เปนการแสดงใหเห็นวาผูนิเทศใหความสนใจครูแตละคน 

3) ถาสนองความตองการของครูไดก็จะสามารถลดการตอตานของครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบกลุม          

ที่ไมประสบผลสําเร็จ 4) ถาการดําเนินการเปนดวยความเหมาะสม  

 การนิเทศแบบรายบุคคลชวยใหครูกลาที่จะบอกขอบกพรองของตนเอง และ 5) การนิเทศ

แบบ รายบุคคลทําใหเกิดความสัมพันธสวนบุคคล ความไววางใจระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ

มากกวาการนิเทศแบบกลุม การนิเทศเปนรายบุคคลเปนวิธีการที่ผูนิเทศจะทํางานรวมกับผูรับการนิเทศ

โดยตรง ดังน้ัน ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการนิเทศจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการทํางาน

รวมกันของทั้งสองฝาย การนิเทศเปนรายบคุคล สามารถทําไดหลายวิธี เชน การสังเกตการสอน การสาธิต

การสอน การเย่ียมช้ันเรียน การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ในที่น้ีขอเสนอรายละเอียดของเทคนิค 

ของการนิเทศเปนรายบุคคลบางเทคนิค ดังน้ี  
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  1.  การสังเกตการสอน เทคนิควิธีน้ีใชมาเปนเวลานาน และในปจจุบันก็ยังเปนเทคนิค 

ที่ใชอยู โดยสามารถจะนําไปใชควบคูกับเทคนิคการนิเทศอื่น ๆ เชน การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการ

นิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ผูนิเทศตองเขาใจวาการสังเกตการสอนไมใชการประเมินครู แตเปนการ

ใหความชวยเหลือครูในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาสํารวจความตองการและปญหาของครูผูสอน

ใหคําปรึกษาแนะนําครูตามความตองการและประเมินผลการสอนของครู โดยผูนิเทศควรมีแนวปฏิบัติ

ในการสังเกตการสอน ดังน้ี  

   1.1  ควรสรางเจตคติที่ดีตอการสังเกตการสอน  

   1.2  ควรใหครูเขาใจจุดมุงหมายของการนิเทศ  

   1.3  ควรใหผูสอนมสีวนรวมวางแผนในการสังเกตการสอน  

   1.4  ควรสังเกตการสอนเฉพาะประเด็นที่กําหนดไวกับครผููสอน  

   1.5  ควรทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนบรรยากาศที่เปนมิตรไมตึงเครียด และ

พยายามหาจุดเดนของผูสอนใหมาก  

   1.6  การนิเทศควรจัดทําแผนการเย่ียมช้ันเรียนเพื่อสงัเกตการสอนลวงหนา  

  2.  การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล เปนรูปแบบที่ใชอยูเปนประจําโดยสวนใหญจะเกิดข้ึน

เมื่อผูนิเทศเย่ียมช้ันเรียน และพบปญหาเกี่ยวกับการสอน การตรวจงาน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

ของครูรวมทั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ของครูผูนิเทศจะใหคําปรึกษาแกครูเปนการเฉพาะซึ่งอาจจะ

เปนการใหคําปรกึษาในหองพักครูหองนิเทศและหองผูบริหาร หลักการในการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล

  3.  การสาธิตการสอน เปนการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจวิธีการสอนอยางหน่ึง

อยางใดที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ขอที่ควรคํานึงถึง คือ การตองตระหนักวาไมมีวิธีการสอนแบบใด      

ที่ดีสมบูรณแบบที่สุดและไมมีวิธีการสอนใดที่ไมดีโดยสิ้นเชิง วิธีการสอนหน่ึงอาจเหมาะสมกับบริบท

หรือสภาพการณของสถานศึกษาหรือในช้ันเรียนหน่ึง ๆ การสาธิตการสอนที่ดีจะตองมีการเตรียมการ

อยางรอบคอบ และมีความมุงหมายที่แนนอน โดยใหครูไดมีโอกาสเห็นและเรียนรูวิธีการสอน ใหม ๆ 

ครูจะตองไดรับการฝกฝนในเรื่องการสังเกต และบันทึกสิ่งที่สังเกตการสอนอยางระมดัระวัง และสามารถ

นําขอมูลเหลาน้ันมานําเสนออภิปรายขอคนพบซึ่งอาจมีทั้งจุดดีและจุดดอย ภายหลังการสาธิตการสอน

สําหรับการสาธิตการสอนน้ี หากเปนการสาธิตใหเฉพาะครูคนใดคนหน่ึง ก็ถือวาเปนการนิเทศ        

เปนรายบุคคล แตหากเปนการสาธิตใหครูหลาย ๆ คนดูก็ถือเปนการ นิเทศแบบกลุม  

  4.  การเย่ียมช้ันเรียน (Intervisitation) การเย่ียมช้ันเรียนแตกตางจากการสาธิตการสอน

ตรงที่การสาธิตการ สอนมีการเตรียมการสําหรับครูเพียงเล็กนอย แตจะเปนการเย่ียมช้ันเรียนที่จะ         

ทําใหเห็นสภาพที่แทจริงหรือใกลเคียงสภาพที่เปนจรงิมากทีส่ดุผูเย่ียมหรือผูสงัเกตจะตองบอกจุดมุงหมาย

ลวงหนากอนการสังเกต และเตรียมผูสอนหรือผูที่จะถูกสังเกตโดยเลือกบุคคลที่มีความชํานาญในทักษะ

การสอนบางอยางที่ผูเย่ียมตองการสังเกต ผูสังเกตและผูสอนจะตองทําการพบปะเพื่อ ทําความตกลงกัน
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มีการแจกรายละเอียดใหกับผูสังเกตการณ เชน จุดมุงหมายที่จะไปดูการสอน บันทึกการสอนลักษณะ

ของหองเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียนบางคนในหอง และจะตองมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นตอกันและกันภายหลัง จากที่สังเกตการสอนแลวจึงจะทําใหการ เย่ียมช้ันเรียนไดผลดี       

สมตามจุดมุงหมาย การเย่ียมช้ันเรียนเปนเทคนิคที่ใชกันมากที่ใหครูที่มีจุดออนและตองการความชวยเหลือ

ไปดูครูที่มีลักษณะตรงกับที่ตนตองการสอนทําใหเกิดความรวมมือระหวางครูดวยกัน (Harris, 1985 : 83)  

  5.  การเดินผานช้ันเรียน (Walkthrough) เปนวิธีการในการนิเทศที่ แคโรลิน เจ โดวนีย 

(Carolyn J.Downey) ไดพัฒนาข้ึนโดยใชช่ือวา “การนิเทศแบบเดินผานช้ันเรียน 3 นาที” (Three -

Minute Walkthrough Supervision) ผูนิเทศจะใชการเดินผานช้ันเรียนซึ่งสามารถจะจับภาพที่ชัดเจน

ไดเลยวามีอะไรเกิดข้ึนในช้ันเรียน แตการใชวิธีการน้ีอาจตองเดินผานหรือเย่ียมช้ันเรียนบอยครั้งจึงจะ

สามารถระบุไดชัดเจนวาการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนเปนอยางไร โดยหลังจากการเดินผานช้ันเรียน 

หลาย ๆ  ครั้งผูนิเทศจะตองมีการสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับครู และตองเปนการสนทนาอยางกัลยาณมิตร

เพื่อชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู (Gieske, 2011) วิธีการน้ีโคเออรเพอริช (Koerperich, 2008) ไดทํา 

การศึกษาวิจัยผลของการสังเกตโดยการเดินผานช้ันเรียนตอความงอกงามในวิชาชีพของครู พบวาการ

ดําเนินการสังเกตโดยใชการเดินผานช้ันเรียนอยางเปนระบบจะเพิ่มความเช่ือมั่นของครู 

 รูปแบบการนิเทศเปนกลุม เปนรูปแบบที่ผูนิเทศใหความชวยเหลือแนะนําใหคําปรึกษา        

แกบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โอลิวา และ 

พอวลัส (Oliva and Pawlas, 2001 : 59) ไดกลาวถึงสวนดีของการนิเทศแบบกลุม ดังน้ี 1) ชวยให

ประหยัดเวลา และชวยลดการเดินทางจากหองเรียนหน่ึงไปยังอีกหองเรียนหน่ึง 2) เปนการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) ชวยใหผูนิเทศไมเหน่ือยเกินไป เพราะไมตองนิเทศ ซ้ํา ๆ เกี่ยวกับ

ประสบการณเรียนรูของครูแตละคน 4) กิจกรรมบางลักษณะจําเปนตองใชกลุมในการตัดสินใจ เชน

เรื่องการนําเสนอหลักสูตร 5) กิจกรรมบางอยางตองการพลังความสามารถของคนมากกวา 1 คน เชน

การประเมินความตองการจําเปนของหลักสูตรในระบบโรงเรียน 6) กิจกรรมบางอยางไมสามารถ        

จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวหากเปนการทํางานเพียงคนเดียว เชน การฝกอบรมโดยใช

พลวัตกลุม  

 การนิเทศอีกลักษณะหน่ึงซึ่งเปนที่นิยมใชมากข้ึนในปจจุบัน เน่ืองจากมีความกาวหนาในเรื่อง

เทคโนโลยี สารสนเทศอยางมาก คือการนิเทศทางออมซึ่งเปนการนิเทศที่ผูนิเทศใชวิธีการผานกระบวนการ

ใชสื่อทางไกลกับผูรับการนิเทศ ซึ่งจะชวยใหสามารถนิเทศไดอยางรวดเร็วกวางขวาง หากเปนในอดีต 

ผูนิเทศจะใชวิธีการ เชน ใหอานเอกสาร การจัดนิทรรศการ การไปศึกษานอกสถานที่เปนหลักแตในโลก

ยุคขอมูลสารสนเทศน้ีผูนิเทศจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก เชน การใชการนิเทศออนไลน 

เพื่อใหขอความรู มีการจัดทํา weblog และใชเครือขายออนไลน ในการนิเทศและการ แลกเปลี่ยน

เรียนรูกันของครูและผูนิเทศ  
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 รูปแบบการนิเทศลักษณะเฉพาะ 

 การนิเทศที่มีลักษณะเฉพาะเปนรูปแบบที่มีหลักการและทฤษฎีรองรับและมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการที่ชัดเจน และมีเทคนิควิธีการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ในปจจุบัน มีรูปแบบที่นํามาใช

หลากหลาย ในที่น้ีขอเสนอรูปแบบในบางลักษณะ ดังน้ี  

  1.  รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เปนเทคนิคที่เปนที่รูจักกันดี 

และนิยมใชกันมาอยางแพรหลาย มอริส แอล โคแกน (Morris L. Cogan) ไดช่ือวาเปนผูริเริ่มการนิเทศ

แบบคลินิก ไดใหความหมายของการนิเทศแบบคลินิกวา เปนการดําเนินการที่ออกแบบไวสําหรับ

ปรับปรุงสมรรถนะการสอนของครูโดยเนนการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูในช้ันเรียน ซึ่งเปน

กระบวนการสังเกตการสอนภายในหองเรียนที่จะทําใหไดขอมูลตาง ๆ เชน บันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึน

ในหองเรียน ต้ังแตพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในขณะที่ครูสอน

รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับครู นักเรียนดานทัศนคติ ความเช่ือ (Cogan, 1973 : 9 อางถึงใน เก็จกนก เอื้อวงศ, 

2557)  

   ลักษณะสําคัญของการนิเทศแบบคลินิก (เก็จกนก เอื้ออวงศ , 2557: อางถึงใน 

Goldhammer, Anderson and Krajewski 1993) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการนิเทศแบบ

คลินิกไว ดังน้ี  

     1.1  เปนเทคโนโลยีในการปรบัปรุงการเรียนการสอน  

     1.2  เปนสวนสําคัญที่แทรกอยูในกระบวนการเรียนการสอน  

     1.3  เปนกระบวนการที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคชัดเจน โดยสามารถเช่ือม

ระหวางความตองการของสถานศึกษา และความตองการความงอกงามในวิชาชีพครู  

     1.4  เปนกระบวนการที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางวิชาชีพครูและผูนิเทศ  

     1.5  เปนกระบวนการที่ตองมีความเช่ือถือซึ่งกันและกัน และสะทอนใหเห็นถึง

ความเขาใจการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และความผูกพันในการพัฒนาตนเองใหกาวหนา  

     1.6  เปนกระบวนการที่เปนระบบ แมวาการดําเนินการอาจตองยืดหยุน

ปรับเปลี่ยนวิธีการอยางตอเน่ือง  

     1.7  เปนกระบวนการที่สรางสรรคเช่ือมโยงระหวางความจริงกับอุดมการณ  

     1.8  เปนกระบวนการที่อยูบนพื้นฐานความเช่ือที่วาผูนิเทศคือผูที่มีความรู

อยางแทจริงเกี่ยวกับการวิเคราะหการสอนและการเรียนรู รวมทั้งมีทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดี

ตอกันระหวางเพื่อนมนุษย  

     1.9  เปนกระบวนการที่ตองมีการใหการฝกอบรมสําหรับผูที่จะทําหนาที่นิเทศ

กอนที่จะนําการนิเทศแบบคลินิกไปใชโดยเฉพาะเรื่องการสังเกตการสอน และการดําเนินการนิเทศ

แบบคลินิกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2. รูปการนิเทศแบบรวมพัฒนา (Collegial And Collaborative Supervision)  

   การนิเทศแบบรวมพัฒนาน้ีมีลักษณะตาง ๆ กัน เชน การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศ

เพื่อน (Peer Coaching) การนิเทศแบบช้ีแนะทางปญญา (Cognitive Coaching) และการนิเทศ      

โดยครูพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งรูปแบบการนิเทศดังกลาวมีแนวคิดหลักคือ การใหความรวมมือกัน  

ของครู แตรูปแบบทั้ง 3 ลักษณะก็มีจุดเนนบางสวนที่แตกตางกัน สาระสําคัญของรูปแบบทั้ง 3 มีดังน้ี 

(Beach and Reinhartz 2000 : 141 - 145)  

   2.1  รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (peer coaching) เปนการนิเทศที่ใช

ทีมครูขามระดับและขาม กลุมสาระการเรียนรูในการความชวยเหลือสนับสนุนและการใหกําลังใจ ซึ่ง

กันและกันในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยบทบาทของผูนิเทศเปนผูเอื้ออํานวยในขณะรวมงาน 

กับครูในกลุมเพื่อน แนวทางที่ใชดําเนินการเปนกลุมเล็กในการเรียนรูโดยอาจนํากระบวนการนิเทศ

แบบคลินิกมาประยุกตใชในระหวางการเรียนรูในกลุมมีการต้ังคําถามเพื่อชวยใหครูมีความเขาใจ         

ในดานการเรียนการสอนของตนอยางชัดเจน ทั้งน้ีสมาชิกในกลุมและผูนิเทศตองรวมกันวิเคราะห และ

ใหขอมูลยอนกลับ เพื่อชวยใหครูตัดสินใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองทักษะที่สามารถ

นํามาใชประกอบดวยทักษะการสงัเกต การสื่อสาร และทักษะการแกปญหา การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศ

เพื่อนน้ีชวยใหครูประยุกตใชทักษะการสอนใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน  

   2.2  การนิเทศแบบช้ีแนะทางปญญา (Cognitive Coaching) เปนกระบวนการ      

ที่ไมเนนการตัดสินความถูกผิด แตจะใชการประชุมวางแผน การสังเกต และการประชุมเพื่อสะทอน

พฤติกรรมการสอน และยังใชในการวางกลยุทธที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อจะเสริมสรางการรับรู การตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนของนักเรียน เปนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคิดของครู จุดมุงหมาย

สําคัญของรูปแบบการนิเทศ คือ 1) การพัฒนาและรักษาความไววางใจ 2) การสนับสนุนใหเกิด         

การเรียนรู 3) การสงเสริมความงอกงามในพฤติกรรมที่เปนอิสระและพึ่งพาอาศัยกัน 

   2.3  รูปแบบการนิเทศโดยครูพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนรูปแบบที่ใชวิธีการรวมมือ

กัน โดยมีการชวยเหลือเพื่อจะถายโอนบทเรียนของประสบการณวิชาชีพโดยเนนความสัมพันธระหวาง

บุคคลสําคัญวาจะมีบทบาท 5 บทบาท คือ บทบาทการสอน การสนับสนุน การใหกําลังใจ การใหคําปรึกษา 

และการสรางสัมพันธภาพ และผูที่ทําหนาที่เปนครูพี่เลี้ยงควรมีบทบาท ดังน้ี 1) การใหขอเสนอแนะ

โดยชวยใหผูรับการนิเทศไดเขาใจวัฒนธรรมของสถานศึกษา และเขาใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

ภายในสถานศึกษา 2) การใหการสอนแนะในการฝกฝนเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพโดยใชรูปแบบ

การชวยเหลือ 3) ในบทบาทน้ีครูพี่เลี้ยงจะเปนเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่จะใหความสนใจในการที่จะระบุ

วิเคราะห และแกปญหาการเรียนการสอนใหกับผูรับการนิเทศ 4) ครูพี่เลี้ยงจะเปนผูใหกําลังใจ และ

พัฒนา โดยใหการยกยองและรวมฉลองความสําเร็จ การนิเทศโดยครูพี่เลี้ยงเปนรูปแบบที่เหมาะสม

สําหรับการเรียนรูของผูใหญ เพราะชวยใหเกิดการเรียนรู และปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในระยะเวลาอันสั้น 
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การใชครูพี่เลี้ยงชวยใหเกดิการถายโอนประสบการณระหวางครูและครูพี่เลี้ยงซึ่งเปนการพัฒนาวิชาชีพ 

อยางไรก็ตามรูปแบบการนิเทศน้ีจะประสบความสําเร็จไดครูพี่เลี้ยงซึ่งเปนแบบอยางการปฏิบัติจะตอง

ไดรับการคัดเลอืกและฝกฝนมาเปนอยางดีในการสรางสมัพนัธภาพเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีซึ่งจะขจัดอคติ

และทัศนคติที่ไมดีในการรับการนิเทศ  

 รูปแบบการนิเทศแตละลักษณะตางมีลักษณะเฉพาะของตน และสามารถนํามา ประยุกตใช

รวมกันได การจะเลือกใชรูปแบบใดจําเปนที่จะตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสม ทั้งน้ีในการเลือกควรคํานึงถึง

ประเด็นตอไปน้ี 1) จุดหมายของการนิเทศโดยพจิารณาวามีจุดมุงหมายในการนิเทศอยางไร เพราะแตละ

รูปแบบจะสนองตอจุดมุงหมายแตกตางกันไป เชน ตองการใหผูนิเทศมีความรู ก็เลือกเทคนิควิธีในการ

เชิญวิทยากรมาใหความรู หรือจัดแหลงวิชาการที่ครูศึกษาคนควาดวยตนเอง ได 2) เวลาที่ใชในการนิเทศ 

ผูนิเทศควรพิจารณาเวลาในการจัดกิจกรรมวา ตองการเวลามากนอยเพียงใด หากมีเวลาจํากัดก็ไม

สามารถจัดทัศนศึกษาหรือออกภาคสนามไปนอกเขตสถานศึกษา 3) งบประมาณที่ใชในการนิเทศ  

การนิเทศที่ไปศึกษานอกสถานที่อาจตองการงบประมาณคาใชจายมากกวาการเชิญวิทยากรหรือการ

ประชุมปรึกษาหารือ 4) ขนาดของกลุมผูรับการนิเทศ การนิเทศเปนรายบุคคลโดยทั่วไป จะใชการ

สังเกตการณสอนและปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาการสอน แมจะเสียเวลามากแตก็ไดผลคอนขางสูง 

และการนิเทศเปนกลุม กลุมผูรับการนิเทศขนาดเล็กไมเกิน 10 คน เชน กลุมครูที่สอนในกลุมสาระ 

การเรียนรูเดียวกัน และการรับนิเทศในดานปญหาที่เกิดข้ึนจากการสอน โดยสามารถใชอภิปราย 

ระดมสมอง บทบาทสมมุติ หรือการปรึกษาหารือกันได เปนกลุมที่พอเหมาะในเวลาและคาใชจาย 

และ 5) ความพรอมของบุคลากรและบรรยากาศของสถานศึกษา เชน สถานศึกษาที่มีครูซึ่งมีความรู

ความสามารถเฉพาะตัวบางอยาง และมีบรรยากาศที่เปนกัลยาณมิตรเปนพื้นฐาน อาจเลือกและพัฒนา 

ใหเกิดการนิเทศแบบรวมพัฒนา เปนตน 

 จากความหมายและแนวคิด ทฤษฎีระบบ ดังกลาวทําใหเกิดความรูความเขาใจทีเ่ปนประโยชน 

ที่จะนํามาประยุกตใชในการอธิบายระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ตามที่ไดกลาวแลววา 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศและ ผูรับการนิเทศ

ในการใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา

ใหดีข้ึน ดังน้ันหากจะใหความหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษาก็นาจะหมายถึง องคประกอบ 

ที่แสดงถึงกลไกหรอืกระบวนการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูนิเทศกบัผูรับการนิเทศ ในการ       

ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ เกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบติังานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน 

ซึ่งประกอบดวยองคประกอบทีส่ําคัญ คือ 1) ปจจัยนําเขาคือ หลักการผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และ

ปจจัยสนับสนุน 2) กระบวนการนเทศ 3) ผลผลิตการนิเทศ 4) ขอมูล ยอนกลบัและ 5) สภาพแวดลอม

ภายนอก  
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กระบวนการนิเทศการศึกษาที่แสดงถึงข้ันตอน กิจกรรมและวิธีการในการนิเทศ การศึกษา ซึ่งสามารถ

จัดแบงกิจกรรมการนิเทศออกเปน 3 กลุม คือ (ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, 2550 : 59 อางถึงใน เก็จกนก 

