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52252904 : สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ความสําคญั : ตวับง่ชีส้ากล/การนิเทศในโรงเรียน 

จิรัชญา  พดัศรีเรือง : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน. อาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์:                   

ผศ.วา่ท่ีพ.ต. ดร.นพดล  เจนอกัษร และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์    334   หน้า.  

  การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ทราบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 2)ยืนยัน

องค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน    วิธีดําเนินการวิจยัประกอบด้วย  ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษา

ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวกบัตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  ขัน้ตอนท่ี  2  การพฒันาเคร่ืองมือและการจดัเก็บ

ข้อมลู  และขัน้ตอนท่ี  3  การวิเคราะห์ข้อมลูและการยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบท่ีได้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยผู้ เช่ียวชาญกลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  กลุ่ม

ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  21  คน  ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2)  กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วยโรงเรียน

มาตรฐานสากล  จํานวน  217  โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลูคือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้ ท่ีรับผิดชอบด้านการนิเทศ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  3)  กลุ่ม

ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหา

ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ   

และวิเคราะห์เนือ้หา  

  ผลการวิจยัพบว่า 

1.  ตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบ  ดังนี ้1)การพัฒนา

หลกัสตูรและการจดัการเรียน    2)การส่งเสริมพฒันาผู้ เรียน    3)การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา   4)การบริหาร

จัดการระบบงาน   5)การพฒันาระบบการนิเทศภายใน   6)การบริหารการเงินและงบประมาณ  และ 7)การ

บริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม    

  2.  การยืนยนัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  พบวา่  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้  

เป็นประโยชน์  และถกูต้องครอบคลมุ  สอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจยั 
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52252904 : MAJOR : EDUCATIONAL   ADMINISTRATION 

KEY  WORD : INTERNATIONAL  INDICATORS /  SCHOOL  SUPERVISION 

 JIRATCHAYA  PATSRIRUANG :  INTERNATIONAL  INDICATORS  OF  SCHOOL 

SUPERVISION.  DISSERTATION  ADVISORS : ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR.  Ph.D. 

ASST.PROF.PRESERT  INTARAK,Ed.D.    334   pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  determine : 1) the  components  of  international  

indicators  of  school  supervision  2) the  confirmation  of  international  indicators  of  school  

supervision.  Its  procedure  included : 1)  studying  the  variable  concerning  the  international  

indicators  2) developing  instrument  and  data  collection  and  3)  analyzing  data  and  confirming    

of  international  indicators  of  school  supervision  from  statistical  analyses.  Sample  and  

instruments  used  in  the  research  included  :1)  7  specialists  and  related  persons  by  semi-

structured  interviews; 2)  217  basic  education  schools  and  the  respondents  were  school  

directors  and  person  in  charge  of  supervision    by  using  questionnaires ; and  3)  5  specialists  

by  using  opinionnaire.  The  statistical  used  for  analyzing  the  data  were  frequencies,  

percentage,  arithmetic  mean,  standard  deviation,  exploratory  factor  analysis  and  content  

analysis. 

 The  findings  of  this  research  were  as  follow: 

 1.The  components  of  the  international  indicators  of  school  supervision  were  

1) Developing curriculum and education administration  2) Enhancing learner development              

3) Building school network   4) School system development  5) Developing the external school 

supervision system  6) 0 Financial management and budgeting, and 

7) Participatory management personnel  

 2.The  confirmation  of  international  indicators  of  school  supervision    was  found  

propriety,feasibility,utility and accuracy  with  the  theory, principles  and  concept  of  the  research. 
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ความช่วยเหลือและเป็นกําลงัใจให้งานวิจยัสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคณุผู้บริหารสถานศกึษา  และผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศการศกึษาทกุท่าน

ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการให้ข้อมลูและทดลองเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งสําหรับการทํา

วิจยั 

สุดท้าย ผู้ วิจัยไม่สามารถประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้ถ้าปราศจากการ

สนบัสนุนช่วยเหลือ  และเป็นกําลงัใจอย่างดียิ่งจากครอบครัว  และขอมอบความสําเร็จในครัง้นี ้
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

ในปัจจบุนั ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการส่ือสาร ทําให้สังคมโลกมีการล่ืนไหลระหว่างวัฒนธรรมมากขึน้ การเมืองแบบเสรี

ประชาธิปไตยเป็นท่ีนิยมและยอมรับกันทั่วโลก ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบน

พืน้ฐานของศกัดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งขนัและร่วมมือกับ

ประชาคมโลกได้ต่อเม่ือเรามีการปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการ ศกึษาให้สามารถพฒันาคนและ

สังคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขันมีคุณภาพสูง รู้จักเลือกท่ีจะรับกระแสของวัฒนธรรม

ต่างชาติ ปลูกจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการกระจายอํานาจสู่

ท้องถ่ินในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เ รียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลกโดยมี

เจตนารมณ์มุง่มัน่ คือ ผู้ เรียนได้รับการพฒันาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็น

คนท่ีสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคณุคา่และมีความสขุบนพืน้ฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบท

สงัคมโลกใหม่ รวมทัง้เพิ่มศกัยภาพและความสามารถในระดบัสงูด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ              

การส่ือสาร เพ่ือการพึ่งตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขนั โรงเรียนยกระดบัคณุภาพสงูขึน้สู่

มาตรฐานสากล โรงเรียนพฒันาหลกัสตูร รูปแบบและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความ

แตกต่างตามศกัยภาพของผู้ เรียน โดยเน้นถึงผู้ เรียนเป็นสําคญั ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมวิธีการและกิจกรรมหลากหลาย

อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มพนูประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานสู่ความ

เป็นเลิศในระดบัสากล โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ และร่วมพฒันาสถานศกึษาระดบั

ท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเทคโนโลยี ส่งผลให้

องค์กรต่างๆ ต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือให้อยู่รอด เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ความสมบูรณ์

ความมีประสิทธิภาพของสถานศกึษาต้องปรับตนเองอย่างรวดเร็วให้เข้ากบัสถานการณ์ได้เท่านัน้ 

เพ่ือสามารถดํารงอยู่ในสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class 
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standard school)  หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะพงึประสงค์ 

(Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้ เรียนมีศกัยภาพเป็น             

พลเมืองโลก (World citizen) เพ่ือพฒันายกระดบัคณุภาพจดัการเรียนการสอนและจดัการด้วย

ระบบคุณภาพเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เรียนเป็นสากลเป็นการต่อยอด

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ (ตามท่ีทุกโรงเรียนต้องดําเนินการ เพ่ือรองรับการ

ประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) 0 ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)                     

พ.ศ. 2545) โดยภาพรวม คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์พืน้ฐาน คือ การจดัการศกึษาให้คนในชาติเป็น 

คนเก่ง คนดี และมีความสขุ ตามปฏิญญาว่าด้วยการจดัการของ UNESCO  โดยในศตวรรษท่ี  21  

ทกุประเทศได้มีการพฒันา และใช้หลกัสตูรการศกึษาท่ีมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนได้ Learn to know, 

Learn to be, Learn  to  do เพ่ือให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ และ 

Learn to live together เพ่ือสร้างคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในฐานะพลโลก (มาตรฐานท่ี 1 

คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก นอกจากนีก้ารก่อตัง้ประชาติ

อาเซียนตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น 

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nation : 

ASEAN) และมีการพฒันาไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลสําเร็จ

ภายใน ปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020)1 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับ

โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนา

ผู้ เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเอือ้อํานวยให้

ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนําความรู้ รักความเป็นไทย และมี

ความสามารถก้าวไกล ในระดบัสากล ทัง้นีก้ระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ

จดัทําหลกัสตูรอาเซียนศกึษา ทัง้ในฐานะหลกัสตูรเพิ่มเติม การบรูณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้

เพ่ือเป็นแนวทางของการจดัการศกึษา  

                                                 
 1สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, การบรรยายทางวิชาการเพ่ือสร้างความ

ตระหนักเร่ือง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2554), หน้าคํานํา 
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 การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงเน้นการแก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างการบริหาร มีคําสัง่ 

ชีแ้นะให้ครูต้องสอนแบบใหม่ ตัง้องค์กรใหม่ ฝึกครูใหม่ เป็นการดําเนินงานเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั 

บคุลากรทางการศกึษา ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลงโดยตําแหน่ง ได้แก่ ศกึษานิเทศก์ เป็น

บุคคลสําคญัในการพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเอือ้ให้การ

ทํางานของครูและโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการงานนิเทศการศกึษาเพ่ือ

ช่วยเหลือครูและโรงเรียนนัน้ การบริหารจดัการนิเทศการศึกษาควรมีรูปแบบการนิเทศท่ีชดัเจน 

การนิเทศการศกึษาต้องกระจายความรับผิดชอบไป สู่สถาบนัพ่ีเลีย้งหรือเครือข่ายโรงเรียนในเขต

พืน้ท่ีการศึกษา กล่าวได้ว่า การนิเทศการศึกษามีความจําเป็น และต้องดําเนินการให้สัมพันธ์