เอื้อวงศ, 2557) ไดแก  

  1.  กิจกรรมที่ผูนิเทศเปนผูปฏิบัติ เปนกิจกรรมหลักที่ผูนิเทศใชสําหรับการใหความรูแก

ผูรับการนิเทศหรือทําการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับผูรับการนิเทศ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาผูรับการนิเทศ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการนิเทศที่ไดกําหนดไวซึ่งประกอบดวย กิจกรรมการบรรยาย การสาธิต 

การสังเกตการสอนในช้ันเรียน การสัมภาษณ การบันทึกขอมูล การจัดทําเครื่องมือและแบบทดสอบ 

  2.  กิจกรรมที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศทํารวมกันเปนกิจกรรมการนิเทศที่ผูนิเทศ และ

ผูรับการนิเทศมีสวนรวม ในกิจกรรมทั้ง 2 ฝาย ไดแก การประชุม การระดมสมอง และการอภิปราย 

  3. กิจกรรมสําหรับผูรบัการนิเทศ เปนกิจกรรมที่เนนบทบาทของผูรับการนิเทศ ซึ่งผูรับ

การนิเทศตองเปนผูกระทําหรอืปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ ไดแก การฟง การดู การอาน การเย่ียมเยือน 

การไปทัศนศึกษาบทบาทสมมติ และการปฏิบัติตามคําแนะนํา  

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาดังกลาว ผูวิจัยพบวากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามีหลายองคประกอบ ซึ่งข้ึนอยู

กับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาตามรูปแบบน้ัน ๆ ผูวิจัยจึงนําองคประกอบในกระบวนการ

นิเทศสถานศึกษามาสังเคราะหเพื่อเปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการนิเทศภายในสถานศึกษา

ในการวิจัยในครั้งน้ี ดังตารางที่ 2.2 ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 2.2  ตารางการสังเคราะหตัวแปรดานกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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1.  การสํารวจความตองการ 

 และความจําเปน  -    -   - -  * 

2.  การวางแผนการนิเทศ            * 

3.  การใหความรูกอนดําเนินการ

 นิเทศ  - - - -  - - -   * 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 
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4.  การปฏิบัติการนิเทศ            * 

5.  การสรางเสริมกําลังใจ 

 แกผูปฏิบัติงานนิเทศ -  - - -  - - -  - * 

6.  การประเมินผลการนิเทศ 

 และการรายงานผล            * 

7.  การขยายผลตอยอด และ 

 ยกยองเชิดชูเกียรติ - -   - - - - - - - - 

8.  การสงัเกตการสอน - -  - -  - - - - - - 

9.  การใชขอมูลยอนกลบั 

 และกําหนดปญหาครั้งตอไป  - - - - - - - - - - - 

10.  วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม 

 กํากับติดตาม   - - - - - - - - - - 

11.  จัดสรรงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

12.  การสรางสื่อและเครื่องมอื 

 ในการนิเทศ - - - -    - - - - - 

13.  จัดทําขอมลูสารสนเทศ - - -  - - - - - - - - 
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 จากตารางที่ 2.2 ผูวิจัยไดการสังเคราะหกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจาก Luther 

Gulick (2012) ; Harris, B.M. (1985) ; ชนากาญช ศรีเนตร (2557) ; รัชนีกร วงศสะอาด (2557) 

กิตติพงษ ศิริเมือง (2557) ; พงษธวัช ต้ังฑีฆะรักษ (2558) ; อรรถพร เกตุแกว (2558) ; พิสัน โพนทัน 

(2559) ; จริยา แตงออน (2559) ; อุทัยรัตน แสงพระจันทร (2559) และนิรุทธ นันทมาศวังนรา (2560) 

โดยผูวิจัยคัดเลือกตัวแปรที่มีความถ่ีต้ังแต 3 ข้ึนไป ไดตัวแปรทั้งหมด 6 ดาน ประกอบดวยรูปแบบ 

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสทิธิผล ซึ่งครอบคลมุองคประกอบในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ดังน้ี 1) การสํารวจความตองการและความจําเปน 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การใหความรู        

กอนดําเนินการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศ 5 การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ และ       

6. การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล มาใชศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี จากองคประกอบ        

ของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาดังกลาว มีนักวิชาการและนักวิจัยไดใหความหมาย และ

กลาวถึงตัวบงช้ีขององคประกอบตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  1.  การสาํรวจความตองการและความจําเปน 

   มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ความตองการ ไวดังตอไปน้ี 

   วีระศักด์ิ ชมพูคํา (2550 : 275 - 277) ไดกลาววา ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และ

ความตองการ เปนข้ันเริ่มตนที่จะไดขอมูลจากการศึกษา เพื่อไปประกอบการตัดสินใจ การวางแผน 

และกําหนดทางเลือกตอไป ในการพัฒนาครูจะตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของครูข้ันตอนการพัฒนา 

การเรียนการสอน จึงควรเริ่มที่การหาความตองการจําเปนของครูโดยใชวิธีการตาง ๆ ไดแก สัมภาษณ

ครูผูสอน สัมภาษณนักเรียน ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สํารวจความตองการ และการเย่ียมเยียน

และดูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนตน เชนเดียวกับการศึกษาความตองการจําเปนและปญหา

กอนเสนอโครงการนิเทศควรมีการรวมมือกันศึกษาสภาพปญหาตาง ๆ เพื่อจัดลําดับความจําเปน        

ในการปรับปรุงและพัฒนาหรือจัดลําดับความสําคัญของปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู แตละช้ัน 

แตละกลุมสาระการเรียนรู สอบถามความตองการและความสนใจในโครงการนิเทศและวิธีการนิเทศ 

(วัชรา เลาเรียนดี, 2556 : 228) สวน กิตติพงษ ศิริเมือง (2556 : 56) คือ การปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการนําขอมูลที่มีอยูในขณะน้ันวิเคราะห เปรียบเทียบกับ ผลการดําเนินงาน

ตามที่คาดหวังหรือความตองการของสถานศึกษาในอนาคต มีการประชุมปรึกษาหารือคณะครูเกี่ยวกับแนวทาง 

การนิเทศภายใน แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจัดทําแบบสํารวจ

ขอมูลในการดําเนินงานตามขอบขายภารกิจ 4 ดาน การดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

ขอมูลของสถานศึกษา สอดคลองกับ ณรงคศักด์ิ ไชยชมภู (2550) ไดศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียน

เอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1 พบวาปญหาการนิเทศภายในที่สําคัญ คือ การกําหนด
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ปญหาและความตองการนิเทศภายในยังไมเปนระบบและชัดเจน ครูผูสอนกับผู ดําเนินการนิเทศ            

ไมไดวางแผนการนิเทศรวมกัน ขาดงบประมาณในการสรางสื่อเครื่องมือการนิเทศภายใน ผูนิเทศปฏิบัติการ

นิเทศไมสม่ําเสมอและตอเน่ือง และมีการรายงานผลการนิเทศใหทราบ  อยางชัดเจน สําหรับแนวทาง

พัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชน ไดแก ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและความตองการอยางเปนระบบ 

ควรมีการวางแผนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ ควรสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายใน

ใหมีความทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการประชุมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการนิเทศ

กอนเขาทําการนิเทศและควรมีการประเมินผล รายงานผลการนิเทศใหทราบอยางทั่วถึงและชัดเจน 

การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา และความตองการในการนิเทศภายในสถานศึกษา ยังหมายถึง      

การดําเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษา การกําหนดความตองการในการนิเทศ 

การวิเคราะหปญหา และการจัดระบบขอมูลเพื่อการวางแผน (รัชนีกร วงศสะอาด, 2557 : 7) ทั้งน้ี

สภาพปจจุบัน เปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการหมายถึง เปนจุด

สุดทายที่ตองการจะไปถึงเปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิด อยางไรก็ตามการกําหนดสภาพที่ตองการ และ

คาดหวังวาจะเกิดน้ัน จะตองกําหนดโดยคํานึงถึงองคประกอบมากมายที่ควรจะนํามาศึกษาและพิจารณา

ประกอบ คือ 1) นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ 2) ปญหาปจจุบันที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา        

3) ขอมูลที่ไดจากสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีอยูทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 4) ผลการสํารวจ 

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ 

   กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน, 2555 : 8 – 21 อางถึงใน ชญากาญจธ ศรีเนตร, 2558 : 29) กลาวถึง การศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา  และความตองการ ประกอบไปดวยข้ันที่ 1 วัตถุประสงคของการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา  

และความตองการ มีข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 1) เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษา         

ของโรงเรียนในขณะน้ัน 2) เพื่อทราบสภาพที่เปนปญหา  3) เพื่อทราบความตองการ 4) เพื่อกําหนด

แนวทางตัดสินใจในการแกปญหา 5) เพื่อกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายไปสูอนาคตที่พึงประสงค 

อยางมีประสิทธิภาพ 6) เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ข้ันที่ 2 

สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพเปนจริงกําลังเปนอยูหรือกําลังดําเนินการอยูขณะน้ัน ข้ันที่ 3 สภาพปญหา  

หมายถึง สภาพความแตกตางของสิ่งที่เปนอยู หรือผลที่ปรากฏกับสิ่งที่ตองการใหเปนหรือเปาหมาย 

ข้ันที่ 4 ความตองการ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนาตามจุดประสงคและเปาหมาย ที่วางไว ข้ันที่ 5 วิธี

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา  และความตองการ จากการศึกษาและสํารวจโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณา

จากสภาพปจจุบันกับสภาพที่ตองการแลว สถานศึกษาก็จะพบวามีงานมากมายที่ตองดําเนินการ        

ในเวลาเดียวกัน แตสถานศึกษาก็มีขอจํากัดทั้งในดานบุคคล งบประมาณ และทรัพยากรอื่น จึงจําเปน 

ตองจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปน้ี 1) ขนาด 

และขอบขายของปญหาที่เกดิข้ึน 2) ความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึน 3) ขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู 
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4) นโยบายและความตองการเรงดวนในเรื่องน้ัน ๆ เมื่อไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

การนิเทศแลวก็จะไดวางแผนการจัดโครงการการนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของพิสัน โพนทัน 

(2559 : 27) วาการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ คือ การดําเนินการต้ังแตการแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงาน การสํารวจความตองการครู นักเรียน คณะกรรมการในการจัดเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่เปนอยูในปจจุบันที่เปนปญหา และสมควรไดรับการแกไขหรือปรับปรุง

พัฒนาใหดีย่ิงข้ึน สวนอุทัยรัตน แสงพระจันทร (2559 : 26) คือ ขอมูลเพื่อใชเปนตัวบงช้ีคุณภาพ        

ดานตาง ๆ เชน ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระ ดานภาวะสุขภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

การสํารวจและประเมินความตองการของครู การจัดลําดับความสําคัญ วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ โดยวิธีประเมินความตองการ เปนวิธีประกอบดวยสิ่งที่เกี่ยวของ

กับปญหาของสถานศึกษา เปนข้ันที่ทําแบบสํารวจและดําเนินการสํารวจเพื่อใหไดขอมูลตามที่ตองการ

การตรวจสอบขอมูลใหแนชัดมาตรฐานและคุณคาของขอมูล มาจําแนกรายละเอียดเปนสภาพปจจุบัน

ปญหาและความตองการเพื่อหามาตรฐาน และคุณคาของสิ่งน้ันพรอมบันทึกรายงานความตองการ

ตามลําดับความจําเปนอยางมีระบบโดยอาศัยวิธีการ ตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลสภาพปจจุบนั ปญหา และ

ความตองการของสถานศึกษา บริหารและบุคลากร 

   จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

หมายถึงการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาทําการสํารวจ         

ความตองการของครู ดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาโรงเรียน   

สภาพหองเรียน สภาพแวดลอมทั่วไป สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําแฟมขอมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน ประชุม วิเคราะห ขอมูลการนิเทศภายในโรงเรียนทําใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง  มีเจตคติ

ที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหสูงข้ึน 

  2.  การวางแผนการนิเทศ 

   การวางแผน คือ การคิดหาแนวทางเลือกลวงหนาที่ดีที่สุดในการใชทรัพยากรที่มีอยู

อยางประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด โดยการดําเนินการตามข้ันตอนอยางระบบแบบแผน เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไว  

   การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายใน

โรงเรียน หมายถึง วิธีการอาศัยหลักการ และเหตุผลและขอมูลที่จะไดจากการศึกษาสภาพปจจุบัน 

และปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบางแลวมาจัดทําแผน และ

โครงการตอไป ในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองและ

สัมพันธกัน การจัดทําแผนงานและโครงการน้ัน ตองจัดทําลวงหนากอนที่จะดําเนินการนิเทศ เชน       

ถาตองการนิเทศในเรื่องการสอน จากการศึกษาพบวา ครูอาจารยยังขาดการนําสื่อการสอนมาใชยังใช
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วิธีสอนแบบบรรยายมากกวาวิธีสอนอื่น จึงควรจัดแผนงานและโครงการนิเทศในดานการสงเสริม        

การใชสื่อการสอน โครงการสาธิตการสอนแบบตาง ๆ เปนตน 

   การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดทํารายละเอียดของแผน

ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากข้ึนและกําหนดเปาหมายใหชัดเจนข้ึน ดังน้ี 1) แจกแจง

กิจกรรมนิเทศที่จะทําในโครงการน้ัน 2) กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติ

คาใชจาย เวลาและสถานที่ เปนตน 3) จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการดําเนินงาน 

และ ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดนําเสนอการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีลักษณะเหลาน้ี 

คือ 1) ผูบริหารโรงเรียนประชุมปรึกษาคณะครูเตรียมการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 2) ผูบริหารโรงเรียน

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 3) คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน

ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4) 

คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเสนอแผนการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน         

5) ผูบริหารโรงเรียนประสานศึกษานิเทศกของหนวยงานตนสังกัดใหความรู คณะกรรมการดําเนินการ

นิเทศภายในดานเทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน 6) คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน        

เขารับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 7) คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายใน

โรงเรียนรวมกันกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหา ออกแบบการนิเทศ จัดทําแผน สื่อ และเครื่องมือการนิเทศ 

8) คณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนกําหนดปฏิทินการนิเทศและกรอบการประเมิน

แผนการนิเทศภายในโรงเรียน สอดคลองกับศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาวถึง การวางแผน

และกําหนดทางเลือก การวางแผนการนิเทศไววา การวางแผนที่ดีงานสําเร็จแลวครึ่งหน่ึง การวางแผน

นับวามีสวนสําคัญของความสําเร็จหรือความลมเหลวของงาน การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการกําหนด

วัตถุประสงค นโยบาย หลักวิธีการทํางานและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2556)       

มีแนวทางการดําเนินงาน โดยวางแผนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัด

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีรายละเอียด ดังน้ี 1) แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินและรายงานผล การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ผูอํานวยการ เจาหนาที่ในสํานักที่เกี่ยวของ 2) ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 3) จัดทําแนวทาง

การดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

โดยจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) และจัดพิมพเปนรูปเลมเอกสาร 4) จัดทําเครื่องมือ 

และปฏิทินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

5) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
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ทางไกลผานดาวเทียม โดย พัฒนาผูนิเทศทุกระดับ ทั้งในระดับสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียน ดังน้ี  

     1.  จัดทําสื่อวีดีทัศนประกอบการอบรมทางไกลสําหรับผูนิเทศ กํากับติดตาม

ประเมินและรายงานผล  

     2.  ประชุมเตรียมการคณะทํางานเพื่อจัดอบรมทางไกล โดยใชการถายทอดสด

ผานดาวเทียม และสื่อวิดีทัศนการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน

และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

     3.  ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล           

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมทั้งศึกษาดูงานการจัดการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนตนทางและโรงเรียนปลายทาง  

     4.  จัดอบรมทางไกลผานดาวเทียมไปยังผูนิเทศระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และระดับโรงเรยีน เพื่อสรางความรู ความเขาใจกระบวนการดําเนินงานนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน

และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

     5.  ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

     6.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพือ่การบรหิารจัดการและนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

   กิตติพงษ ศิริเมือง (2556 : 57) การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง

บทบาทการนําเอาผลจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหา และความตองการ      

มากําหนดเปนกิจกรรม กําหนดทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมคณะครู        

เพื่อรวมกันวางแผน และวิเคราะหปญหา กําหนดทางเลือกในการดําเนินงาน กําหนดยุทธศาสตร       

ในการแกไขปญหา มีการมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรตามความถนัดและความรู ความสามารถสรุป 

วางแผนการดําเนินงาน และกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน จัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา

กําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศภายใน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเชนเดียวกับภัณฑิรา สุปการ (2557 : 59) กระบวนการวางแผน (Planing Processes) 

กระบวนการวางแผนในทัศนะของ Allen มีดังน้ี 1) คิดถึงสิ่งที่จะทําวามีอะไรบาง  2) กําหนดแผนงาน

วา จะทําสิ่งไหนเมื่อไหร 3) กําหนดจุดประสงคในการทํางาน 4) คาดคะเนผลที่จะเกิดจากการทํางาน 

5) พัฒนา กระบวนการทํางาน 6) วางแผนในการทํางาน และรัชนีกร วงศสะอาด (2557 : 6 - 7)       

ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศไววา การดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมายและมาตรการ การแตงต้ังคณะกรรมการ การประชุมช้ีแจง การจัดทําโครงการนิเทศภายใน 

การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน และการสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศ และการมีสวนรวมในการ
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วิเคราะหสภาพปญหากําหนดวิธีการและข้ันตอนการวางแผน เปาหมาย ความจําเปนในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา พรอมทั้งสภาพความสําเร็จ วิธีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหนาที่

ของบุคลากร การจัดสรรงบประมาณและการใชทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพ เชนเดียวกับนิรุทธ        

นันทมาศวังนรา ที่สรุปเกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศภายในดานการวางแผนการนิเทศภายใน ที่มุงเนน

ใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการวางแผน ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาจากขอมูลตามสภาพจริง 

รวมกันกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค กระบวนการนิเทศมีการกําหนดแผนงานวิธีการ เครื่องมือที่ใช

อยางชัดเจนและมีความเปนไปได โดยมีการกําหนดเปนคูมือการนิเทศภายใน เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนระบบและมีความชัดเจน และจัดทําแผนการนิเทศรวมถึงปฏิทินการนิเทศภายใน เนนการใชรูปแบบ

การนิเทศแบบกลัยาณมิตร และเนนการมีสวนรวมของทุกคน (นิรุทธ นันทมาศวังนรา, 2561) ตามที่ษัรวา 

มูเก็ม (2557 : 31) กลาวถึงการวางแผนการนิเทศเปนข้ันตอนที่ผูบริหารผูนิเทศและผูรับการนิเทศ       

จะทําการประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศ      

รวมวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศทจะจัดข้ึนอกีดวย โดยมีแนวทางในการดําเนินการ

วางแผนการนิเทศดังน้ี 1) เริ่มจากการรับรูสภาพปจจุบันปญหาและความตองการรวมกันของบุคลากร

ในโรงเรียนถาหากผูบริหารโรงเรียนหรือผูนิเทศดําเนินการไปโดยครู และบุคลากรผูเกี่ยวของยังไมทราบ

วาเปนปญหาหรือยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองทํา ครูและบุคลากรเหลาน้ันก็มักจะไมใหความสําคัญ

หรือไมมีความสนใจในการปฏิบัติงานดังน้ันในการวางแผนจึงควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจง ระดม      

ความคิดเห็น หรือวิธีการอันใดก็ไดเพื่อใหครูผูรับการนิเทศไดรับรูวา เขาเองเปนบุคคลหน่ึงที่ตองรวม

แกปญหาหรือดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีข้ึนกวาเดิม 

2) เมื่อผูเกี่ยวของทั้ง 3 ฝายคือผูบริหารโรงเรียน ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศไดรับรู และยอมรับสภาพปญหา

และความตองการรวมกัน ผูดําเนินการนิเทศก็เปนผูนําในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา กําหนด

จุดประสงคกําหนดทางเลือกในการแกปญหาหรือกําหนดทางเลือกสําหรับการดําเนินการนิเทศ 3) 

หลงจากการดําเนินการวางแผนการนิเทศจนกระทั่งไดแนวทางในการดําเนินการแลวก็จะตองจัด

บุคลากรและมอบหมายใหบุคลากรฝายตาง ๆ รับผิดชอบในข้ันตอนน้ีผูบริหารโรงเรียนจะตองรูถึง

บทบาทหนาที่ และความรับชอบของบุคลากรฝายตาง ๆ จากน้ันจึงใหความสนใจและเอาใจใสตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลคลเหลาน้ันโดยตลอด 

   กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน, 2555 : 8 - 21  อางถึงใน ชญากาญจธ ศรีเนตร, 2558 : 29) กลาวถึงการวางแผนการนิเทศ

วาจะตองประกอบดวยข้ันตอน ดังน้ี 1) ทําความเขาใจขอบขายอํานาจหนาที่และบทบาทของผูนิเทศ

ภายในโรงเรียนทําแผนและโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) นําผลการศึกษาขอมูล

จากสภาพปจจุบันปญหา  และความตองการของโรงเรียนมาจัดลําดับความสําคัญใหทราบแนชัดวา  

ปญหา ใดที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข จะเห็นไดวาบทบาทในฐานะผูนิเทศการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
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การวางแผนการนิเทศ (เก็จกนก เอื้อวงศ, 2557 : 50 - 51) ผูบริหารแสดงบทบาทของผูนิเทศ          

ในสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Beach และ Reinhartz (Beach และ Reinhartz 2000 : 16 - 18) 

ผูบริหารสถานศึกษา คือ นักวางแผน นักจัดการ (Planner/Organizer) บทบาทน้ีเปนบทบาทที่มี

ความสําคัญที่สุดสําหรับผูนิเทศทั้งน้ีเพราะการวางแผนเปนการคาดการณถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและแนวทาง

ที่จะปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จผูนิเทศจะรวมดําเนินการวางแผนทั้งในระดับสถานศึกษาโดยการวางแผน

พัฒนาครูทั้งหมดในสถานศึกษาและวางแผนระดับยอยคือการพัฒนาครูในเรื่องเฉพาะเจาะจงการวางแผน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเปนสิ่งจําเปนที่ผูนิเทศตองดําเนินการเพราะแผนเปนตัวกําหนดเปาหมาย

และการจัดลําความสําคัญของการปฏิบัติงานนอกจากน้ีหนาที่ของผูนิเทศคือชวยในการจัดตาราง        

การเรียน จัดเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและจัดผูสอนและทรัพยากรที่ใชตามเวลาที่กําหนด 

เชนเดียวกับสิริรัตน ใจทาน (2558 : 9) ไดใหความหมายของการวางแผนการนิเทศไววาเปนข้ันตอน         

ที่ผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศทําการปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งการจําเปนที่ตองมีการนิเทศ 

และชญากาญจธ ศรีเนตร (2588) ไดใหความหมายของการวางแผนการนิเทศ หมายถึง การวางแผน

ในการปฏิบัติงานโดยคิดวา จะทําอะไร อยางไร การกําหนดวัตถุประสงค การพัฒนาวิธีการดําเนินงาน 

การกําหนดงานและผลที่เกิดข้ึนจากการจัดทําโครงงาน (ชญากาญจธ ศรีเนตร, 2588 : 28 อางถึงใน 

แฮรริส 1969 : 14 - 15) และอุทัยรัตน แสงพระจันทร (2559 : 27) ไดสรุปวาการวางแผนการนิเทศ 

คือ การนําขอมูลจากผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหา และความตองการ           

มากําหนดกิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาในการ

สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนเปนข้ันตอนที่นําเอาทางเลือกที่จะนําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกัน

กําหนดรายละเอียดกิจกรรม และจําดับข้ันตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เขียนเปนโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ ซึ่งในโครงการควรระบุรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปน้ี 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค 

3) เปาหมาย 4) แผนการดําเนินการ ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ และปฏิทินปฏิบัติงาน 5) ทรัพยากร     

ที่ตองการ 6) การปะเมินผล 7) ผลที่คาลดวาจะไดรับ ซึ่งสอดคลองการแนวทางการวางแผนการนิเทศ

ของ พิสัน โพนทัน (2559 : 27) โดยวิธีการอาศัยหลักการและเหตุผลและขอมูลที่ไดจากการศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหาและ ความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการการนิเทศในดานใดบาง  

มาจัดทําแผนและโครงการตอไปในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาอยางไร โดยกําหนดเปนข้ันตอน        

ที่ตอเน่ืองและสัมพันธกัน ผูนิเทศเปนผูทําหนาที่ติดตอโดยตรงกับผูเกี่ยวของแตละคนสามารถมองเห็น

ตัวบุคคลที่จะไดรับประโยชนสูงสุดไดอยางรวดเร็วและถูกตอง และทราบวาจะดึงเอาความสามารถ

ของบุคคลเหลาน้ันมาชวยในงานใหประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร การดําเนินการ

นิเทศควรปฏิบัติ ดังน้ี 1) สํารวจและจัดหาทรัพยากรที่ไดกําหนดไวในแผนวามีเพียงพอหรือไม อะไร       

ที่ตองการเพิ่มเติมก็จัดหาไวใหเรียบรอย 2) ทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของโดยจัดประชุมช้ีแจง และ       

ทําความเขาใจ ต้ังแตความเปนมา ความมุงหมาย วิธีการดําเนินการ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน         
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3) แบงปนความรับผิดชอบใหกับคณะผูรวมงานโดยพิจารณาถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

และความพรอมใหมากที่สุด กระจายงานแบงความรับผิดชอบใหทั่วถึงใหทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการ 

เพื่อเปนการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 4) การใหกําลังใจกับหมูคณะ และการแนะนําเพื่อให

งานกาวหนา 

   จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การวางแผนการนิเทศและกําหนดทางเลือก หมายถึง 

กระบวนการในการเตรียมขอมูลเพื่อวางแผนการนิเทศ โดยใชขอมูลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 

และความตองการ โดยคณะครูและผูที่เกี่ยวของในการสรางสื่อเครื่องมือสําหรับการนิเทศ การกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ การวางแผนการกระจาย

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เผยแพร

แผนปฏิบัติการนิเทศ แตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ จัดกิจกรรม

การนิเทศภายในการประสานงานใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการใชทรัพยากรที่มีอยู

อยางประหยัด ใหไดผลคุมคาที่สุด 

  3.  การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

   การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ เปนข้ันตอนการใหความรู ความเขาใจถึงสิ่งที่จะ

ดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง และดําเนินการอยางไร จะมีข้ันตอน        

ในการดําเนินงานอยางไร ซึ่งจําเปนจะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหน่ึง 

โดยมีแนวทางในการดําเนินการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ ดังน้ี 1) การใหความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน กอนที่จะดําเนินการปฏิบัติจริงน้ันอาจดําเนินการโดยบุคคลภายในโรงเรียน ที่มีความสามารถ

ในเรื่องน้ัน หรืออาจจะเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกก็ได 2) ในกรณีที่เชิญวิทยากร

ภายนอกมาใหความรูน้ัน ผูบริหารจําเปนตองมอบหมายใหผูหน่ึงผูใดหรือมอบหมายใหคณะผูนิเทศ

เปนผูติดตามแนวความคิดจากวิทยากร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง 3) ถึงแมผูบริหารจะไมอยู      

ในฐานะผูดําเนินการใหความรู หรือมอบหมายใหผูอื่นรับผิดชอบโครงการนิเทศแลวก็ตาม หากเปนไปได

ผูบริหารควรรวมรับฟงการบรรยายจากวิทยากรไปพรอม ๆ กับครูผูรับการนิเทศ การเขารวมกิจกรรม

ของผูบริหารจะบังเกิดผลดี คือ ทําใหผูบริหารเขาใจหลักการหรือแนวคิดใหมที่ครู และบุคลากร          

ในโรงเรียนจะไดปฏิบัติอันกอใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงาน 4) หลังจากการใหความรูแกผูรับ 

การนิเทศไดเสร็จสิ้นกระบวนการแลว กอนจะสิ้นสุดรายการ ควรจัดใหมีชวงเวลาสําหรับขอตกลง        

ในการทํางานดวย ซึ่งขอตกลงน้ีจะเปนเสมือนแนวทางในการทํางาน และจะเสมือนกฎหรือระเบียบ

หรือสัญญาตอกลุม ซึ่งจะมีผลตอความต้ังใจและเอาจรงิกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเปนอยางมาก 

(ษัรวา มูเก็ม, 2557 : 31 - 32) เชนเดียวกับสิริรัตน ใจทาน (2558 : 10) ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

เปนข้ันตอนของการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการ จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร 

และจะดําเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ และภัณฑิรา สุปการสวน (2557) (ภัณฑิรา 
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สุปการสวน, 2557 : 61  อางถึงใน สงัด อุทรานันท, 2530 : 84 - 89) การใหความรูกอนดําเนินการ

นิเทศ (Informing - I) เปนข้ันตอนการใหความรู ความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวา ตองอาศัยความรู 

ความสามารถอยางไรบาง  จะมีข้ันตอนในการดําเนินการ อยางไร และจะดําเนินการอยางไรใหผลงาน

ออกมาอยางมีคุณภาพ ข้ันตอนน้ีจําเปนทุกครั้งสําหรับเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหม ไมวา จะเปนเรื่องใด 

ก็ตามและเมื่อมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังเปนไปไมไดผลหรือไดผลไมถึงข้ันที่พอใจ ซึ่งจําเปน 

ที่จะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีก ครั้งหน่ึง ปทมพร วงศเณร (2556 : 31)           

การใหความรูกอนการนิเทศ หมายถึง การใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินงานวาจะตองอาศัย

ความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําให

ไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ข้ันน้ีจําเปนทุกครั้งสําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหมไมวาจะเปน

เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังไมไดผลหรือไดผลไมถึงข้ันที่พอใจซึ่งจําเปน

จะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหน่ึง สอดคลองกับนิรุทธ นันทมาศวังนรา 

กลาวถึงกระบวนการนิเทศภายในดานการใหความรู คือ เนนการใหความรู ความเขาใจอยางตอเน่ือง

ในเรื่องที่จะนิเทศ รูปแบบการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถดําเนินการ          

ในลักษณะประชุมสมัมนา แลกเปลีย่นเรยีนรูกับสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการ แนวทางการนิเทศ 

รวมทั้งการเขารวมเปนคณะนิเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากการนิเทศเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

โดยที่มุงใหผูรับการนิเทศมีความรูความสามารถ พัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการสอน   

ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของโรงเรียน (นิรุทธ 

นันทมาศวังนรา, 2561)  

   จากแนวคิดตาง ๆ สรุปไดวา การใหความรูกอนการดําเนินการนิเทศ หมายถึง ข้ันตอน

ที่ผูเกี่ยวของตองใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถ 

อยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร และทําอยางไรใหไดผลการนิเทศออกมาอยางมคุีณภาพ 

สําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดข้ึนใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม มีความจําเปนตองใหความรูกอนการ

ดําเนินงานนิเทศเสมอ โดยการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งเสมอ ทั้งน้ีจะตอง

สํารวจหรอืตรวจสอบถึงความรูพื้นฐานของบุคลากร ทําใหสามารถเพิ่มเติมสวนยังไมถนัดและมีความเขาใจ

ที่คลาดเคลื่อนไดอยางเต็มศักยภาพ 

  4.  การปฏิบัติการนิเทศ  

   การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ถือเปนข้ันตอนที่สําคัญ แผนงานหรือโครงการ         

จะมีความสมบูรณเพียงใดก็ตาม หากไมนํามาปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมไดก็ไมมีประโยชนอันใด การดําเนินงาน

นิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหไดตามความตองการหรือเปาหมายที่วางไว        

ซึ่งจะมีรายละเอียดแตละข้ันตอน ดังน้ี 
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     4.1 การใหความรูในงานทีป่ฏิบัติเปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการ 

วาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบางจะมีข้ันตอนในการดําเนินงานอยางไร และจะทําอยางไร      

ที่จะทําใหไดผลงานออกมาอยางมคุีณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการนิเทศที่จะจัดข้ึนใหม เพื่อจะได

สรางความเขาใจกันและทําใหการนิเทศน้ันไดผล 

     4.2  การปฏิบัติงานประกอบดวยการปฏิบัติงานที่ไดรับความรวมมือจากทุกฝาย 

คือ 

        4.2.1  ผู รับการ นิ เทศ เปน ข้ันที่ ผู รับการ นิ เทศลงมือป ฏิบั ติงาน              

ตามความรูความสามารถที่ไดรับ 

        4.2.2  ผูใหการนิเทศ เปนข้ันที่ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ และดูแล           

ใหผูรับการนิเทศไดทํางานสําเร็จตามที่วางไว 

        4.2.3  ผู บริ หารเป นผู ที่ ส นับสนุนการนิ เทศ ผู บริ หารสถานศึกษา                     

จะใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณคาใชจายวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยให                 

การปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล 

     4.3  การสรางขวัญและกําลังใจผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจ

โดยเฉพาะจากฝายบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสราง

ขวัญ และกําลังใจควรปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการทํางานจึงจะไดผล  

   ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศเปนการปฏิบัติ

ตามแผนที่ครูและผูนิเทศไดรวมกนักําหนดไวคือ การทําความเขาใจรวมกัน การจัดสรรทรพัยากร การสราง

และใชเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศจะเปนไปตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดวางแผนการนิเทศไว หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ  เกิดข้ึน บุคคลที่เกี่ยวของทุกคน โดยเฉพาะครูกับผูนิเทศจะตองรับรูรวมกันภายในเวลา

อันรวดเร็ว ผูนิเทศจะตองแกปญหาและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค  การยืดหยุน        

เปนสถานการณที่เกิดข้ึนไดตามความจําเปน และชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึงข้ันตอนการปฏิบัติ 

การนิเทศภายในโรงเรียนไวอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

     1.  ผูบริหารโรงเรียนประชุมคณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

และครูผูสอนทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศภายในโรงเรียนและสรางความตระหนักตอการนิเทศ  

ภายในโรงเรียน  

     2.  คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนินการนิเทศตามแผน

และปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ดวยเทคนิค และวิธีการที่กําหนดรวมกันไวโดยใชเครื่องมือ และ

สื่อในการนิเทศภายใน  

     3.  ครูผูสอนไดรับการนิเทศอยางนอย 4 ครั้งตอป (ภาคเรียนละ 2 ครั้ง)  

     4.  ครูผูสอนมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียน  
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     5.  ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ระหวางการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

   การมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดมีนักการศึกษา และ

ผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการมีสวนรวมในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาไวดังน้ีพระราชดํารัส

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในพิธีเปดการสัมมนาผูผลิตนวัตกรรม 

ทางการศึกษาอันเกิดจากการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

วันที่ 16 ตุลาคม 2536 กลาวไววา “การนิเทศงานทางวิชาการภายในสถานศึกษา เปนการดําเนินงาน

ที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลภายใ นโรงเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ ซึ่งไดแก ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 

หัวหนางาน และหัวหนาหมวดวิชา นับวาเปนสิ่งที่จะกอใหเกิดผลดีแกการศึกษาหลายประการ คือ 1) 

เปนการเสริมกําลังการนิเทศการศึกษาอยางทั่วถึง 2) เปนการแกปญหาไดตรงจุด 3) บรรยากาศ          

ของการนิเทศจะเปนบรรยากาศของความรัก ความสมัครสมานสามัคคีและ 4) การติดตามผลการนิเทศ 

จะกระทําไดตลอดเวลาไมขาดระยะ” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เทปโทรทัศน, 

2536)  

   ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2556) ไดกลาวถึงแนวคิดของการเผยแพรและขยายผลการนิเทศไววา การนําพา      

สูความย่ังยืนน้ันสามารถทําได ดังน้ี 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนอผลการดําเนินการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ประกาศเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ มีผลการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา      

ที่ประสบผลสําเร็จและเผยแพร 2) ประกวดนวัตกรรมและผลที่เกิดจากการนิเทศภายในที่ประสบ

ผลสําเร็จ 3) สังเคราะหนวัตกรรมและผลที่เกิดจากการนิเทศภายในที่ประสบผลสําเร็จ 4) เผยแพร

นวัตกรรมและผลที่เกิดจากการนิเทศภายในที่ประสบผลสําเร็จ 

   หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2556) ไดกลาวเกี่ยวกับ

การรายงานผลการนิเทศและการนําไปใชไววา จะตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการรายงานผลการนิเทศ 

และมีการรวบรวมขอมูลต้ังแตตนในข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย จากน้ันวิเคราะหและประมวลผล

การนิเทศ พรอมทั้งจัดทํารายงานผลและเผยแพรผลการนิเทศ และวัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229)         

ไดกลาววา การปฏิบัติการนิเทศหรือวิธีการนิเทศคือ การใหการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอนแกผูรับการนิเทศดวยวิธีการพูด ช้ีนํา แนะนํา รวมปฏิบัติ รวมปรึกษาหารือ 

รวมแกปญหาหรือคอยใหความชวยเหลือเมื่อครูตองการเทาน้ัน โดยทั่วไปกระบวนการนิเทศการสอน

จะประกอบดวยการสังเกตการณสอนในช้ันเรียน การประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมกันหาแนวทาง        

ในการปรับปรุงและพัฒนา หรือ ดวยวิธีดําเนินการตามกระบวนการนิเทศแบบตาง ๆ เชน การนิเทศ

แบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการโคชแบบเพื่อนชวยชวย (Peer Coaching) เปนตน 

สอดคลองกับกิตติพงษ ศิริเมือง (2556 : 59) การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ที่แสดงถึงบทบาท
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การดําเนินกิจกรรมการนิเทศรวมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค และกิจกรรม

ที่กําหนดไวในโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยที่มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ       

ที่วางไวครบถวน มีการดําเนินการประชุมกอนเปดภาคเรียน มีการดําเนินการการตรวจเย่ียมช้ันเรียน 

มีการสังเกตการณการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการใหคําปรึกษาแกครู มีการดําเนินการ         

ใหศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ มีการใหบริการเอกสารทางวิชาการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการ

ดําเนินการสาธิตการจัดการเรียนรู อีกทั้ง พรรณภา พูลบัว (2556) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาไววา การที่จะขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาจะตอง สงเสริม

การบริหารแบบมีสวนรวมกลาวคือ การสนับสนุน ติดตามกํากับใหโรงเรียนบริหารจัดการตามแนวทาง 

การกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีการสรางและพัฒนา

เครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ จัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจและกระตุน        

ใหเครือขายดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง รวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนใหโรงเรียนกับชุมชนรวมมือกัน

ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวม

ในการตัดสินใจจัดการศึกษาอยางหลากหลายและเหมาะสม สามารถนําภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากร

และแหลงเรียนรู ในชุมชนและทองถ่ินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมากที่สุด โดยรัชนีกร วงศสะอาด 

(2557 : 7) การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการในช้ันเรียนโดยมีการสราง

ความตระหนัก การวางแผนรวมกัน การกําหนดแนวทางการสังเกตการสอน การสังเกตการสอน การวิเคราะห

กระบวนการเรียนการสอน การประชุมหลังการสังเกตการสอน และการวางแผนอยางตอเน่ือง ในสวน

ของการทํางานระหวางผูนิเทศกับผูถูกนิเทศ โดยจะตองยอมรับฟงความกันและเปดเผยตามรูปแบบ

ประชาธิปไตย เปนการนิเทศที่เปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็น รวมกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมายของการนิเทศและวางแผนนิเทศรวมกัน ทําใหครูและผูบริหารเกิดความรวมมือ

ในการแกปญหา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางใกลชิด โดยครู และ 

ผูนิเทศมีบทบาทเทา ๆ กันดังน้ี การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ 

การสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ กําหนดรูปแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อจัดทําการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพประเมินผลการนิเทศและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการนิเทศ และ

ประเมินผลการนิเทศ และสิริรัตน ใจทาน (2558 : 10) ไดสรุปไววา การดําเนินการนิเทศประกอบดวย

การปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานของครู การปฏิบัติงานของผูนิเทศ การปฏิบัติงานของผูสนับสนุน

การนิเทศ 

   จากแนวคิดดังกลาว การปฏิบัติการนิเทศหมายถึง การช้ีแจงใหคณะครูเขาใจบทบาท

ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ ดําเนินกิจกรรมการนิเทศโดยตรง และ

โดยออม ประชุม ปรึกษาหารือหลังการจัดกิจกรรมการนิเทศเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน สรางขวัญ
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และกําลังใจ ใหครู กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจใหครู          

มีความศรัทธาในวิชาชีพ และการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ 

  5.  การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 

   สิริรัตน ใจทาน (2558 : 10) การสรางเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ คือ 

ข้ันตอนของการเสริมแรงของผูบริหาร ซึ่งใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ        

ในการปฏิบัติงานข้ันน้ีอาจดําเนินไปพรอม ๆ  กับผูรับการนิเทศที่กําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได

เสร็จสิ้นแลวก็ได สอดคลองกับนิรุทธ นันทมาศวังนรา ใหความหมายของการสรางขวัญและกําลังใจ  

ไววาเปนกระบวนการนิเทศที่มุงเนนการใหกําลังใจกับผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อสงเสริมสนับสนุน

ใหผูรับการนิเทศมีแรงกระตุนในการทํางานตอไป การสรางขวัญและกําลังใจสรางไดโดยการช่ืนชม 

การใหเกียรติบัตร การใหโอกาสในการเรียนรูตรงความถนัด ความรูความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุน

ดานความรูอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนดานสื่อ วัสดุอุปกรณ การใหคําปรึกษา

ดานการจัดการเรียนการสอน และการใหกําลังใจอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากการสรางขวัญและกําลังใจ

โดยใชหลักการตระหนักในความมีมนุษยสัมพันธ เปนตัวขับเคลื่อนดวยการใหความสําคัญกับความมี

มนุษยสัมพันธระหวาง ผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ จะชวยใหเกิดการยอมรับและศรัทธาซึ่งกัน

และกัน โดยผูบริหารตองเปนผูมีอุดมการณ มีคุณธรรมประจําใจ นําวิชาการ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคปจจุบันได มีวิสัยทัศนกวางไกล นําสมัย ทันเหตุการณและอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง        

มีคุณลักษณะของความโปรงใสในการบริหารองคกร จนเกิดเปนแบบอยางที่ ดีในการบริหารองคกร         

ใหประสบความสําเร็จ (นิรุทธ นันทมาศวังนรา, 2561)  

   จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การสรางเสริมกําลังใจ 

หมายถึง การเสริมกําลังใจของผูบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ 

โดยเสริมสรางใหบุคลากรมีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทําใหครูมีความภูมิใจในอาชีพครู 

สงเสริมใหครูมีความกาวหนาในอาชีพใหโอกาสที่จะเจริญกาวหนาไปสู ตําแหนงหรือเงินเดือนที่สูงข้ึน 

มอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถแกครู ยอมรับความสามารถและใหความสนใจแกบุคลากร

ผูปฏิบัติงานนิเทศ รวมทั้งยกยองชมเชยและใหเกียรติแกผูปฏิบัติงานทุกคนในสถานศึกษาโดยเทาเทียมกัน

  6.  การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

   เปนข้ันตอนตอเน่ืองจากข้ันตอนอื่น ๆ ที่ตองทําควบคูไปกับการนิเทศ จะชวยให

ทราบวาการปฏิบัติงาน เปนไปตามแผนหรือโครงการ และบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินผล

เปนข้ันสุดทายในการดําเนินการ ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูที่ไดรับ

มอบหนาที่ใหทําการประเมินผล หลักการที่ใชในการประเมินผล มีดังน้ี 
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   6.1  การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเช่ือถือ โดยการต้ังจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

การใชเครื่องมือและการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปนที่ยอมรับ           

ของฝายนิเทศ ครูอาจารยและนักเรียน นักศึกษา 

   6.2  การประเมินผลเปนข้ันตอนหน่ึงของการนิเทศที่จําเปนตองทํา เมื่อไดจัดทํา

โครงการนิเทศแลว 

   6.3  การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ทั้งจากผูบริหารผูนิเทศ และ

ผูรับการนิเทศ 

   6.4  การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหวางโครงการ 

เพื่อจะไดพิจารณาวิธีดําเนินการเพื่อปรับปรุงโครงการ สวนการประเมินผลสรุปเปนการประเมินผล

เพื่อการตัดสินใจถึงผลที่ไดรับจากโครงการ 

   6.5  การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ  

      ก.  การประเมินผลที่ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินผลที่มุงตัวนักเรียน

นักศึกษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน รวมทั้งคุณสมบัติและความสามารถของครูผูสอน

      ข.  การประเมินผลที่กระบวนการ เปนการประเมินขณะดําเนินโครงการ         

เพื่อการปรับปรุงโครงการ 

      ค.  การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลหลังจากดําเนินโครงการแลวพิจารณา

ผลที่ไดจากโครงการวา บรรลุจุดมุงหมายต้ังไวหรือไม 

      การประเมินผลมเีทคนิควิธีการดังน้ี คือ 

      ก.  การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถจะดําเนินการไดในลักษณะประเมินผล

เดียวหรือประเมินผลเปนกลุมได ผูดําเนินการประเมินจะรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือชนิดตาง ๆ 

จากบุคคลที่เกี่ยวของ การประเมินผลน้ีตองใชเครื่องมือทีม่ีความเช่ือถือ และมีความเที่ยงตรงในการวัด 

จึงอยูที่คุณภาพของเครื่องมือที่ใช เชน แบบสอบถามชนิดตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะหและการแปลผล

ขอมูลดวย 

      ข.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลจากการสังเกต สัมภาษณ 

การประชุม สัมมนารวมกัน อาจจะมีแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณประกอบดวยก็ได การประเมินผล

แบบน้ีผูประเมินตองมีความละเอียด ชางสังเกตขณะเดียวกันก็ตองไมมีอคติ มีใจเปนกลางโดยทั่วไป

การประเมินผลการนิเทศจะใชเทคนิควิธีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันไปเพื่อใหไดขอมูล          

ที่ถูกตองและเช่ือถือได 

 

 



 96

    สวนการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติได ดังน้ี  

      1.  เมื่อประเมินผลแลวพบวาผลที่ไดเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไวก็สามารถ 

นําวิธีการที่ใชไปนิเทศในกลุมอื่นตอไป 

      2.  เมื่อประเมินผลแลวพบวา ผลการนิเทศยังมีขอบกพรองที่ควรแกไข         

ก็สามารถจะปรับปรุงวิธีการใหมใหเหมาะสม 

      3.  เมื่อประเมินผลแลวพบวา วิธีการนิเทศมีปฏิกิริยาจากผูรับการนิเทศ และ

มีเสียงวิพากษวิจารณมาก ก็ควรจะไดวางแผนการนิเทศใหม 

      4.  เมื่อประเมินผลแลวพบวา เทคนิควิธีที่นํามาใชไดผลดีมาก ฝายประชาสัมพันธ

สามารถจะประชาสัมพันธใหสถานศึกษาอื่นสามารถนําไปปฏิบัติได 

   ชฎาภรณ ไชยยา (2555) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

      1.  ผูบริหารโรงเรียนแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

      2.  คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทาขอมูลสภาพ       

การจัดการเรียนการสอนทีป่ฏิบัติจรงิ และรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศภายในใหคณะกรรมการ

ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนทราบ  

      3.  คณะกรรมการประเมนิผลการนิเทศภายในโรงเรียนนาขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

สังเคราะหและนาเสนอตอผูบริหารโรงเรียน  

      4.  ผูบริหารโรงเรียนใหขอมูลยอนกลับ/ขอเสนอแนะ ตอคณะครู และผูเกี่ยวของ  

      5.  คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทําเอกสาร สรุปผล

การดําเนินงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

   กิตติพงษ ศิริเมือง (2556 : 61) การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง

บทบาทการตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไวโดยมีการกําหนด

แนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน ประเมินผลกอนดําเนินการนิเทศภายใน นําผลการประเมิน

มาพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไป ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการประเมินผลระหวาง       

การดําเนินการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศภายในใหตนสังกัด

รับทราบ โดยมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดกิจกรรม เชนเดียวกับวัชรา เลาเรียนดี (2556 : 229) 

ไดกลาววา การประเมินผลการนิเทศจะตองมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งตัวโครงการ  

วิธีนิเทศของผูนิเทศ และผลลัพธหรือผลผลิตของนิเทศดวย ซึ่งเทคนิควิธีการประเมินผลน้ัน ผลสําเร็จ

ของกระบวนการนิเทศแตละโครงการอาจจะประเมิน โดยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน      

โดยวัดผลการเรียนรูหลายดานวัดและประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูดวยวิธีตาง ๆ 

และแบบประเมินผลโครงการ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ การประเมินผลทําไดหลายวิธี 
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เชน การสังเกตพฤติกรรมของครูและนักเรียน การสัมภาษณ การรวมอภิปราย การใชแผนการเรียนรู 

ตลอดจนพิจารณาจากผลงานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลจากการนิเทศที่เกิดข้ึน       

ในโรงเรียน ไดแก 

     1.  โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการไดดีย่ิงข้ึน 

     2.  ครูเปลี่ยนพฤติกรรม 

     3.  ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

     4.  นักเรียนที่จบแลวไปเรียนตอ หรือประกอบอาชีพไดตามความแตกตาง

ระหวางบุคคลของนักเรยีนและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่พอใจ เมื่อสิ้นสุด

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ตามแผนที่วางไวแลวจะตองมีการสรุปจัดรายงานผลการนิเทศ

ภายในโรงเรียนไวอยางชัดเจน สําหรับนําเสนอผูเกี่ยวของและนําไปเปนขอมูลสารสนเทศในการนําไป

เปนแบบอยางหรือพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนตอไป 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557) มีแนวทางการดําเนินงาน 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

     1.  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลสารและสนเทศที่ไดจากการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล นํามาสรุปและรายงานผลเพื่อไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย 

การพัฒนาและปรับปรงุการดําเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลย่ิงข้ึนอยางตอเน่ือง  

     2.  จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูทางไกลผานดาวเทยีมสําหรับโรงเรียนที่ประสบ

ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาและครโูรงเรียนปลายทาง พรอมทั้งประกาศยกยอง ชมเชย สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร

ที่เกี่ยวของ  

     3.  รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตอกระทรวง 

ศึกษาธิการ  

     4.  ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกล         

ผานดาวเทียมสูสาธารณะชนผานทางเว็บไซต และสื่อสารมวลชน 

   รัชนีกร วงศสะอาด (2557 : 7) การติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 

หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกบัการใหความเหน็ชอบในการติดตามความกาวหนา การกําหนดสาระสําคัญ

ของเรื่องที่จะประเมินผลการกําหนดวิธีการประเมินผล การสรางและการใชเครื่องมือในการประเมินผล 

การนําผลการประเมินมาใช และการสรปุและรายงานผล และชญากาญจธ ศรีเนตร (2558) การประเมินผล

การนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานการนิเทศ โดยการวัดและประเมินผลงาน

นิเทศ (ชญากาญจธ ศรีเนตร, 2558 : 28 อางถึงใน แฮรริส, 1969 : 14 - 15)  
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   สิริรัตน ใจทาน (2558 : 10) การประเมินผลการนิเทศ เปนข้ันตอนที่ผูนิเทศนําการ

ประเมินผลการดําเนินงานที่ผานไปแลววา เปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ สมควรที่จะตอง

ปรับปรุงแกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจทําไดโดยการใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหมอีกครั้ง 

หรือไดดําเนินการปรบัปรงุการดําเนินงานทั้งหมดไปแลว ยังไมถึงเกณฑที่ตองการ สมควรที่จะตองวางแผน

รวมกันวิเคราะหหาจุดที่ควรพัฒนา ดังที่นิรุทธ นันทมาศวังนรา ไดใหขอสรุปในการปฏิบัติงาน และ

การประเมินผลโดยใชหลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนตัวขับเคลื่อนการนิเทศภายในโดยรวมกัน

หาขอสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจในครั้งตอไป จะทําใหการนิเทศมีความชัดเจน 

เปนไปดวยความโปรงใส ผูนิเทศและผูรับการนิเทศเกิดความศรัทธา และความเช่ือมั่นในผลการประเมิน

เชิงประจักษเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการมุงปฏิบัติตามแผนที่วางไวมีปฏิทิน

การปฏิบัติงานในการนิเทศภายในและเครื่องมือในการนิเทศที่ชัดเจน ปฏิบัติงานการนิเทศดวยความโปรงใส

เปนไปตามเครื่องมือตามแผนที่กําหนด มีการประเมินผลการดําเนินงานการนิเทศภายในและรายงาน

ผลการนิเทศภายในใหผูเกี่ยวของทราบเปนระยะ ๆ (นิรุทธ นันทมาศวังนรา, 2561)  

   จากแนวคิดดังกลาว การประเมินผลการนิเทศ และการรายงานผล หมายถึง            

การดําเนินการจัดเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน 

การประเมินผลการนิเทศอยางตอเน่ือง การดําเนินการนิเทศไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรม 

เตรียมการตรวจสอบความพรอมของผูประเมิน สรุปและรายงาน เพื่อสรางและใชเครื่องมือได         

อยางเหมาะสม รวบรวมขอมูลไดอยางครอบคลุม ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล สรุป

และจัดทํารายงานผลการนิเทศเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรการนิเทศภายในเปนประจําทุกป  

 

บริบทสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 ภาพท่ัวไป  

 สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ต้ังอยู ณ อาคารเลขที่ 261/28 ถนนอําเภอ 

ตําบลมะขามเต้ียอําเภอเมือง จังหวัด สุราษฎรธานีรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร ขอมูลพื้นฐาน ดานโครงสราง สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จัดโครงสรางการ บริหารงานออกเปน 7 กลุม คือ 1) กลุม

อํานวยการ 2) กลุมบริหารงานบุคคล 3) กลุมนโยบายและ แผน 4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           

5) กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 6) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ               

7) หนวยตรวจสอบภายใน  
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 ดานบุคลากร  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีบุคลากร ดังน้ี  

 บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจํานวน 58 คน จําแนกเปน  

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       1   คน  

 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา      3   คน  

 กลุมอํานวยการ                  5   คน  

 กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย         5   คน  

 กลุมบรหิารงานบุคคล               8   คน  

 กลุมนโยบายและแผน               4   คน  

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา            6   คน  

 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   12   คน  

 หนวยตรวจสอบภายใน               1   คน  

 อัตราจาง                      13   คน  

 บุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา จํานวน     3,316  คน จําแนกเปน 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา               66   คน  

 รองผูอํานวยการสถานศึกษา             78   คน  

 ขาราชการครู                 2,847   คน  

 พนักงานราชการ                 139   คน  

 ลูกจางประจํา                  186   คน  

 ดานสถานศึกษา  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 66 แหง 

จําแนกเปน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 44 แหง และชุมพร จํานวน 22 แหง 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

 วิสัยทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาพัฒนา       

สูความเปนเลิศในระดับ สากลบนพื้นฐานความรูคูคุณธรรม พันธกิจ พัฒนาและสงเสริม สนับสนุน  

การจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ใหผูเรยีนระดับ มัธยมศึกษาทุกคนไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

และพัฒนาสูระดับสากล โดยใหผูเรียน เปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม คานิยมองคกรย้ิมแยมแจมใส 

วองไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม (Smile Speed Service Spirit) เปาหมาย          

การดําเนินงาน 
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 ดานคุณภาพผูเรียน  

  1.  ผูเรียนมีความรูความสามารถ และมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล  

  2.  ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ 

อื่น ๆ รวมถึง การสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมีประสิทธิผล 

  3.  ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรองวิเคราะหสังเคราะหริเริ่ม 

สรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  

  4.  ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาช้ินงาน สิ่งประดิษฐนวัตกรรม โดยใชเครื่องมือ

เทคโนโลยี ที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพ 

ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)  

  5.  ผูเรียนใฝดีมีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ และ 

จิตใจบริการ มีความเปน พลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิต และมีจิตสํานึก 

รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิก ที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

 ดานระบบการเรียนรู  

  1.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World - Class 

Standard Curriculum and Instruction)  

  2.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู  

  3.  โรงเรียนจัดการเรียนรูเรื่องภาษาดิจิตัล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึงมีคุณภาพ  

  4.  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก  

  5.  ครูพัฒนาความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู           

ยุคใหม 4  

 ดานระบบการบริหารจัดการ  

  1. โรงเรียนบรหิารจัดการไดคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล  

  2.  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล ใหไดพัฒนาตน

เต็มตามศักยภาพ  

  3.  โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอืแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับทองถ่ิน 

ระดับประเทศและระหวางประเทศ  
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 ดานคุณภาพแหลงเรียนรู  

  1.  โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพทั่วถึงและคุมคา  

  2.  โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตาง ๆ  ทุกภาคสวนเปนเครอืขาย

รวมสงเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 กลยุทธการดําเนินงาน  

 กลยุทธที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู ความเปนเลิศ

ในระดับมาตรฐานสากล และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

 กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิต ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดอยางมีคุณภาพ 

 กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน 

ไดอยางมีคุณภาพ  

 กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอํานาจ เนนการ

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประเด็นที่เปนอุปสรรค คือ ประชาชน/ผูปกครอง 

สวนใหญยังไมไดรับขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและสถานศึกษาอยางครบถวน 

แนวโนมโครงสรางประชากรวัยเรียนลดลงสงผล ใหนักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึน  

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนบางโรงมีแหลงอบายมุขและสิ่งเสพติดเพิ่มข้ึน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรม 

เลียนแบบยากตอการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ผูปกครองบางสวนขาดความรูความเขาใจ ในเรื่อง 

ของการอบรม ดูแล เอาใจใสบุตร - หลาน การอพยพยายถ่ินฐานของแรงงานตางถ่ิน ตางดาว สงผลให 

เกิดความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ระบบการควบคุมในเรื่องของการใชเทคโนโลยี ขาดประสิทธิภาพ 

สงผลใหนําไปใชในทางที่ไมพึงประสงคการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลให 

อุปกรณและเทคโนโลยีของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาลาสมัย โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ตองมี

คาใชจายในการปรับปรุง พัฒนาเพิ่มข้ึน ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประเด็นที่เปนจุดออน 

คือ การบริหารจัดการระบบ เครือขาย (สหวิทยาเขต) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษายังไมชัดเจน 

ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดการกํากับ ติดตาม อยางตอเน่ืองในบางภารกิจ ขาดแคลน

บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกรอบอัตรากําลงบุคลากรที่ปฏิบัติงานบางสวนไมตรงกับ

ภาระงานที่รับผิดชอบ บุคลากรขาดความรูความเขาในการปฏิบัติงาน ทดแทนกันสงผลใหเกิดความลาชา

ในการบริการ ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญการเฉพาะดาน ในดานงบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน พัสดุ 

(กลุมนโยบายและแผน, 2555)  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 

 งานวิจัยภายในประเทศ  

 ประภาพร เจริญศิริ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาความพึงพอใจ         

ในการปฏิบัติงานของครู และศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก คือ ดานพฤติกรรมผูนํา แบบมิตรสัมพันธ 

ดานพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธ และดานพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงสวนความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก คือ ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จ 

ของงาน และความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน          

ของครูความสัมพันธของพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู        

มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เจษฎากรณ นันดิลก (2556 : 81) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล

ตอประสิทธิผลในการทํางานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1 พบวา ภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ 

เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ภาวะผูนําแบบสนับสนุน และตํ่าสุดภาวะผูนําแบบสั่งการ 

 สุจิตรา สงคราม (2556) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัย พบวา การใชภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกแบบ ความแตกตางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา             

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาการใชภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน          

ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีการใชภาวะผูนําแบบใช

อิทธิพลดานอุดมการณมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีการใช ภาวะผูนําแบบกระตุนการใช

ปญญามากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ มีการใชภาวะผูนํา แบบใชอิทธิพลดานอุดมการณ                

มากที่สุดและผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ พิเศษมีการใชภาวะผูนําแบบจูงใจมากที่สุด 
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 กิตติวรรณ แสนโท (2556 : 56) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูนําทางวิชาการ       

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

พบวา 1) ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลระยอง ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด และดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพตามลําดับ  

2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเรียนใน สังกัดเทศบาลนครระยอง 

จังหวัดระยอง จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  

ทางสถิติ สวนดานการกําหนดสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน และดานประสานงานดานการใชหลักสูตร แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวม 

และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

 สุจิตรา แซจิว (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

กับพฤติกรรมการสอนของคร ูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบรุี และตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนกับพฤติกรรมการสอนของคร ูและ

ศึกษาความสัมพันธระหวาง กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

เทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง ไดแก ครูผูสอน สังกัดเทศบาล

ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ันอยางไมเปนสัดสวน (Disproportional 

Stratified Random Sampling) จํานวน 248 คน เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ Q แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาคไดความเช่ือ จากบาน กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

เทากับ 0.89 และคาความเช่ือมั่นพฤติกรรมการสอนของครู เทากบั 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) 

และคาสัมประสิทธิ Q สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดเทศบาล

ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อยูในระดับมาก 2) พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาล     

ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อยูในระดับ มาก 3) ความสัมพันธระหวาง กระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  

มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ศิริพร อินนะรา (2558 : 95) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา      

ที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เขตลาดกระบัง ผลการวิจัยพบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง พิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุนอยู      

ใน 59 ระดับมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือภาวะผูนําแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับมาก อันดับ 3 

คือภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมอยูในระดับมาก และภาวะผูนําแบบสั่งการอยูในระดับนอย ตามลําดับ

 ทะวิด ผองกัล (2558) การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาด 

เล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

ระดับภาวะผูนําของผูบริหาร และเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน และ

จําแนกตามประสบการณของครูผูสอน โดยผลการวิจัย พบวา 1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา             

ข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวาทุก ดานอยูในระดับมาก 

เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ดานภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน และดานภาวะผูนําแบบ สั่งการ 2. การเปรียบเทียบระดับ

การมีภาวะผูนําของผูบริหารข้ันพื้นฐานขนาด เล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ ในการสอนของครู โดยภาพรวม และรายดาน พบวา        

ไมมีความแตกตางกัน 

 วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวม กลาวคือผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา

แบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ภาวะผูนําแบบสั่งการ และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

สวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน ประกอบดวยการฝกอบรม 

การศึกษาตอและการศึกษาทางไกล การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา การนิเทศการสอน และ

การศึกษาดูงาน เมื่อพิจารณาผลการวิจัยแลว สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ ภาวะผูนํา

แบบสนับสนุน และภาวะผูนําแบบมีสวนรวม สงผลตอการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ันผูบริหาร

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมภาวะผูนําของผูบริหารเองโดยเลือกใชภาวะผูนํา         

ใหเหมาะสมกับงานสถานการณ และบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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 งานวิจัยตางประเทศ 

 Moore (2000 : 61) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสํานักงานกลางจํานวน 7 คน 

เกี่ยวกับความสมัพันธระหวางการนิเทศกับการประเมินของผูบริหารโรงเรียน ผลการศึกษา พบวาผูบริหาร

สํานักงานกลางรับรูวา การนิเทศเปนกระบวนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ซึ่งเช่ือวาจะทําใหครูใหญ        

มีการพัฒนาและเจริญกาวหนา ในงานที่รับผิดชอบ โดยผูบริหารโรงเรียนควรมีการทบทวนเครื่องมือในการ

ประเมินซ้ําอีกครั้งหน่ึง ในชวงระหวางปและปลายปการศึกษา 

 Silva & Dana (2001 : 45) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการนิเทศแบบรวมมือในโรงเรียนที่จะพัฒนา           

สูระดับมืออาชีพ ผลงานวิจัยน้ีนําเสนอรูปแบบของการนิเทศแบบรวมมือ โดย เนนการตรวจสอบ และ

การใชขอมูล เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จะพัฒนาสูระดับมืออาชีพซึ่งมี 4 ข้ันตอนที่ บุคลากรในโรงเรียน

จะตองรวมกันสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเริ่มจากข้ันตอนแรก คือ ข้ันการเตรียม

ความพรอม การนิเทศโดยตรง ผลของการนิเทศและความตองการของครู ซึ่งในการนิเทศจะตองยึด

หลักทั้งสี่ผสมผสานกัน ในการนิเทศควรกําหนดหนาที่ของศึกษานิเทศกในมหาวิทยาลัยหรือครู และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการนิเทศจะชวยทําใหครูไดรับการพัฒนา ทัศนคติ อีกทั้งยังชวงสงเสริม

ใหครูและคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยกันมาใสใจในการสอนย่ิงข้ึน 

 Stephen (2002) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลหรับความสําเร็จที่มีคุณภาพ และ

การเรียนรูขององคการ ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธทางบวก

กับการทํางานเปนทีม การเนนที่ลูกคาเปนสําคัญและพันธะสัญญาที่จะปรับปรุงอยางตอและหลักการ