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงการศกึษาและความก้าวหน้าของนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม ่

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 การนิเทศการศึกษาในประเทศไทยเกิดขึน้พร้อมกบัการจดัการศึกษา เป็นการนิเทศท่ี

ไม่เป็นระบบ มีลกัษณะเป็นการควบคมุดแูลกิจการงานของผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานหรือกิจการ

นัน้ๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต่อมาเม่ือได้มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Formal 

Education) การนิเทศการศึกษาจึงเร่ิมเข้ามามีบทบาท มีระบบและมีรูปแบบท่ีชัดเจนมากขึน้ 

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (2482-2488) เม่ือประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) และมีการจดัส่งผู้ เช่ียวชาญมาช่วย

ปฏิบตัิงานโครงการทดลองจดัการศกึษาแผนใหม่ (Progressive Education) รวมทัง้ได้กําหนดใช้

หลักการนิเทศในการช่วยเหลือ ปรับปรุง ส่งเสริม การจัดการศึกษาในระยะท่ีมีการปรับปรุง 

สง่เสริมการศกึษา ได้มีการจดัตัง้หน่วยงานทางการนิเทศการศกึษาขึน้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการแก่โรงเรียน ในปีพทุธศกัราช 2495 กรมวิสามญัได้จดัตัง้หน่วยศกึษานิเทศก์ เพ่ือช่วยเหลือ

โรงเรียนฝึกหดัครู  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาส่วนภมูิภาค ปีพทุธศกัราช 2496 กรมอาชีวศกึษาได้

จดัตัง้หน่วยศกึษานิเทศก์ ปีพทุธศกัราช 2497 กรมสามญัศกึษาได้จดัตัง้หน่วยศกึษานิเทศก์ ในปี

พทุธศกัราช 2498 กรมพลศึกษาได้ตัง้แผนกศกึษานิเทศก์   ปีพทุธศกัราช 2500 และพทุธศกัราช 

2503  ได้จัดตัง้หน่วยศึกษานิเทศก์สามัญประจําจังหวัดและประจําภาคขึน้  และจัดตัง้

ศกึษานิเทศก์ไปประจํา ภาคการศกึษาทัง้ 12 ภาค ปีพทุธศกัราช 2515 งานนิเทศการศกึษาได้เร่ิม

พฒันาเข้าสู่ระบบ และการปรับปรุงให้เป็นส่วนราชการในฐานะเป็นกองในกรมท่ีรับผิดชอบใน               

การนิเทศการศึกษาและดําเนินงานด้านการศึกษา มีการกําหนดตําแหน่งของบุคลากรทางการ

นิเทศ ปีพุทธศักราช 2523 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู ส่งผลให้

ศึกษานิเทศก์เป็นข้าราชการครูนิเทศการศึกษาของแต่ละกรม เป็นหน่วยงานท่ีมีภาระหน้าท่ี
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เก่ียวกบัการนิเทศ ติดตาม กํากบั ดแูล ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศกึษาในโรงเรียน ซึ่งเรียกว่า

หน่วยศึกษานิเทศก์ เดิมจัดให้มีในระดบักรม ต่อมาก็ขยายไปสู่เขตการศึกษาและจังหวัด ในปี 

พุทธศักราช 2533 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดให้มีหน่วย

ศกึษานิเทศก์อําเภอและก่ิงอําเภอ กรมสามญัศกึษามีหน่วยศกึษานิเทศก์กรมสามญัศึกษาระดบั

กรม ระดับเขตการศึกษาและระดับจังหวัด กรมอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชนก็มีหน่วยศึกษานิเทศก์ระดบักรม และระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ยกเว้นกรมการฝึกหัดครูท่ีมีศึกษานิเทศก์ในระดบักรมเท่านัน้ ปีพุทธศกัราช 2542 ริเร่ิมให้มีการ

ปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2544 กระทรวง 

ศึกษาธิการได้ดําเนินการนําร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา โดยกระจายอํานาจ ตาม

มาตร 39 และนําแนวคิด สู่การปฏิบัติใน 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด ภาคเหนือท่ีจังหวัดพิษณุโลก                       

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัอํานาจเจริญ ภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัชลบรีุ ภาคกลางท่ีจงัหวดั

เพชรบุรี และภาคใต้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต โดยจงัหวดัพิษณุโลก ให้แบ่งเป็น 5 เขต จงัหวดัอํานาจเจริญ