ฝกปฏิบัติขององคการแหงการเรียนรูดานวิสยัทัศนรวมรูปแบบการจัดการแบบแผน 5 แบบทางความคิด 

สวนภาวะผูนําแบบตามสบายมีความสัมพันธทางลบกับการเปนที่ลูกคาเปนสําคัญ และการบริหาร 

แบบวางเฉยเชิงรุกมีความเกี่ยวของเชิงบวกกับวิธีการควบคุมกระบวนการ การใชวิธีการควบคุมกระบวนการ

ไดสะทอนกลับมาเพิ่มกระบวนการยอนกลับตอสมาชิกของทีม ซึ่งไดสงเสริมหรือใหกําลังใจ การฝกปฏิบัติ

ของการเรียนรูขององคการแหงการเรียนรูทั้ง 2 ดาน คือ ดานการเรียนรูของทีม และดานความรูสึก

สวนบุคคลของความเช่ียวชาญของบุคคล หลักการฝกปฏิบัติของการคิดเชิงระบบ และหลักการฝกปฏิบัติ

ของการเรียนรูของทีมมีความสัมพันธทางบวกกับระดับซึ่งผูนํากลุมทํางาน 

 Walter and Others (2003 : 2 - 14) ทําการศึกษา งานวิจัยเพื่อคนหาคําตอบวาในชวง 

30 ปที่ผานมา งานวิจัยไดบอกอะไรบางเกีย่วกับผลของภาวะผูนําที่มีตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ซึ่งในบทนํา

ของรายงานวิจัยระบุวา ไมมีวิธีแกปญหาใดสามารถนํามาใชไดอยางสมบูรณแบบทั้งน้ี ไมวาจะเปน

เรื่องหน่ึงที่เกี่ยวของกับความมีประสิทธิผลของการศึกษาสําหรับขอคนพบจากการวิจัยครั้งน้ีช้ีใหเห็นวา 

1) มีความสัมพันธอยางเห็นไดชัดระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 2) การที่

ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการเพิ่มสูงข้ึน ทําใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเพิ่มสูงข้ึน ตามไปดวย 3) มีพฤติกรรม

ภาวะผูนํา 21 ขอ ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก พฤติกรรมภาวะผูนํา
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ในดาน 1) คํานึงถึงวัฒนธรรมองคการ 2) วางระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน 3) ออกกฎขอบังคับ

ที่ปกปองครูใหสามารถทุมเทเพื่อการสอน 4) แสวงหาทรัพยากร 5) สรางและพัฒนาหลักสูตรการสอน 

และการวัดผล 6) กําหนดจุดเนนในเปาหมาย 7) แสวงหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การวัดผล 

และการสอน 8) การสรางวิสัยทัศนรวม 9) ใหรางวัลสําหรับความสําเร็จ 10) มีทักษะการสื่อสาร 11) 

เปนนักประชาสัมพันธ 12) ใหผูอื่นสวนรวมตัดสินใจ 13) ยอมรับทั้งความสําเร็จและความลมเหลว 

14) มีมนุษยสัมพันธ 15) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 16) มองโลกแงดี 17) มีอุดมการณ 18) ติดตาม

ความความกาวหนาของโรงเรียน 19) ยืดหยุนปรับตัวงาย 20) คํานึงถึงสถานการณ 21) เปนผูกระตุน

ใหเกิดสติปญญา 

 Smith (2006) ไดทําการศึกษาวิจัยเรือ่ง การศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียน

และคะแนนการทดสอบมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การรับรูของวัฒนธรรมโรงเรียนมีความสัมพันธ

กับผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐแอริโซนา       

ทางตะวันตกเฉียงใต ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Chester A. Schriesheim (2006) ศึกษาเรื่องของทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายและทฤษฎี

ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง โดยวิเคราะหระดับรายบุคคลพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ

กันในระดับปานกลางกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา จากการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนยืนยันวา พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุนใน ทฤษฎี วิ ถีทาง  - เป าหมาย             

มีผลในทางบวก 

 Mine SANCAR (2009) ศึกษาแบบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

ผูนํากับความพึงพอใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญในเชิงบวกอยางชัดเจน 

 Jasmine Green (2010) ศึกษาแนวคิดรูปแบบกระบวนการทางวิชาการที่นําไปสูผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา การศึกษาครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางคือ นักเรียนมัธยมปลายจํานวน 

1866 คน พบวาการใชผูนําแบบใหการสนับสนุนและผูนําแบบมีสวนรวมในการเรียนให ผลในเชิงบวก

กับนักเรียนในดานของการสรางแรงจูงในการมาเรียน เจตคติที่ดีตอการเรียนโดยวัดไดจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

 Rajbhandari (2014) ไดทําการศึกษาวิจัยเรือ่งความพรอมในการเปนผูนําเพื่อความยืดหยุน

และความคลองตัว : มิติที่ 4 ของภาวะผูนําตามสถานการณในการต้ังคาการศึกษา ซึ่งในการต้ังคาการศึกษา

ความยืดหยุนและความคลองตัวของผูนําเปนปจจัยที่จําเปนสําหรับการเตรียมความพรอมสําหรับ        

การเปนผูนํา รวมทั้งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของผูตามสถานการณและความพรอม       

ในสถานการณ ผูนําตองมีวิธีการหลายมิติที่จะใหผูนําลดชองวางลดความไมตรงกันระหวางความตองการ

ของครูและนักเรยีน ผูนําตองแสดงรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณทั้งภายในและสถานการณภายนอก 
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ผลการวิจัยน้ีจะใหความเปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมที่ผสมผสานกันทั้งความจําเปนในสถานการณ และ

เตรียมความพรอมของผูตาม การเตรียมความพรอมของผูนําสําหรับความยืดหยุนและความคลองตัว

เปนสิ่งจําเปนที่จะมีสวนรวมในดานวิธีการหลายมิติของความเปนผูนําจะชวยสงเสริมความยืดหยุน 

ของความเปนผูนําและความสมดุลที่ อยูในรูปแบบตาง ๆ ไดทันทีตามบริบท 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําและการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา ทั้งในและตางประเทศพบวา แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เกี่ยวของกับ

การพัฒนาภาวะผูนําของผูนิเทศ ที่มีจําเปนอยางตอการกํากับดูแล และประเมินผลการเรียนการสอน

ของครูการนิเทศการศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการนิเทศภายใน ถือไดวาเปนหัวใจ และยุทธศาสตรที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุน            

ใหโรงเรยีนดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสบความสาํเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรียน การประกันคุณภาพ

การศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหการนิเทศภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพนักเรียน          

อันเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา  

 จากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ ที่กลาวถึงทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย ผลการศึกษา

จากงานวิจัยตาง ๆ พบวาหากองคการใดที่ผูนําเลือกใชภาวะผูนําไดเหมาะสมถูกตอง ก็จะสามารถ

นําพาองคการน้ันใหไปสูเปาหมาย ประสบความสําเร็จ ไดผลลัพธที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดี 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย ภาวะผูนําแบบสั่งการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

เปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดมีการพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง ดังน้ันในสวนของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง

กระบวนการสนับสนุน เสริมสรางใหบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดพัฒนาวิชาชีพ พัฒนา

ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษา

อยางตอเน่ืองโดยพัฒนาผานรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อที่จะสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร             

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหบุคลากรพัฒนา

ตนเองไดรับความรูเพิ่มเติมใหม มีเทคนิคทักษะกระบวนการทํางานแบบใหม ๆ เพื่อทําใหองคการ

สามารถใชความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาไดชวยกันนําพาใหองคการสามารถดําเนินงาน 

ไปสูเปาหมาย เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ประกอบดวยการฝกอบรม การนิเทศการสอน การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 

และการศึกษาตอ และการศึกษาทางไกล จากรูปแบบการพัฒนาดังกลาวจะสามารถ ทําใหบุคลากร

ทางการศึกษานําประโยชนที่ไดจากการพัฒนาตนเองไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ตอไป 



บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา และศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี           

ซึ่งผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการ 

เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู  

4. การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

1.  ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกผูบริหารและครูผูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ปการศึกษา 2561 จํานวน 66 โรงเรียน ประชากรทั้งหมดจํานวน 

3,178 คน (สารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11)  

2.  กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนปฏิบัติจํานวน 

355 คนโดยผูวิจัยดําเนินการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 2.1  สํารวจรายช่ือโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11      

ไดโรงเรียน 66 แหง มีผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 3,178 คน 

 2.2  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) เพื่อใหลงขอมูลที่ไดจากลุมตัวอยาง        

มีมากพอและเหมาะสม โดยการคําจากสูตรของ Taro Yamane ที่กําหนดคาความเคลื่อนที่ยอม           

ใหเกิดข้ึนในรูปของสัดสวนเทา .05  
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 

1. การสรางเครื่องมือและข้ันการสรางขอคําถาม  

 1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา หลักเกณฑและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาและประสิทธิผลการนิเทศภายในสถานศึกษา  

 1.2  กําหนดขอบขายเน้ือหาในการสรางเครื่องมือวิจัยตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  1.3  สรางแบบสอบถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของ การวัด        

ตามนิยามศัพท นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ

และ พิจารณาแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

การวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับระดับการปฏิบัติตามแบบภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาตามระดับการปฏิบัติของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ประกอบดวยตําแหนงหนาที่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย ภาวะผูนําแบบสั่งการ 

ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

  คะแนนระดับ  5   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  

  คะแนนระดับ  4   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  คะแนนระดับ  3   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

  คะแนนระดับ  2   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

  คะแนนระดับ  1   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย การสํารวจ

ความตองการและความจําเปน การวางแผนการนิเทศ การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ  

การปฏิบัติการนิเทศ การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ และการประเมินผล              

การนิเทศและการรายงานผล 
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 คะแนนระดับ  5   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  

 คะแนนระดับ  4   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 คะแนนระดับ  3   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนระดับ  2   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 คะแนนระดับ  1   หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 2. ข้ันการหาความตรงเชิงเน้ือหา  

 2.1 นําแบบสอบถามใหผู เช่ียวชาญดานเน้ือหา และผูเ ช่ียวชาญดานการวัด และ

ประเมินผล จํานวน 5 คน ประกอบดวย การตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 

(Index of Item Objective Congruence :IOC) ของแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน โดยประเด็นที่มีคา IOC  

ตํ่าวา 0.50 แสดงวาขอคําถามน้ันวัดไมตรงจุดประสงค หรือตรงตามเน้ือหา 

 2.2  ปรับปรงุแบบสอบถามตามการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ 

 2.3  นําเสนออาจารยที่ปรึกษา จากน้ันจึงปรบัปรุงแกไข แบบสอบถามอีกครัง้หน่ึง 

3. ข้ันการหาความเช่ือมั่น  

 3.1  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหาร และครูผูสอน          

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แบบรายบุคคล (one to one 

Try out) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของ Crobach  

 3.2  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

ตอไป  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากกลุมที่เปนกลุมตัวอยาง 

โดยมีลําดับข้ันตอนในการเกบ็รวบรวมขอมูล ดังน้ี  

 1.  ขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เพื่อทําหนังสือนําสงถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือ

ใน การเก็บรวบรวมขอมูลกับขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในปการศึกษา 2561 
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 2.  ผูวิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมลูเพื่อใชในการวิจัยและสงแบบสอบถาม

ไปยังผูบริหาร และครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11            

ที่เปน กลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม พรอม นัดหมาย เวลาที่ขอรับ 

แบบสอบถามคืนดวยตนเอง  

 3.  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด  

 4.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร และดําเนินการประมวลผลโดยใชโปรแกรม 

สําเร็จรูป ในการคํานวณคาสถิติตาง ๆ มีข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงทายตาราง  

 2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใชสถิติคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยใชเกณฑแปลความหมายจากชวงคะแนน

ตามเกณฑ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103 อางถึงใน ประธาน ยศรุงเรือง, 2559 : 104)  

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีระดับภาวะผูนําตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในระดับนอยที่สุด  
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 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดประมวลผล

ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติตามหัวขอการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี  

  3.1  สถิติบรรยาย  

     1) การแจกแจงความถ่ี และ รอยละ 

     2) คาเฉลี่ย 

     3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  3.2  สถิติทดสอบสมมติฐาน  

     การวิเคราะห การถดถอย พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ คําบรรยาย (แบบภาวะผูนําที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาระดับใด)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานีมีวัตถุประสงค 1) 

เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี และ 3) เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี  

  1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมลู  

  3. ผลการวิเคราะหขอมลู  

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 

 N   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง   

 Χ    แทน    คาเฉลี่ย 

 S.D.   แทน    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t    แทน   คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 

 Sig.    แทน    นัยสําคัญทางสถิติ (Significant)  

 *    แทน    คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **   แทน    คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 R   แทน   คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ 

 R2   แทน   คาอํานาจในการพยากรณ 

 b   แทน   คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ ซึง่พยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 β    แทน   คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ ซึ่งพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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 Std.Error    แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

 Adjusted R2  แทน  ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว 

 Ý      แทน  คะแนนประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ไดจากสมการพยากรณ 

          ในรูปคะแนนดิบ 

 Ž      แทน  คะแนนประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ไดจากสมการพยากรณ 

          ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 X1       แทน  ภาวะผูนําแบบสัง่การ  

 X2       แทน  ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน 

 X3       แทน  ภาวะผูนําแบบมสีวนรวม 

 X4       แทน  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

 Y      แทน  กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

  

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิเคราะหขอมลูการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารทีส่งผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ขอมูล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาคาสถิติขอมูลมีข้ันตอน 

ดังน้ี  

  1.  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามรูปแบบ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี   

  3.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  4.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณทํางาน โดยผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของครู  

 

สถานภาพสวนบุคคลของครู 
จํานวน 

(N = 355) 
รอยละ 

1.  เพศ 

  1.1  ชาย 

  1.2  หญิง 

 

142 

213 

 

 

 

 

40.00 

60.00 

 

 

 

2.  ระดับการศึกษา 

  2.1  ปริญญาตร ี

  2.2  สูงกวาปริญญาตร ี

 

272 

83 

 

 

 

 

76.60 

23.40 

 

 

 

3.  ประสบการณทํางาน 

  3.1  1 - 5 ป 

  3.2  6 - 10 ป 

  3.3  มากกวา 10 ปข้ึนไป 

 

27 

121 

207 

 

 

 

 

 

7.60 

34.10 

58.30 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูบริหาร และครู  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณทํางาน จํานวน 355 คน พบวา ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี สวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ             

มีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครู

ตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี  

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา และครูตามแบบ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย ภาวะผูนําแบบสั่งการ 

ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ ผลการ

วิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.2 - 4.6 

 

ตารางท่ี 4.2   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและราย

ดาน 

 

รูปแบบภาวะผูนํา 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1.  ภาวะผูนําแบบสัง่การ 3.74 0.42 มาก 

2.  ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน 3.40 0.64 ปานกลาง 

3.  ภาวะผูนําแบบมสีวนรวม 3.29 0.97 ปานกลาง 

4.  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 3.83 0.58 มาก 

รวม 3.57 0.54 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาที่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากและปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจาก

มากไปนอย คือ ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ ดานภาวะผูนําแบบสั่งการ ดานภาวะผูนํา               

แบบใหการสนับสนุนและดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบสั่งการ 

 

ภาวะผูนําแบบสั่งการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. ผูบริหารเปนผูที่วางแผนและกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 

 แตเพียงผูเดียว 3.42 0.95 ปานกลาง 

2. ผูบริหารเปนผูกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว 3.44 0.83 ปานกลาง 

3. ผูบรหิารกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน 

 แตเพียงผูเดียว 3.92 0.75 มาก 

4. ผูบรหิารไมเปดโอกาสใหครผููสอนมสีวนรวมในการวางแผน 

 และกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 3.88 0.81 มาก 

5. ผูบรหิารช้ีนําสิ่งทีจ่ะตองทําและวิธีการที่จะทําให 

 ครูผูสอนทราบ 3.79 0.84 มาก 

6. ผูบรหิารแจงขางสารใหครูไดรบัทราบถึงสิ่งทีค่าดหวังไว 

 อยางชัดเจน 3.88 0.85 มาก 

7. ผูบรหิารตัดสินใจทุกเรื่องเพียงคนเดียว แลวสั่งการ 

 ใหครูผูสอนปฏิบัติตาม 3.50 0.92 ปานกลาง 

8. ผูบริหารไมเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ 3.91 0.77 มาก 

9. ผูบรหิารเปนผูกําหนดเวลาที่จะตองทํางานใหแลวเสร็จ 3.94 0.69 มาก 

10. ผูบรหิารไม อธิบายหรือแจงใหครผููสอนทราบถึง 

 ความคาดหวังของสถานศึกษา 3.82 0.82 มาก 

รวม 3.74 0.42 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานภาวะผูนําแบบสัง่การ โดยรวมอยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับมากและปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารเปนผูกําหนดเวลาที่จะตองทํางานใหแลวเสร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหาร

เปนผูที่วางแผนและกําหนดนโยบายของสถานศึกษาแตเพียงผูเดียว 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนํา 

  แบบใหการสนับสนุน 

 

ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1.  ผูบริหารเช่ือมั่นวาครจูะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลตามที่ไดกําหนดไว

ตามเปาหมาย 3.01 1.22 ปานกลาง 

2.  ผูบริหารใหความเปนกันเองกบัครูในการทํางาน 2.98 1.03 ปานกลาง 

3.  ผูบริหารเปนผูใหกําลงัใจและสรางบรรยากาศที่ดี 

 ในการทํางาน 3.03 1.29 ปานกลาง 

4.  ผูบริหารปฏิบัติตอครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

อยางเสมอภาค 2.99 1.25 ปานกลาง 

5.  ผูบริหารมีความเปนมิตร ใหคําปรกึษาแกทุกคนได 3.42 0.98 ปานกลาง 

6.  ผูบริหารใสใจในความเปนอยู และความตองการของคร ู 3.32 1.00 ปานกลาง 

7.  ผูบริหารมีความเมตตา เห็นอกเห็นใจ เขาใจความรูสึก

เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของครผููสอน 3.31 0.94 ปานกลาง 

8.  ผูบริหารสนับสนุนใหครผููสอนมีความกาวหนาในวิชาชีพ 3.46 0.99 ปานกลาง 

9.  ผูบริหารใหคําแนะนํา เสนอแนะและชวยเหลอืครผููสอน 

 ในการพัฒนาวิชาชีพ 3.49 0.93 ปานกลาง 

10.  ผูบริหารเอาใจใส ในความตองการของครผููสอน 3.77 1.00 มาก 

11.  ผูบริหารใหการยอมรับนับถือครผููสอน 3.55 1.10 มาก 

12.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครผููสอนเขาพบเพือ่ปรึกษาหารือ

เรื่องงานและเรื่องสวนตัวได 3.97 0.78 มาก 

13.  ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของงานเปนที่นาพอใจ 

 ของบุคลากร 3.99 0.64 มาก 

รวม 3.40 0.64 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.4 พบวา ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครตูามแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และรายขออยูในระดับมาก และ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของงานเปนที่นาพอใจของบุคลากร 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูผูสอนเขาพบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องงาน และ

เรื่องสวนตัวได สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหความเปนกันเองกับครูในการทํางาน 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบริหาร 

 สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบ 

 มีสวนรวม 

 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. ผูบรหิารมีความเช่ือมั่นโดยไววางใจอยางเต็มที่ ใหครู

ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่ 3.03 1.08 ปานกลาง 

2. ผูบรหิารจะมกีารวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรงุการ

ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 3.13 1.22 ปานกลาง 

3. ผูบรหิารมีกลยุทธที่ทําใหครูเห็นถึงความสําคัญในการ

รวมมือกันปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จตามที่ 

ต้ังเปาหมายไว 3.40 1.22 ปานกลาง 

4. ผูบรหิารสนับสนุนให ครผููสอนมสีวนรวมในการแก ปญหา

ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 3.33 1.44 ปานกลาง 

5. ผูบรหิารมอบหมายงานใหครผููสอน โดยคํานึงถึงความรู 

ความสามารถและความตองการของครผููสอน 3.57 1.13 มาก 

6. ผูบรหิารมีวิธีการจงูใจใหครูผูสอนรวมมือกันปฏิบัติงาน 3.53 1.05 มาก 

7. ผูบรหิารมีการประชุม ปรึกษาหารือครูผูสอนเสมอ 3.12 1.28 ปานกลาง 

8. ผูบรหิารมีการกระตุนใหเกิดการอภิปรายและเสนอแนะ 

 ในการปฏิบัติงาน 3.26 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.97 ปานกลาง 

 



 120 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด สุราษฎรธานี 

ดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และรายขออยูในระดับมากและปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมอบหมายงานใหครูผูสอน โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ

และความตองการของครูผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีวิธีการจูงใจใหครูผูสอน

รวมมือกันปฏิบัติงาน สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความเช่ือมั่นโดยไววางใจอยางเต็มที่  

ใหครูปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติของผูบริหาร 

  สถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบ 

  มุงความสําเร็จ 
 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. ผูบรหิารจัดทําแนวทางในการปรับปรงุการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 3.94 0.87 มาก 

2. ผูบรหิารมีความมั่นใจวาครผููสอนจะสามารถปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายตามกําหนดไวเปนอยางดี 3.83 0.90 มาก 

3. ผูบรหิารยกยองชมเชยเมื่อครูผูสอนสามารถปฏิบัติงานได

สําเร็จตามเปาหมาย 3.88 0.89 มาก 

4. ผูบรหิารต้ังความคาดหวังในความสําเร็จตอการปฏิบัติงานที่

มีมาตรฐานของครผููสอน 3.99 0.76 มาก 

5. ผูบรหิารกําหนดมาตรฐานดานความเปนเลิศสูงแกครูผูสอน 3.97 0.52 มาก 

6. ผูบรหิารกําหนดเปาหมายที่ทาทายใหแกครูในการ

ปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามมาตรฐานที่ต้ังไว 3.87 0.86 มาก 

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหครผููสอนแสดงความสามารถอยางเต็มที ่ 3.72 0.92 มาก 

8. ผูบรหิารเนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสงู 3.62 1.00 มาก 

9. ผูบรหิารคํานึงถึงผลงานของครผููสอน มากกวาคอยเฝา 

 ตรวจตราวิธีการปฏิบัติงาน 3.67 0.91 มาก 

รวม 3.83 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ผูบริหารต้ังความคาดหวังในความสาํเรจ็ตอการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานของครูผูสอน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารกําหนดมาตรฐานดานความเปนเลิศสูงแกครูผูสอน สวนขอที่       

อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารเนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ประกอบดวย การสํารวจความตองการ และ

ความจําเปน การวางแผนการนิเทศ การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การสรางเสริม

กําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผลผลการวิเคราะหปรากฏ

ตามตารางที ่4.7 - 4.13 

 

ตารางท่ี 4.7   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 

 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. การสํารวจความตองการและความจําเปน 3.80 0.40 มาก 

2.  การวางแผนการนิเทศ 3.92 0.46 มาก 

3.  การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 4.08 0.55 มาก 

4.  การปฏิบัติการนิเทศ 4.10 0.53 มาก 

5.  การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 3.93 0.61 มาก 

6.  การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 3.62 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก และ

รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

ดานการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ ดานการวางแผน 

การนิเทศ ดานการสํารวจความตองการและความจําเปน และดานการประเมินผลการนิเทศและการ

รายงานผล 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

  นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสํารวจความตองการและความจําเปน 

 

การสาํรวจความตองการและความจําเปน 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1.  สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและผล 

 การปฏิบัติงานจากผลการประเมินภายนอกของโรงเรียน 

 เพื่อกําหนดความตองการในการนิเทศภายใน 3.70 0.96 มาก 

2.  ศึกษามีการศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียน

เพื่อกําหนดขอบเขตของความจําเปนในการนิเทศภายใน 3.62 0.82 มาก 

3. สถานศึกษาสํารวจขอมูลการปฏิบัติงานของฝายงาน 

 และกลุมสาระตาง ๆ เพื่อนํามากําหนดความตองการ 

 ในการนิเทศภายใน 3.85 0.58 มาก 

4. ผูบรหิารและครผููเกี่ยวของรวมกันวิเคราะหนโยบาย 

 ของ สพฐ. และ สพม. เพื่อกําหนดความจําเปนในการนิเทศ

ภายใน 3.89 0.82 มาก 

5. ครูผูรบัผิดชอบโครงการมีการจัดทําโครงการนิเทศภายใน 

 ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 3.61 0.85 มาก 

6. สถานศึกษามีการแตงต้ังกรรมการศึกษาสภาพปจจุบัน 

และปญหาและความตองการในการนิเทศภายในโรงเรียน 3.97 0.71 มาก 

7. หัวหนาฝายบริหารวิชาการศึกษาความตองการในการนิเทศ

จากผลการประเมินที ่ผานมาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 3.76 0.91 มาก 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 

 

การสาํรวจความตองการและความจําเปน 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

8.  ผูบริหารสถานศึกษาและครปูระมวลทางเลอืกในการ 

 แกปญหาการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อกําหนดทิศทาง 

 ในการนิเทศภายใน 3.86 0.72 มาก 

9.  ครูผูรบัผิดชอบรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ของครูในโรงเรียนมาใชเปนขอมูลในการกําหนด 

 ความตองการในการนิเทศภายใน 3.73 0.90 มาก 

10.  หัวหนาฝายบรหิารวิชาการศึกษาความตองการจําเปน

ของครใูนการรับการพฒันาดานการจัดการเรียนการสอน

ภายใตกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 3.66 0.90 มาก 

11.  หัวหนาฝายบรหิารวิชานําผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระ 

มากําหนดความตองการในการนิเทศภายใน 4.04 0.73 มาก 

12.  สถานศึกษามกีารกําหนดประเด็นที่ตองการพฒันา 

 ดานการจัดการเรียนการสอน ภายใตกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอนที่เนน 

 การคิดวิเคราะห การเรียนการสอนทีเ่นนกิจกรรมโครงงาน 

เปนตน 4.01 0.70 

 

มาก 

รวม 3.80 0.40 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสํารวจความตองการ

และความจําเปน โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

หัวหนาฝายบริหารวิชานําผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระ มากําหนดความตองการในการนิเทศภายใน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษามกีารกําหนดประเด็นที่ตองการพัฒนาดานการจัดการเรียน

การสอน ภายใตกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห 

การเรียนการสอนที่เนนกิจกรรม โครงงาน เปนตน สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ครูผูรับผิดชอบ

โครงการมีการจัดทําโครงการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

  นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผนการนิเทศ 

 

การวางแผนการนิเทศ ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 

Χ  S.D. 

1.  สถานศึกษามกีารปฏิบัติการนิเทศใชกิจกรรมและวิธีการ

นิเทศที่กําหนดในภาพตลอดแนวของการนิเทศเพื่อใหผูรับ

การนิเทศเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการนิเทศ 3.88 0.84 

 

มาก 

2.  สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศและกําหนด

บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 3.74 0.75 มาก 

3.  สถานศึกษามีการประชุมระหวางผูบรหิาร ครผููนิเทศ 

 หรือครูเพือ่ใหไดปญหาและความตองการในการนิเทศ 3.78 0.73 มาก 

4.  สถานศึกษาวางแผนการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษาโดยนําขอมูลสารสนเทศที่จัดเกบ็ไวมาใชในการ

วางแผน 3.95 0.87 มาก 

5.  สถานศึกษาจัดทําเอกสารคูมือหรอืแนวทางการนิเทศ 

 อยางชัดเจน 3.97 0.90 มาก 

6.  สถานศึกษากําหนดปฏิทิน กําหนดตารางนิเทศ กํากบั 

ติดตาม การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา 3.94 0.81 มาก 

7.  สถานศึกษากําหนดกรอบและรายละเอียดการปฏิบัติ

กิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา 3.99 0.84 มาก 

8.  ผูนิเทศจัดทําโครงการโดยกําหนดกจิกรรมสูการปฏิบัติงาน 

 อยางเปนลําดับข้ันตอน ตามแผนการนิเทศที่ไดกําหนดไวแลว 4.02 0.78 มาก 

9.  สถานศึกษาไดใชสื่อและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 

 การนิเทศภายในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 4.03 0.85 มาก 

รวม 3.92 0.46 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผนการนิเทศ 

โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาไดใชสื่อ
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และเทคโนโลยีในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือ ผูนิเทศจัดทําโครงการโดยกําหนดกิจกรรมสูการปฏิบัติงานอยางเปนลําดับข้ันตอน 

ตามแผนการนิเทศที่ไดกําหนดไวแลว สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ

การนิเทศและกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

   นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

   จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

 

การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. สถานศึกษาจัดอบรมสมัมนาใหความรูกระบวนการนิเทศ 4.05 0.69 มาก 

2. สถานศึกษามีการใหความรู ความเขาใจแกครเูรือ่งการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยายพรอมทั้งสาธิตการสอน 4.08 0.79 มาก 

3. สถานศึกษามีการสงเสริมใหคณะกรรมการนิเทศศึกษาตํารา 

เอกสารและบทความเกี่ยวกับการนิเทศภายใน เพื่อใหมี

ความรูนํามาปฏิบัติการนิเทศ 4.07 0.79 มาก 

4. ผูนิเทศมกีารใหคําแนะนําคณะกรรมการนิเทศวางแผน

ปฏิบัติการนิเทศภายในตลอด 4.16 0.73 มาก 

5. ผูบรหิารกําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการในการใหความรู

ความเขาใจกอนการนิเทศ 4.03 0.97 มาก 

6. ผูนิเทศกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศอยางชัดเจน 3.96 0.74 มาก 

7. ผูนิเทศมกีารแลกเปลีย่นเรียนรูทางวิชาการกับคร ู

 ผูรบัการนิเทศ 4.07 0.80 มาก 

8. สถานศึกษาจัดใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการ 

 นําจุดออนของกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มาจากการ 

 วิเคราะหและประเมินผลมาวางแผน และทําการปรบัปรุง 

 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 4.10 0.85 มาก 

9. ผูนิเทศการปรับปรงุเทคนิค วิธีการ กระบวนการ และ

กิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรูปแบบใหม ๆ  4.19 0.82 มาก 

รวม 4.08 0.55 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ โดยรวมอยู

ในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศการปรบัปรุงเทคนิค 

วิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรปูแบบใหม ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผู

นิเทศมีการใหคําแนะนําคณะกรรมการนิเทศวางแผนปฏิบัติการนิเทศภายในตลอด สวนขอที่อยูอันดับ

สุดทาย คือ ผูนิเทศกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศอยางชัดเจน 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

   นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

   จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

 

การปฏิบัติการนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1.  สถานศึกษามกีารดําเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ 4.15 0.76 มาก 

2.  ผูนิเทศมีการสังเกตพฤติกรรมของผูรับการนิเทศ 

 ดวยความระมัดระวังและรอบคอบถ่ีถวน 4.13 .80 มาก 

3.  ผูนิเทศและผูรบัการนิเทศรวมกันสรางบรรยากาศ 

 ในการทํางานที่ชวยเหลือซึง่กันและกัน 4.11 .89 มาก 

4.  ผูนิเทศมีการใหขอมลูยอนกลับเพื่อใหคําแนะนํา 

 ในการปรับปรงุแกไขจุดบกพรองในการนิเทศ 4.05 .83 มาก 

5.  ผูนิเทศและผูรบัการนิเทศมีการวิเคราะหและสะทอนผล 

 การสงัเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน พรอมเสนอแนะ

 แนวทางการปรับปรงุและพัฒนารวมกัน 4.16 .88 มาก 

6.  สถานศึกษามกีารจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใชการพฒันาผูเรียน และการรายงาน

 ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งสรุปแนวทาง 

 ในการพัฒนาครั้งตอไป 4.12 .85 มาก 

7.  ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิและสนับสนุนการพฒันา

 เอกสารและบริการเอกสารทางวิชาการ เพือ่ใหบุคคล 

 ในสถานศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 4.04 .60 มาก 

8.  มีการปรบัปรงุการนิเทศภายในใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 4.07 .56 มาก 

รวม 4.10 .53 มาก 
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 จากตารางที่ 4.11 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปฏิบัติการนิเทศ 

โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศมีการวิเคราะหและสะทอนผลการสังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน พรอมเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงและพัฒนารวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศ

ภายในตามปฏิทินการนิเทศ สวนขอที่อยูอันดับสดุทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาเอกสารและบริการเอกสารทางวิชาการ เพื่อใหบุคคลในสถานศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

   นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

   จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 

 

การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. สถานศึกษามีการสงเสริมใหมีกิจกรรมทีก่อใหเกิด 

 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษารวมกัน 3.78 0.94 มาก 

2. ผูบรหิาร และครใูนสถานศึกษาสรางขวัญ และกําลงัใจ 

 ใหกันและกันในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 3.91 0.89 มาก 

3. ผูนิเทศเนนการสรางความรูสึกใหกับผูรับการนิเทศรูสึกวา

ตนเองมีความสําคัญ และมีคาตอองคกรโดยการสราง

ขวัญกําลังใจและความพงึพอใจใหเกิดข้ึนกับผูรับ 

 การนิเทศ 3.74 0.96 

 

มาก 

4.  ผูนิเทศใหเกียรติ ยกยองชมเชยแกผูมีสวนรวม 

 ในการปฏิบัติงานนิเทศทกุคน 4.09 0.71 มาก 

5.  สถานศึกษาใหการสนับสนุนดานวัสดุอปุกรณ 

 และทรัพยากร 4.12 0.56 มาก 

6.  สถานศึกษามีการยกยองหรือใหเกียรติแกผูปฏิบัติงาน

นิเทศการศึกษาดีเดนหรือมผีลงานดีเดน 3.97 0.81 มาก 
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ตารางท่ี  4.12  (ตอ) 

 

การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

7.  สถานศึกษามีบรรยากาศของหนวยงานสงเสริม 

 ใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานนิเทศการศึกษา 4.13 0.61 มาก 

8.  ครูไดรับคําปรึกษา/ชวยเหลือในการปฏิบัติงานนิเทศ

การศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษา 4.07 0.76 มาก 

9.  สถานศึกษาสรางและสงเสริมการทํางานเปนทีม 

 ภายในหนวยงาน มีการเสรมิสรางวัฒนธรรม 

 และคานิยมรวมที่ดีของหนวยงาน 3.69 0.97 มาก 

10. ครไูดรับการยอมรบัและสนับสนุนจากผูบริหาร

สถานศึกษาและเพื่อนรวมงานในการทํางาน 

 นิเทศการศึกษา 3.89 0.86 

 

มาก 

รวม 3.93 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางเสริมกําลังใจ      

แกผูปฏิบัติงานนิเทศ โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา สถานศึกษามบีรรยากาศของหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานนิเทศการศึกษา 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและทรพัยากร สวนขอที่อยู

อันดับสุดทาย คือ สถานศึกษาสรางและสงเสริมการทํางานเปนทีมภายในหนวยงาน มีการเสริมสราง

วัฒนธรรมและคานิยมรวมที่ดีของหนวยงาน 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติตามกระบวนการ

   นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

   จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

 

การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 
ระดับการปฏิบัติ 

ความหมาย 
Χ  S.D. 

1. ผูบรหิารมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในการติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินงานการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในแตละแผนงานหรือโครงการ 3.58 1.02 มาก 

2. สถานศึกษากําหนดแนวทางรวมกัน ในการติดตามผลการ

พัฒนาบุคลากร หลังไดรับการนิเทศอยางตอเน่ืองเพื่อให

ไดรับการปรบัปรุง ในกรณีที่เห็นควรวาไดรับการ

ปรับปรงุ 3.45 0.96 

 

ปานกลาง 

3. ผูนิเทศมกีารกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมิน เพื่อ

นํามาจัดทําเครื่องมือในการสงัเกตการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน 3.54 0.95 มาก 

4. ครมูีการนําเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไปสูการใช

จริงในช้ันเรียนอยางเปนรปูธรรม และสะทอนผลการใช 3.86 0.92 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษานําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลใน

การปรับปรงุการปฏิบัติงานสําหรับการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในปตอไป 4.00 0.82 มาก 

6. ครนํูาผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา มา

พัฒนาวิชาชีพครูและสงผลตอการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของ

ผูเรียน 3.51 1.03 มาก 

7. สถานศึกษามกีารประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินการ

นิเทศภายในใหบุคลากรไดรบัทราบ และประชาสัมพันธสู

หนวยงานภายนอก 3.54 0.84 มาก 

8. สถานศึกษาการดําเนินการรวบรวม สรุปผลขอมูลการ

นิเทศภายใน และจัดทําสารสนเทศ เพื่อนํามาใช

ประโยชนในการจัดการศึกษา 3.48 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.67 มาก 
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 จากตารางที่ 4.13 พบวา ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา        

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการประเมินผล      

การนิเทศและการรายงานผล โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา       

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษานําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

สําหรับการนิเทศภายในสถานศึกษาในปตอไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีการนําเครื่องมือที่ใช

ในการประเมินผล ไปสูการใชจริงในช้ันเรียนอยางเปนรูปธรรม และสะทอนผลการใช สวนขอที่อยู

อันดับสุดทาย คือ สถานศึกษากําหนดแนวทางรวมกัน ในการติดตามผลการพัฒนาบคุลากร หลังไดรับ

การนิเทศอยางตอเน่ืองเพื่อใหไดรับการปรับปรุง ในกรณีที่เห็นควรวาไดรับการปรับปรุง 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยการหาการถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางที่ 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหการถดถอยของวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา 

   ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

   สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

   จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมดวยวิธี Stepwise 

 

ตัวแปรทํานาย β SE.est b t Sig. 

Constant 2.735 .152  17.968 .000 

X1 .082 .037 .105 2.209 .028* 

X2 .118 .027 .231 4.306 .000* 

X3 .066 .015 .194 4.313 .000* 

X4 .219 .029 .388 7.580 .000* 

R = 0.595 R2 = 0.354 Adj R2 = 0.347 SE. = 0.264 F = 48.018 Sig. = .000 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  
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 จากตารางที่ 4.14 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ที่ประกอบดวยภาวะผูนํา

แบบสั่งการ ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ

ของงานสามารถทํานายกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีประสิทธิภาพ

ในการทํานายได รอยละ 59.5 ไดแก ดานภาวะผูนําแบบสั่งการ (X1) ดานภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน 

(X2) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (X3) และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ (X4) ตามลําดับ สามารถคาดคะเน

คาของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี ไดจากสมการวิเคราะหการถดถอย ดังน้ี  

 สมการในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  Ý = 2.735 + 0.082 X1 + 0.118 X2 + 0.066 X3 + 0.219 X4 

 สมการในการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

  Ž = 0.105 X1 + 0.231 X2 + 0.194 X3 + 0.388 X4 

 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ

ศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยทําการเก็บขอมูลจากผูบริหารและครูผูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 355 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ตามแบบของ Likert นําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาคาเฉลี่ย       

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

สรุปผล 

 

 การศึกษารูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถสรุป

ผลการวิจัยได ดังน้ี 

  1.  ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา และครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก และ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย คือ ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

ดานภาวะผูนําแบบสั่งการ ดานภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน และดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม                

มีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 
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   1.1  ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี  

ดานภาวะผูนําแบบสัง่การ โดยรวมอยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับมากและปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารเปนผูกําหนดเวลาที่จะตองทํางานแลวเสร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารกําหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ 

ผูบริหารเปนผูที่วางแผนและกําหนดนโยบายของสถานศึกษาแตเพียงผูเดียว 

   1.2  ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนํา

แบบใหการสนับสนุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และรายขออยูในระดับมากและปานกลางเมื่อพจิารณา

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของงานเปนที่นาพอใจของบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหครูผูสอนเขาพบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องงานและเรื่องสวนตัวได     

สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารใหความเปนกันเองกับครูในการทํางาน 

   1.3  ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และรายขออยูในระดับมากและ ปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารมอบหมายงานใหครูผูสอน โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถและความตองการ

ของครูผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมีวิธีการจูงใจใหครูผูสอนรวมมือกันปฏิบัติงาน 

สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารมีความเช่ือมั่นโดยไววางใจอยางเต็มที่ ใหครูปฏิบัติงาน         

อยางเต็มที่ 

   1.4  ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมากและรายขอ 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารต้ังความคาดหวังในความสําเร็จตอการปฏิบัติงาน

ที่มีมาตรฐานของครูผูสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารกําหนดมาตรฐานดานความเปนเลิศ

สูงแกครูผูสอน สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารเนนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง 

  2.  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปนอย คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศ ดานการใหความรู

กอนดําเนินการนิเทศ ดานการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ ดานการวางแผนการนิเทศ  

ดานการสํารวจความตองการและความจําเปน และดานการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 
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   2.1  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสํารวจความตองการและความจําเปน 

โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา หัวหนาฝายบรหิารวิชา

นําผลการปฏิบัติงานของกลุมสาระ มากําหนดความตองการในการนิเทศภายใน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ สถานศึกษามีการกําหนดประเด็นที่ตองการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน ภายใต

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เชน การเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห การเรียนการสอน

ที่เนนกิจกรรม โครงงาน เปนตน สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ครูผูรับผิดชอบโครงการมีการจัดทํา

โครงการนิเทศภายในใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 

   2.2  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการวางแผนการนิเทศ โดยรวมอยูใน

ระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาไดใชสื่อและเทคโนโลยี

ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและการจัดการเรยีนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือ ผูนิเทศจัดทําโครงการโดยกําหนดกิจกรรมสูการปฏิบติังานอยางเปนลําดับข้ันตอน ตามแผนการนิเทศ

ที่ไดกําหนดไวแลว สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศ และ

กําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

   2.3  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศการปรับปรุง

เทคนิค วิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในรูปแบบใหม ๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูนิเทศมีการใหคําแนะนําคณะกรรมการนิเทศวางแผนปฏิบัติการนิเทศภายในตลอด 

สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูนิเทศกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศอยางชัดเจน 

   2.4  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยรวมอยูใน

ระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ       

มีการวิเคราะหและสะทอนผลการสังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียน พรอมเสนอแนะแนวทาง        

การปรับปรุงและพัฒนารวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายใน

ตามปฏิทินการนิเทศ สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาเอกสารและบริการเอกสารทางวิชาการ เพื่อใหบุคคลในสถานศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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   2.5  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 

โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษา          

มีบรรยากาศของหนวยงานสงเสริมใหบคุลากรมีความสุขในการทํางานนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ สถานศึกษาใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและทรัพยากร สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย 

คือ สถานศึกษาสรางและสงเสริมการทํางานเปนทีมภายในหนวยงาน มีการเสริมสรางวัฒนธรรม และ

คานิยมรวมที่ดีของหนวยงาน 

   2.6  ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ดานการประเมินผลการนิเทศและการ

รายงานผล โดยรวมอยูในระดับมากและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษานําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสําหรับการนิเทศภายใน

สถานศึกษาในปตอไปมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีการนําเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไปสู

การใชจริงในช้ันเรียนอยางเปนรูปธรรม และสะทอนผลการใช สวนขอที่อยูอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษา

กําหนดแนวทางรวมกัน ในการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร หลังไดรับการนิเทศอยางตอเน่ืองเพื่อให

ไดรับการปรับปรุง ในกรณีที่เห็นควรวาไดรับการปรับปรุง 

  3.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล         

ตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

   รูปแบบภาวะผูนํา สามารถทํานายกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        

โดยมีประสิทธิภาพในการทํานายได รอยละ 59.5 ไดแก ดานภาวะผูนําแบบสั่งการ (X1) ดานภาวะผูนํา

แบบใหการสนับสนุน (X2) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (X3) และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ (X4) 

ตามลําดับ สามารถคาดคะเนคาของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ไดจากสมการวิเคราะหการถดถอย ดังน้ี  

   สมการในการทํานายในรูปของคะแนนดิบ คือ 

     Ý = 2.735 + 0.082 X1 + 0.118 X2 + 0.066 X3 + 0.219 X4 

   สมการในการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

     Ž = 0.105 X1 + 0.231 X2 + 0.194 X3 + 0.388 X4 
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อภิปรายผล 

 

 จากสรุปผลการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

สามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 

  1.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบสั่งการ สงผลตอกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการใชความสามารถในการใชอิทธิพลในการสั่งการ หรืออํานาจ

ใหบุคคลอื่นปฏิบัติตาม และยอมรับนับถือ เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงองคกรสามารถช้ีนํากลุม   

ในการปฏิบัติตามจุดมุงหมายของกลุม ทั้งน้ีเพื่อการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ผูนําหรือผูบริหาร

ตองการและเพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ของกลุมตามที่กําหนดไว จึงทําให 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบสั่งการ สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผลการศึกษา

ครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ เชษฐธิดา ธรศรี (2557 : 13) ที่อธิบายวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบ 

สั่งการเปนพฤติกรรมของผูบริหารที่เปนผูกําหนดเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เรียกรอง         

ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ จัดทําตารางการปฏิบัติงานและประสานงาน

ตลอดจนอธิบายกฎเกณฑในฐานะผูนํากลุม เสนอแนะสิ่งที่จะตองทําและวิธีการที่จะทํากําหนดบทบาท

และรูปแบบการสือ่สาร วางแผนกําหนดระยะเวลารวมถึงมอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ ตรวจสอบกํากับ

และติดตามงานที่มอบหมายใหไปดําเนินการกระตุนและถายทอดความรูความชํานาญไมเปดโอกาส      

ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร อินนะรา 

(2558 : 95) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ผลการวิจัย

พบวา ภาวะผูนําแบบสั่งการสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด            

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

  2.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน สงผลตอ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด 

สุราษฎรธานี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณลักษณะบารมีคุณธรรม ความเช่ียวชาญ 

และสถานการณของบุคคลหรือตําแหนงที่มีอิทธิพลเชิงสรางสรรคตอผูอื่นทําใหเกิดความรวมมือ ยินยอม 

โดยใหการสนับสนุน ใชการบริหารการเปลี่ยนแปลงและดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุม

หรือองคการ ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน จึงมีความสําคัญตอกระบวนการเชิงบริหาร การเสริมสราง

ศักยภาพของผูนําเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหผูนําเกิดบารมี ไดความเช่ือมั่น ความนับถือ กําลังใจ ความอบอุน 
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ในการรวมทีมหรือกลุมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ความสําเร็จของงาน ความเปนอันหน่ึง

อันเดียวกันของคนในองคการ ข้ึนอยูกับความสามารถของผูนําที่จะนําคนไปในทิศทางใดภาวะผูนํา       

จึงนับเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการดําเนินงานขององคการ จึงทําใหรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ดานภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิด

ของ วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559 : 25) ที่อธิบายวา การเปนผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบสนับสนุน

มีความเอาใจใสตอผูตามและความตองการของเขาเพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผูนํา 

แบบสนับสนุนเปนบุคคลที่ เปดรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นเปนคนที่อบอุนเปนมิตร และเขาหา        

ไดตลอดเวลา ผูนําที่สนับสนุนจึงเปนแบบผูนําที่เนนความสัมพันธ จากการศึกษาภาวะผูนําจะใหการ

สนับสนุนและมีพฤติกรรมที่ผูใตบังคับบัญชาเขาถึงไดงาย เปนผูนําที่ใสใจสวัสดิการความเปนอยู และ

ความตองการในฐานะความเปนมนุษยของผูใตบังคับบัญชา ผูนําจะแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุน  

ในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาค 

นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎากรณ นันดิลก (2556 : 81) ไดศึกษาเรื่อง 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 พบวา ภาวะผูนําแบบสนับสนุนสงผลตอประสิทธิผล

ในการทํางานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

  3.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม สงผลตอ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด 

สุราษฎรธานี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษาตองดึงเอาความสามารถในการชักจูง จูงใจ และมีอิทธิพล 

โนมนาวใหบุคคลอื่น หรือกลุมบุคคลในองคการยอมรับการสั่งการหรือดําเนินการ หรือปฏิบัติตาม

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการ หรือวัตถุประสงคในสิ่งที่ผูนําตองการหรือพึงประสงค

ปรารถนาของทั้ง 2 ฝาย จะเห็นไดวาภาวะผูนําแบบมีสวนรวม ชวยใหเกิดการรวมพลงัใหเกิดการรวมมือ

รวมใจไปสูการเปลี่ยนแปลง ประสานใหความสะดวกในการดูแลใหความสนับสนุนและชวยเหลือ       

ใหผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่ตองการในการบริหารงานจึงจําเปนอยางย่ิง       

ที่ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําหรือมีความเปนผูนําอยูในตัวของผูบริหารเพื่อใหการบริหารในทุกหนวยงาน 

และกลุมบุคคลทั้งหลายในองคกรสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหรูปแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิด

ของ วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559 : 26) ไดอธิบายวา ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคล

หรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือหรือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ หรือการรวมกิจกรรมใด ๆ 

ไดมีสวนรวมปรกึษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น โดยต้ังแตเริ่มกระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุด
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เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ การรวมกันวางแผนรวมกันทํารวมกันวางแผน รวมกัน

ตัดสินใจ รวมกันประเมินผลและรวมรับผลประโยชน ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงซึ่งเปนการกระทํารวมกัน

ดวยความสมัครใจหรือตามบทบาทหนาที่โดยการใชความรูความสามรถและทรัพยากรรวมกันเพื่อการ

พัฒนาใหงานบรรลุวัตถุประสงค นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร อินนะรา 

(2558 : 95) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ผลการวิจัย

พบวา ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

  4.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ สงผลตอ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัด 

สุราษฎรธานี ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษาตองทําใหผูตามปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความเต็มใจ       

ใหสิ่งที่พึงปรารถนาใหเกดิข้ึนในองคการ โดยผูนําตองมุงความสําเร็จ สามารถบงัคับบญัชาใหผูใตบงัคับบญัชา

ปฏิบัติงานเพื่อนําสถานศึกษาไปสูความสําเรจ็ดวยความเต็มใจ โดยการพยายามใชอิทธิพลของตน หรือ

กลุมตน กระตุน ช้ีนํา ผลักดันใหบุคคลอื่นหรือกลุม บุคคลอื่นมีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการ

ทําสิ่งตาง ๆ  ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย จึงทําให รูปแบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  จังหวัด สุราษฎรธานี ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ี

สอดคลองกับแนวคิดของ วลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค (2559 : 26) ที่กลาวไดวา การเปนผูนําที่มุงการ

บรรลุเปาหมาย หรือมุงความสาํเรจ็ ผูนําที่มุงการบรรลเุปาหมายมุงเนนที่ความยอดเย่ียมในการปฏิบัติงาน

ของผูตาม และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ผูนําประเภทน้ีจะต้ังเปาหมายสูงและมีความเช่ือมั่นตอ

ความสามารถของสมาชิกในองคการวาสามารถบรรลุเปาหมายได จากการศึกษาภาวะผูนําที่เนน

ความสําเร็จจะต้ังเปาหมายที่ทาทายสําหรับผูใตบังคับบัญชา จะเนนความสําคัญไปที่การเปนเลิศใน

การปฏิบัติงาน และแสดงความมั่นใจในความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ดวยมาตรฐานสูง นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับการศึกษาของ เจษฎากรณ นันดิลก (2556 : 

81) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของครู        

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 พบวา ภาวะผูนําแบบ        

มุงความสําเร็จ สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

 

 

 



 139 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถนํา

ผลการวิจัยไปปรับใชและสรุปเปนขอเสนอแนะได ดังน้ี 

  1.  สําหรับหนวยงานตนสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรนําผลการวิจัยไปใชเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย      

ดานการสงเสริมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในดานภาวะผูนําแบบสั่งการ ดานภาวะผูนํา       

แบบใหการสนับสนุน ดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

สวนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรเปนไปในทิศทางการสงเสริมการนิเทศ

กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2.  สําหรับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาลวนเกี่ยวของ

กับการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรทําความเขาใจบทบาทหนาที่ในการดําเนินการนิเทศ ภายใต      

การสงเสริม และสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งบริหารจัดการสถานศึกษา ตามแบบภาวะผูนํา

ในดานตาง ๆ ตามแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และบุคลากร 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1.  ควรมกีารศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา กับกลุมตัวอยางอื่น ๆ  เพิ่มเติมเพื่อทราบถึงรปูแบบภาวะผูนําตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

  2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใชวิธีการรวบรวมขอมูลหลาย ๆ วิธีการ เชน 

การสัมภาษณ การสนทนากลุม เพื่อจะชวยใหขอมูลที่ไดรับมีความสมบูรณมากข้ึนและสามารถนําผล

การศึกษาที่ไดไปปรับใชเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

  3.  ควรใชสถิติในแงมุมอื่น ในการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อไดทราบถึง แบบภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๐๔๒   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                              อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน    คุณจิรวรรณ คุมพรอม สําลพีันธ 
 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓  

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ             

ของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ                  

ที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป        

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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                                                               อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน    คุณสุวรรณ  พารเพิง 
 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓  

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ             

ของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ                  

ที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป        

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๐๔๒   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                              อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน    คุณศุภฤกษ สีจง 
 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓  

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ             

ของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ                  

ที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป        

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๐๔๒   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                              อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน    คุณชาตรี  ปบานทา 
 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓  

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ             

ของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ                  

ที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป        

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๐๔๒   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                              อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน    คุณสาธิต เสือทอง 
 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓  

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ             

ของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว

จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ                  

ที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป        

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๐๕๓                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                      อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
        

                                                         ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒   
 

เรื่อง  ขอทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 
 

สิ่งทีส่งมาดวย  เครื่องมือวิจัย   จํานวน  ๓๐  ชุด 

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในหนวยงาของทาน

เพื่อนําไป หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการทดลองใช

เครื่องมือในการวิจัยในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

   

 

                                            ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๐๖๕                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                      อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
        

                                                         ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   
 

เรื่อง  ขอทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๑ 
 

สิ่งทีส่งมาดวย  เครื่องมือวิจัย   จํานวน  ๓๐  ชุด 

 

 ดวย นางสาวปยรัตน พารพิง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎรธานี” โดยมี ดร.สถาพร สังขขาวสุทธิรักษ และ  

ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข เปนอาจารยที่ปรึกษา ขณะน้ีไดดําเนินการถึงข้ันตอนเก็บขอมูลวิจัยเพื่อนําไป

วิเคราะหผลการศึกษาวิจัย  

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการทดลองใช

เครื่องมือในการวิจัยในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

   

 

                                            ขอแสดงความนับถือ 

                                                            

 

   (ดร.เกวลิน อังคณานนท) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย     

โทรศัพท  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ หรอื ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔  

โทรสาร  ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๒ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

 1.  ชื่อ – สกุล  ดร.จิรวรรณ คุมพรอม สําลีพันธ   

    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ      

   โรงเรียนเกาะสมุย สรุาษฎรธานี อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธานี 

    วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

2.  ชื่อ – สกุล  นายสุวรรณ พารเพิง 

   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

   โรงเรียนวัดควนสระบัว อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

3.  ชื่อ – สกุล  นายศุภฤกษ สีจง 

    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 

   โรงเรียนวัดเขาพนมแบก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

    วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

4.  ชื่อ – สกุล  นายชาตรี ปบานทา 

    ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 

   โรงเรียนบานหนองมน อําเภอไชยา จงัหวัดสุราษฎรธานี 

    วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

5.  ชื่อ – สกุล    นายสาธิต  เสือทอง     

    ตําแหนง  ครูวิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวิทยา)     

    วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา     

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

------------------------------------------ 

คําชี้แจง 

       1.  แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา         

ที่สงผลตอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

       2.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา และครู         

ตามแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

       3.  ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง คําตอบที่เปนจริง         

ของทานจะมีคุณคาอยางย่ิงในการวิจัยครั้งน้ี และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสถานศึกษา        

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

       4.  ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครั้งน้ี จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของทาน       

แตเน่ืองจากผูวิจัยจะวิเคราะหในภาพรวมและปดเปนความลับ 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

นางสาวปยรัตน พารเพงิ 

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

 1.  เพศ 

  1.1   ชาย 

  1.2   หญิง 

 

 2.  วุฒิการศึกษา 

  2.1   ปริญญาตร ี

  2.2   สูงกวาปรญิญาตร ี

 

 3.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  3.1   ไมเกิน 5 ป 

  3.2   6 - 10 ป  

  3.3   มากกวา 10 ป 

 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและครูตามแบบ

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

คําชี้แจง  1.  แบบสอบถามในสวนน้ีมีทั้งหมด 40 ขอ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ            

 2.  ขอใหทานพิจารณาขอความในแตละขอวาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา     

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎรธานี วาอยูในระดับใด โดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติเพียง 1 ชอง 

             3.  ระดับการปฏิบัติของผูบรหิารสถานศึกษา แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

                     5   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด   

                   4   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

                   3   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

                   2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

                   1   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
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ขอ 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก 

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย 

ท่ีสุด 

1 

ภาวะผูนําแบบสั่งการ      

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่วางแผนและกําหนด

นโยบายของสถานศึกษาแตเพียงผูเดียว 

     

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมาย 

การปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว 

     

3. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดมาตรฐานของผล 

การปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว 

     

4. ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหครูมสีวนรวม 

ในการวางแผนและกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 

     

5. ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสารใหครูไดรบัทราบ 

ถึงสิ่งที่คาดหวังไวอยางชัดเจน 

     

6. ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจทุกเรือ่งเพียงคนเดียว 

แลวสั่งการใหครูปฏิบัติตาม 

     

7. ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหครูไดแสดง

ความคิดเห็นในเรือ่งตาง ๆ 

     

8. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดเวลาทีจ่ะตอง

ทํางานใหแลวเสร็จ 

     

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน      

9. ผูบริหารสถานศึกษาเช่ือมั่นวาครสูามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมปีระสทิธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผล 

ตามที่ไดกําหนดไวตามเปาหมาย 

     

10. ผูบริหารสถานศึกษาใหความเปนกันเองกับคร ู

ในการทํางาน 

     

11. ผูบริหารเปนผูใหกําลงัใจและสรางบรรยากาศที่ดี 

ในการทํางาน 
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ขอ 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (ตอ)      

12. ผูบริหารปฏิบัติตอครู อยางเสมอภาค      

13. ผูบริหารมีความเปนมิตรใหคําปรึกษาแกครทูกุคนได      

14. ผูบริหารสถานศึกษาใสใจในความเปนอยู 

และความตองการของคร ู

     

15. ผูบริหารสถานศึกษามีความเมตตา เห็นอกเห็นใจ 

เขาใจความรูสึกเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของคร ู

     

16. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครมูีความกาวหนา 

ในวิชาชีพ 

     

17. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนํา เสนอแนะ 

และชวยเหลือครูในการพฒันาวิชาชีพ 

     

18. ผูบรหิารสถานศึกษาเอาใจใส ในความตองการของคร ู      

19. ผูบริหารสถานศึกษาใหการยอมรบันับถือคร ู      

20. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูเขาพบเพื่อปรึกษา

เรื่องงาน และเรื่องสวนตัวได 

     

21. ผูบริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมของงาน 

เปนที่นาพอใจของคร ู

     

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม      

22. ผูบริหารสถานศึกษามีความเช่ือมั่นโดยไววางใจ 

ใหครูปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

     

23. ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการวิเคราะหหาแนวทาง 

ในการปรับปรงุการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
     

24. ผูบริหารสถานศึกษามีกลยุทธที่ทําใหครูเห็นถึง

ความสําคัญในการรวมมือกันปฏิบัติงาน 

จนประสบผลสําเร็จตามที่ ต้ังเปาหมายไว 
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ขอ 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (ตอ)      

25. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนให ครูมสีวนรวม 

ในการแกปญหาทีเ่กิดจากการปฏิบัติงาน 

     

26. ผูบรหิารสถานศึกษามอบหมายงานใหครู โดยคํานึงถึง

ความรู ความสามารถ และความตองการของคร ู

     

27. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการจูงใจใหครรูวมมือกัน

ปฏิบัติงาน 

     

28. ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาหารือ 

ครูเสมอ 

     

29. ผูบริหารสถานศึกษามีการกระตุนใหเกิดการ

อภิปรายและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

     

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน      

30. ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจวาครูจะสามารถ

ปฏิบัติงานบรรลเุปาหมายตามกําหนดไวเปนอยางดี 

     

31. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแนวทางในการปรบัปรุง 

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

     

32. ผูบริหารสถานศึกษายกยองชมเชยเมื่อครสูามารถ

ปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามเปาหมาย 

     

33. ผูบริหารสถานศึกษาต้ังความคาดหวังในความสําเรจ็ 

ตอการปฏิบัติงานที่มมีาตรฐานของคร ู

     

34. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดมาตรฐานดานความเปน

เลิศสงูแกคร ู

     

35. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายที่ทาทายใหแก

ครูในการปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามมาตรฐานที่ต้ังไว 

     

36. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูแสดงความสามารถ 

อยางเต็มที ่
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ขอ 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (ตอ)      

37. ผูบริหารสถานศึกษาเนนการปฏิบัติงาน 

ที่มีคุณภาพสูง 

     

38. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูพัฒนางานใน

หนาที่อยางตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

     

39. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับผลสมัฤทธ์ิ 

มากกวากระบวนการจัดการเรียนรูใหของผูเรียน  

     

40. ผูบริหารสถานศึกษาคํานึงถึงผลงานของคร ู

มากกวาการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 
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ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

คําชี้แจง  1.  แบบสอบถามในสวนน้ีมีทั้งหมด 50 ขอ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ 

             2.  ขอใหทานพิจารณาขอความในแตละขอวาระดับการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาของผูบริหาร และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี วาอยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการปฏิบัติเพียง 1 ชอง 

             3.  ระดับการปฏิบัติของผูบรหิารสถานศึกษา และคร ูแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

                    5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด   

                  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

                  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

                  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

                  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 

ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การสาํรวจความตองการและความจําเปน      

1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการศึกษา

สภาพปจจุบันและปญหาและผลการ

ปฏิบัติงานจากผลการประเมินภายนอก 

ของโรงเรียนเพื่อกําหนดความตองการ 

ในการนิเทศภายใน 

     

2. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูํารวจขอมูลการ

ปฏิบัติงานของฝายงานและกลุมสาระตาง ๆ 

เพื่อนํามากําหนดความตองการในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมกันวิเคราะห

นโยบายของ สพฐ. และ สพม. เพือ่กําหนด

ความจําเปนในการนิเทศภายใน 
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การสาํรวจความตองการและความจําเปน (ตอ)      

4. ครจูัดทําโครงการนิเทศภายในใหสอดคลอง

กับสภาพปญหา และความตองการ 

     

5. สถานศึกษามีคณะกรรมการเพือ่ศึกษา

สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

6. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการศึกษา 

ความตองการในการนิเทศจากผล 

การประเมินทีผ่านมาเสนอตอผูบรหิาร 

     

7. ผูบริหารสถานศึกษา และครรูวมกัน 

หาแนวทางในการแกปญหาการปฏิบัติงาน    

เพื่อกําหนดทิศทางในการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

     

8. ครรูวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

ของครูทุกคนในสถานศึกษา เพื่อใช 

เปนขอมูลในการกําหนดความตองการ 

ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

9. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการศึกษาความจําเปน

ของครใูนการรับการพฒันาดานการจัดการ

เรียนการสอนภายใตกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

     

10. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการและผูรบัผิดชอบ

นําผลการปฏิบัติงานของทุกกลุมสาระ 

การเรียนรูมากําหนดความตองการ 

ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การสาํรวจความตองการและความจําเปน (ตอ)      

10. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการและผูรบัผิดชอบ

นําผลการปฏิบัติงานของทุกกลุมสาระ 

การเรียนรูมากําหนดความตองการ 

ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

11. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดประเด็น 

ที่ตองการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน 

ภายใตกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

เชน การเรียนการสอนทีเ่นนทักษะการคิด

วิเคราะห การเรียนหรือการสอนทีเ่นนกิจกรรม 

โครงงาน เปนตน 

     

การวางแผนการนิเทศ      

12. สถานศึกษามแีนวปฏิบัติการนิเทศใชกิจกรรม 

และวิธีการนิเทศที่กําหนดในภาพตลอดแนว

ของการนิเทศเพือ่ใหผูรบัการนิเทศเกิด 

การเรียนรูตามวัตถุประสงคของการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

     

13. สถานศึกษามคีณะกรรมการการนิเทศ     

มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

     

14. ผูบริหารสถานศึกษาประชุม ครผููนิเทศหรือ

ครูผูรบัการนิเทศ เพื่อรบัทราบปญหา และ

ความตองการในการนิเทศ 

     

15. ผูบริหารสถานศึกษา และครูวางแผน 

การดําเนินการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษาโดยนําขอมูลสารสนเทศที่จัดเกบ็

ไวมาใชประกอบการวางแผนการนิเทศ 
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การวางแผนการนิเทศ (ตอ)      

16. ครจูัดทําเอกสารคูมือหรือแนวทางการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน 

     

17. ผูบริหารสถานศึกษา แลครกูําหนดปฏิทิน 

กําหนด ตารางนิเทศ กํากับ ติดตาม  

การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

18. ผูบริหารสถานศึกษา และครรูวมกันกําหนด

กรอบ รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 

     

19. ครจูัดทําโครงการการนิเทศที่นํากิจกรรม     

สูการปฏิบัติงานอยางเปน ลําดับข้ันตอน  

ตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ที่ไดกําหนดไวแลว 

     

20. ผูบริหารสถานศึกษา และครใูชสื่อ เทคโนโลยี

ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

และการจัดการเรียนการสอน 

     

การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ      

21. สถานศึกษาจัดอบรมสัมมนาใหความรู

เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

     

22. สถานศึกษามีการใหความรู ความเขาใจแกครู

เรื่องการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

บรรยายพรอมทัง้สาธิตการสอน 

     

23. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิใหคณะกรรมการ

นิเทศศึกษาตํารา เอกสารและบทความ

เกี่ยวกับการนิเทศภายใน เพื่อใหมีความรู

นํามาปฏิบัติการนิเทศ 
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

24. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครู หรือ

คณะกรรมการการนิเทศดําเนินการใหความรู

ความเขาใจกอนการนิเทศ 

     

25. ผูบริหารสถานศึกษา และครกูําหนด

จุดมุงหมายของการนิเทศอยางชัดเจน 

     

26. ผูบริหารสถานศึกษา และครทูุกคนมสีวนรวม

ในการนําจุดออนของกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่มาจากการวิเคราะห 

และประเมินผลมาวางแผน เพื่อปรบัปรุง 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

     

27. ผูบรหิารสถานศึกษา และครมูีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการกับครผููรบัการนิเทศ 

     

การปฏิบัติการนิเทศ      

28. สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายใน

สถานศึกษาตามปฏิทินการนิเทศ 

     

29. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูังเกตพฤติกรรม

ของผูรับการนิเทศดวยความระมัดระวัง  

และรอบคอบ 

     

30. ผูบริหารสถานศึกษา และครผููรับการนิเทศ

รวมกันสรางบรรยากาศในการทํางาน 

ที่ชวยเหลอืซึ่งกันและกัน 

     

31. ผูบริหารสถานศึกษา และครมูีการใหขอมลู

ยอนกลบัเพื่อใหคําแนะนําในการปรบัปรุง

แกไขจุดบกพรองในการนิเทศ 
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การปฏิบัติการนิเทศ (ตอ)      

32. ผูบริหารสถานศึกษา และครมูกีารวิเคราะห  

และสะทอนผลการสังเกตการเรียนการสอน

ในช้ันเรียน พรอมเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรงุพฒันารวมกัน 

     

33. ผูบรหิารสถานศึกษาจัดประชุมเพือ่แลกเปลีย่น

เรียนรูรวมกัน เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใชการ

พัฒนาผูเรียน และการรายงานผลการใช

แผนการจัดการเรียนรู รวมทัง้สรปุแนวทาง 

ในการพัฒนาครั้งตอไป 

     

34. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิ และสนับสนุน

การพัฒนาเอกสาร พรอมบรกิารเอกสาร 

ทางวิชาการ เพื่อใหบุคคลในสถานศึกษา 

หาความรูเพิ่มเติม และเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการ 

     

การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ      

35. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิใหมีกิจกรรม 

ที่กอใหเกิดการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

การศึกษารวมกัน 

     

36. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูรางขวัญ

กําลงัใจใหกันในการปฏิบัติงานอยางสม่าํเสมอ 

     

37. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูรางความรู

สึกใหกับผูรับการนิเทศ รูสึกวาตนเอง 

มีความสําคัญ และมีคาตอองคกรโดยการ 

สรางขวัญกําลงัใจ  
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ      

38. ผูบริหารสถานศึกษา และครยูกยองชมเชย 

แกผูมสีวนรวมในการปฏิบัติงานนิเทศทกุคน 

     

39. ผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุน 

ดานวัสดุอุปกรณ และทรัพยากร 

     

40. ผูบริหารสถานศึกษามีการยกยอง หรอื 

ใหเกียรติแกผูปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา 

ดีเดนหรอืมผีลงานดีเดน 

     

41. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูรางบรรยากาศ

ของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหบุคลากร 

มีความสุขในการทํางานนิเทศภายใน 

     

42. ครไูดรับคําปรึกษาชวยเหลือในการปฏิบัติงาน

นิเทศการศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษา 

     

43. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูงเสริม 

การทํางานเปนทีมภายในหนวยงาน  

มีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกร

ที่ดีรวมกัน 

     

44. ครไูดรับการยอมรับและสนับสนุน 

จากผูบรหิารสถานศึกษา และเพือ่นรวมงาน

ในการทํางานนิเทศการศึกษา 
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ขอ 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล      

45. ผูบริหารสถานศึกษา และครกูําหนดแนวทาง

รวมกันในการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 

หลงัไดรับการนิเทศอยางตอเน่ืองเพื่อใหไดรับ

การปรับปรงุ  

     

46. 

 

ผูบริหารสถานศึกษา และครกูําหนดประเด็น

สําคัญในการประเมิน เพื่อนํามาจัดทํา

เครื่องมือในการสงัเกตการจัดการเรียน 

การสอนในช้ันเรียน 

     

47. ครูมีการนําเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล 

ไปสูการใชจรงิในช้ันเรียนอยางเปนรปูธรรม 

และสะทอนผลการใช 

     

48. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการประเมินมาใช

เปนขอมลูในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

สําหรับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ในปตอไป 

     

49. ครูนําผลการประเมินการนิเทศภายใน

สถานศึกษามาพัฒนาวิชาชีพคร ูและสงผล 

ตอการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 

     

50. สถานศึกษาดําเนินการรวบรวม สรปุผลขอมลู

การนิเทศภายใน และจัดทําสารสนเทศ   

เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษา 

     

 

 ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครัง้น้ี จะไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของทาน 

แตอยางใด เน่ืองจากผูวิจัยจะวิเคราะหในภาพรวม และปดเปนความลับ 

 ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูในการใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

 

******************************************** 
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ภาคผนวก ง  

การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

………………………………………………………………………… 

 

ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ภาวะผูนําแบบสั่งการ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่วางแผนและกําหนด

นโยบายของสถานศึกษาแตเพียงผูเดียว 1 ใชได 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมาย 

การปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว 0.8 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดมาตรฐานของผล 

การปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว 1 ใชได 

4. ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหครูมสีวนรวม 

ในการวางแผนและกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 1 ใชได 

5. ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสารใหครูไดรบัทราบ 

ถึงสิ่งที่คาดหวังไวอยางชัดเจน 1 ใชได 

6. ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจทุกเรือ่งเพียงคนเดียว 

แลวสั่งการใหครูปฏิบัติตาม 1 ใชได 

7. ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหครูไดแสดง 

ความคิดเห็นในเรือ่งตาง ๆ 1 ใชได 

8. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดเวลาทีจ่ะตองทํางาน

ใหแลวเสรจ็ 1 ใชได 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

9. ผูบริหารสถานศึกษาเช่ือมั่นวาครสูามารถ ปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสทิธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลตาม 

ที่ไดกําหนดไวตามเปาหมาย 0.8 ใชได 

10. ผูบริหารสถานศึกษาใหความเปนกันเองกับคร ู

ในการทํางาน 1 ใชได 

11. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใหกําลังใจและสราง

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (ตอ) 

12. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอครู อยางเสมอภาค 1 ใชได 

13. ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนมิตร ใหคําปรกึษา 

แกครูทุกคนได 1 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษาใสใจในความเปนอยู และ 

ความตองการของคร ู 1 ใชได 

15. ผูบริหารสถานศึกษามีความเมตตา เห็นอกเห็นใจ 

เขาใจความรูสึกเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของคร ู 1 ใชได 

16. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครมูีความกาวหนา

ในวิชาชีพ 1 ใชได 

17. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนํา เสนอแนะ 

และชวยเหลือครูในการพฒันาวิชาชีพ 1 ใชได 

18. ผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใส ในความตองการของคร ู 1 ใชได 

19. ผูบริหารสถานศึกษาใหการยอมรบันับถือคร ู 0.8 ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูเขาพบ 

เพื่อปรึกษาเรื่องงาน และเรื่องสวนตัวได 1 ใชได 

21. ผูบริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมของงาน 

เปนที่นาพอใจของครู 1 ใชได 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 

22. ผูบริหารสถานศึกษามีความเช่ือมั่นโดยไววางใจใหครู

ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่ 1 ใชได 

23. ผูบริหารสถานศึกษาจะมีการวิเคราะหหาแนวทาง 

ในการปรับปรงุการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 1 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษามีกลยุทธทีท่ําใหครเูห็นถึง

ความสําคัญในการรวมมือกันปฏิบัติงาน 

จนประสบผลสําเร็จตามที่ ต้ังเปาหมายไว 1 ใชได 

25. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนให ครูมสีวนรวม 

ในการแกปญหาทีเ่กิดจากการปฏิบัติงาน 0.8 ใชได 

26. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหครู โดยคํานึง 

ถึงความรู ความสามารถ และความตองการของคร ู 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (ตอ) 

27. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการจูงใจใหครรูวมมือ

กันปฏิบัติงาน 1 ใชได 

28. ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาหารือ

ครูเสมอ 1 ใชได 

29. ผูบริหารสถานศึกษามีการกระตุนใหเกิดการ

อภิปรายและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 1 ใชได 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน   

30. ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจวาคร ู

จะสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

ตามกําหนดไวเปนอยางดี 1 ใชได 

31. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแนวทางในการ

ปรับปรงุการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 1 ใชได 

32. ผูบริหารสถานศึกษายกยองชมเชยเมื่อครู

สามารถปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามเปาหมาย 1 ใชได 

33. ผูบริหารสถานศึกษาต้ังความคาดหวัง 

ในความสําเรจ็ตอการปฏิบัติงานที่มมีาตรฐาน

ของคร ู 1 ใชได 

34. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดมาตรฐาน 

ดานความเปนเลิศสูงแกคร ู 1 ใชได 

35. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายที่ทาทาย

ใหแกครูในการปฏิบัติงานไดสําเรจ็ตามมาตรฐาน

ที่ต้ังไว 0.8 ใชได 

36. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูแสดง

ความสามารถอยางเต็มที ่ 1 ใชได 

37. ผูบริหารสถานศึกษาเนนการปฏิบัติงาน 

ที่มีคุณภาพสูง 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (ตอ)   

38. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูพัฒนางาน 

ในหนาที่อยางตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ที่ต้ังไว 1 ใชได 

39. ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ 

ผลสัมฤทธ์ิมากกวากระบวนการจัดการเรียนรู 

ใหของผูเรียน  

1   ใชได 

40. ผูบริหารสถานศึกษาคํานึงถึงผลงานของครู 

มากกวาการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 
1   ใชได 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การสํารวจความตองการและความจําเปน   

1. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูํารวจขอมูลการ

ปฏิบัติงานของฝายงานและกลุมสาระตาง ๆ 

เพื่อนํามากําหนดความตองการในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 1 ใชได 

2. ผูบริหารสถานศึกษา และครมูีการศึกษาสภาพ   

ปจจุบันและปญหาและผลการปฏิบัติงานจากผล

การประเมินภายนอกของโรงเรียนเพื่อกําหนด

ความตองการในการนิเทศภายใน 1 ใชได 

3. ผูบริหารสถานศึกษา และครรูวมกันวิเคราะห

นโยบายของ สพฐ. และ สพม. เพือ่กําหนด

ความจําเปนในการนิเทศภายใน 1 ใชได 

4. ครจูัดทําโครงการนิเทศภายในใหสอดคลอง 

กับสภาพปญหา และความตองการ 1 ใชได 

5. สถานศึกษามีคณะกรรมการเพือ่ศึกษาสภาพ     

ปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การสาํรวจความตองการและความจําเปน   

6. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการศึกษาความตองการ

ในการนิเทศจากผลการประเมินทีผ่านมาเสนอ

ตอผูบริหาร 1 ใชได 

7. ผูบริหารสถานศึกษา และครรูวมกันหาแนวทาง

ในการแกปญหาการปฏิบัติงา เพื่อกําหนด

ทิศทางในการนิเทศภายในสถานศึกษา 1 ใชได 

8. ครรูวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

ของครูทุกคนในสถานศึกษา เพื่อใชเปนขอมูล 

ในการกําหนดความตองการในการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษา 1 ใชได 

9. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการศึกษาความจําเปน

ของครใูนการรับการพฒันาดานการจัดการเรียน

การสอนภายใตกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 0.8 ใชได 

10. หัวหนาฝายบรหิารวิชาการและผูรบัผิดชอบ 

นําผลการปฏิบัติงานของทุกกลุมสาระ 

การเรียนรูมากําหนดความตองการในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 1 ใชได 

11. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดประเด็นที่ตองการ

พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน ภายใต

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เชน  

การเรียนการสอนที่เนนทกัษะการคิดวิเคราะห 

การเรียนหรือการสอนที่เนนกิจกรรม โครงงาน 

เปนตน 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การวางแผนการนิเทศ 

12. สถานศึกษามแีนวปฏิบัติการนิเทศใชกิจกรรม 

และวิธีการนิเทศที่กําหนดในภาพตลอดแนวของ

การนิเทศเพื่อใหผูรับการนิเทศเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงคของการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 1 ใชได 

13. สถานศึกษามคีณะกรรมการการนิเทศมบีทบาท

หนาที่ในการดําเนินงานการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 1 ใชได 

14. ผูบริหารสถานศึกษาประชุม ครผููนิเทศหรือครู

ผูรบัการนิเทศ เพื่อรับทราบปญหา และความ

ตองการในการนิเทศ 1 ใชได 

15. ผูบริหารสถานศึกษา และครูวางแผน 

การดําเนินการนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษาโดยนําขอมูลสารสนเทศที่จัดเกบ็ไว

มาใชประกอบการวางแผนการนิเทศ 1 ใชได 

16. ครจูัดทําเอกสารคูมือหรือแนวทางการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน 1 ใชได 

17. ผูบริหารสถานศึกษา แลครกูําหนดปฏิทิน 

กําหนด ตารางนิเทศ กํากับ ติดตาม การ

ปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา 0.8 ใชได 

18. ผูบริหารสถานศึกษา และครรูวมกันกําหนด

กรอบ รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศ

ภายในสถานศึกษา 1 ใชได 

19. ครจูัดทําโครงการการนิเทศที่นํากิจกรรมสูการ

ปฏิบัติงานอยางเปน ลําดับข้ันตอน ตามแผน 

การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ไดกําหนดไวแลว 1 ใชได 

20. ผูบริหารสถานศึกษา และครใูชสื่อ เทคโนโลยี 

ในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 

และการจัดการเรียนการสอน 1 ใชได 
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ขอที่ แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 

21. สถานศึกษาจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 1 ใชได 

22. สถานศึกษามีการใหความรู ความเขาใจแกครู

เรื่องการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน บรรยาย

พรอมทั้งสาธิตการสอน 1 ใชได 

23. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิให คณะกรรมการ

นิเทศศึกษาตํารา เอกสารและบทความเกี่ยวกบั

การนิเทศภายใน เพื่อใหมีความรูนํามา

ปฏิบัติการนิเทศ 1 ใชได 

24. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหครหูรอื

คณะกรรมการการนิเทศดําเนินการใหความรู

ความเขาใจกอนการนิเทศ 1 ใชได 

25. ผูบริหารสถานศึกษา และครกูําหนดจุดมุงหมาย

ของการนิเทศอยางชัดเจน 1 ใชได 

26. ผูบริหารสถานศึกษา และครทูุกคนมสีวนรวมใน

การนําจุดออนของกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่มาจากการวิเคราะห และ

ประเมินผลมาวางแผน เพื่อปรบัปรุงใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 1 ใชได 

27. ผูบริหารสถานศึกษา และครมูีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการกับครผููรบัการนิเทศ 1 ใชได 

การปฏิบัติการนิเทศ 

28. สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายใน

สถานศึกษาตามปฏิทินการนิเทศ 1 ใชได 

29. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูังเกตพฤติกรรม

ของผูรับการนิเทศดวยความระมัดระวัง และ

รอบคอบ 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การปฏิบัติการนิเทศ (ตอ) 

30. ผูบริหารสถานศึกษา และครผููรับการนิเทศ

รวมกันสรางบรรยากาศในการทํางานที่ชวยเหลอื

ซึ่งกันและกัน 1 ใชได 

31. ผูบริหารสถานศึกษา และครมูีการใหขอมลู

ยอนกลบัเพื่อใหคําแนะนําในการปรบัปรุงแกไข

จุดบกพรองในการนิเทศ 1 ใชได 

32. ผูบริหารสถานศึกษา และครมูกีารวิเคราะห   

และสะทอนผลการสังเกตการณเรียนการสอน 

ในช้ันเรียน พรอมเสนอแนะแนวทางการปรับปรงุ

พัฒนารวมกัน 1 ใชได 

33. ผูบริหารสถานศึกษาจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใชการพฒันา

ผูเรียน และการรายงานผลการใชแผนการจัดการ

เรียนรู รวมทั้งสรุปแนวทางในการพฒันา 

ครั้งตอไป 1 ใชได 

34. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิ และสนับสนุนการ

พัฒนาเอกสาร พรอมบริการเอกสารทางวิชาการ 

เพื่อใหบุคคลในสถานศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

และเผยแพรผลงานทางวิชาการ 1 ใชได 

การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 

35. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิใหมีกิจกรรม 

ที่กอใหเกิดการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา 

รวมกัน 1 ใชได 

36. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูรางขวัญกําลังใจให

กันในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 1 ใชได 

37. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูรางความรูสึกให

กับผูรับการนิเทศ รูสึกวาตนเองมีความสําคัญ 

และมีคาตอองคกรโดยการสรางขวัญกําลงัใจ 1 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การสรางเสริมกําลงัใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (ตอ) 

38. ผูบริหารสถานศึกษา และครยูกยองชมเชย 

แกผูมสีวนรวมในการปฏิบัติงานนิเทศทกุคน 1 ใชได 

39. 
ผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุนดานวัสดุ

อุปกรณ และทรพัยากร 1 ใชได 

40. ผูบริหารสถานศึกษามีการยกยองหรือใหเกียรติ

แกผูปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาดีเดนหรือมีผลงาน

ดีเดน 0.8 ใชได 

41. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูรางบรรยากาศ 

ของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความสุข

ในการทํางานนิเทศภายใน 1 ใชได 

42. ครไูดรับคําปรึกษา ชวยเหลอืในการปฏิบัติงาน

นิเทศการศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษา 1 ใชได 

43. ผูบริหารสถานศึกษา และครสูงเสริมการทํางาน 

เปนทมีภายในหนวยงาน มีการเสริมสราง

วัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดีรวมกัน 1 ใชได 

44. ครไูดรับการยอมรับและสนับสนุนจาก ผูบริหาร

สถานศึกษา และเพื่อนรวมงานในการทํางาน

นิเทศการศึกษา 1 ใชได 

การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 

45. ผูบริหารสถานศึกษา และครกูําหนดแนวทาง

รวมกัน  ในการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 

หลงัไดรับการนิเทศอยางตอเน่ืองเพื่อใหไดรับ 

การปรับปรงุ 1 ใชได 

46. ผูบริหารสถานศึกษา และครกูําหนดประเด็น

สําคัญในการประเมิน เพื่อนํามาจัดทําเครื่องมือ

ในการสงัเกตการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 1 ใชได 

47. ครูมกีารนําเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล  

ไปสูการใชจรงิในช้ันเรียนอยางเปนรปูธรรม  

และสะทอนผลการใช 0.8 ใชได 
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ขอท่ี แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คา IOC การแปลผล 

การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล   

48. ผูบริหารสถานศึกษานําผลการประเมินมาใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสําหรับ 

การนิเทศภายในสถานศึกษาในปตอไป 1 ใชได 

49. ครนํูาผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา

มาพัฒนาวิชาชีพคร ูและสงผลตอการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิ 0.8 ใชได 

50. สถานศึกษาดําเนินการรวบรวม สรปุผลขอมลู 

การนิเทศภายใน และจัดทําสารสนเทศ   

เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษา 1 ใชได 
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คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

คาความเชื่อมั่น 

(Reliability) 

แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ภาวะผูนําแบบสัง่การ 0.91 

2. ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 0.91 

3. ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 0.90 

4. ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 0.90 

รวม 0.95 

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

1. การสํารวจความตองการและความจําเปน 0.95 

2. การวางแผนการนิเทศ 0.93 

3. การใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ 0.92 

4. การปฏิบัติการนิเทศ 0.94 

5. การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ 0.91 

6. การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล 0.95 

รวม 0.98 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ - สกุล นางสาวปยรัตน  พารเพิง 

 

วัน เดือน ปเกิด 23  ตุลาคม 2533 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 69 หมู 2 ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2557  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร - ชีววิทยา  

  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา 

 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2557  บุคลากรวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร สํานักงานเขตพื้นที ่

 การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

 (โรงเรียนบานวังหิน) 

พ.ศ. 2558   รับราชการ ครูผูชวยโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา           

 จังหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2560   ตําแหนง ครโูรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตําแหนงหนาท่ี ครู  

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ตําบลปาเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

โทรศัพท 09 5098 5999 

 

E - mail tu-hinghoy@hotmail.com 
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