แบง่เป็น 2 เขต จงัหวดัชลบรีุแบ่งเป็นเขตเดียว จงัหวดัเพชรบรีุ แบง่เป็นเขตเดียวและจงัหวดัภเูก็ต

แบ่งเป็นเขตเดียวรวมทัง้สิน้ 10 เขต มอบหมายให้สํานกังานสภาสถาบนัราชภฏัทําหน้าท่ีจดัทํา

แนวทางและคู่มือการประเมินโครงการ ได้ดําเนินการประเมิน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2544 ถึง 1 

ตุลาคม 2545 เขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีดําเนินการนําร่องปฏิรูปการศึกษาสามารถดําเนินงานตาม

ภารกิจและพนัธกิจได้อย่างก้าวหน้าสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการ และ ปีพุทธศกัราช 

2545 กระทรวงการได้กําหนดโครงสร้างกระทรวงประกอบด้วยสํานกังานปลดักระทรวง สํานกังาน

เลขาธิการ  สภาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและองค์กรมหาชน ในส่วนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    ได้กระจายอํานาจการจดัการศกึษาได้ยงัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาจํานวน 183  เขต และเพิ่มเป็น 185 เขต  และปี  2554 ได้ปรับโครงสร้างเป็นสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 183 เขต และสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  42  เขต  

ทําให้หน่วยศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์ของเขตการศึกษา กรมสามญัศึกษา กรมพลศึกษา

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนและสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ

ยุบรวมเป็น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของเขตพืน้ท่ีการศึกษา และ

ศกึษานิเทศก์ทกุคนของทกุกรมท่ีจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้เข้าสูโ่ครงสร้างงานเป็นศกึษานิเทศก์

เขตพืน้ท่ีการศึกษา ทําหน้าท่ีปฏิบตัิงานนิเทศการศึกษา เห็นได้ว่าการนิเทศการศึกษาได้มีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาโดยลําดบั ทัง้ในสว่นท่ีเป็นรูปแบบของการบริหารงานนิเทศการศกึษาและ

บทบาทหน้าท่ีของผู้ นิเทศ   
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สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดบทบาท                     

การดําเนินงานด้านตา่งประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชบัความสมัพนัธ์และการขยายความร่วมมือ

กับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ  โดยเฉพาะกรอบ

ความร่วมมือด้านการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการขับเคล่ือนความ

เจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางท่ี

สอดคล้องกบัการปฏิรูปการศกึษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาส

ทางการศกึษา ท่ีมีความมุง่มัน่ตอ่การพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา โดยการยกระดบัโรงเรียน

ชัน้นําท่ีมีความพร้อมสูโ่รงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพฒันาผู้ เรียน 

สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ 

แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคณุธรรมนําความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถ

ก้าวไกลในระดบัสากล ซึง่เจตนารมณ์ท่ีคาดหวงัสําคญัมีดงันี ้

1. ผู้ เรียนได้รับการพฒันาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพอนัหมายถึงเป็นคนดี เป็นคนเก่ง  

เป็นคนท่ีสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคณุค่าและมีความสขุ บนพืน้ฐานของความเป็นไทยภายใต้

บริบทสังคมโลกใหม่รวมทัง้เพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการส่ือสาร เพ่ือการพึง่ตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแขง่ขนั  

2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

แห่งชาติ (TQA)เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณการเช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ศาสนาและการเมือง เพ่ือพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน 

3. โรงเรียนพฒันาหลกัสตูร รูปแบบและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความ 

แตกต่างของผู้ เรียน ทัง้นีจํ้าเป็นต้องมีส่ือ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีเหมาะสมและให้เป็นประโยชน์ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก  

4. ผู้บริหาร ครู ศกึษานิเทศก์ และบคุลากรทางการศกึษา ได้รับการพฒันาด้วยวิธีการ 

ท่ีเหมาะสมและหลากหลายอยา่งทัว่ถึงและตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ เพิ่มพนู

ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานสูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล ตลอดจนเพ่ือจรรโลงความพงึพอใจและ

ความผกูพนัตอ่วิชาชีพอยา่งแน่นแฟ้น  
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5. โรงเรียนมีภาคีเครือขา่ยการจดัการเรียนรู้และร่วมพฒันาสถานศกึษาระดบัท้องถ่ิน  

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเครือข่ายสนับสนุนจาก

สถาบนัอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา

ความรู้ให้กบัประชาชนในชมุชนและบคุคลทัว่ไป 2 

 จากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือ

อาเซียน ตัง้แต่ปี พ.ศ.2510 และต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ (The Association of Southeast Asian Nation) ประกอบด้วยจํานวนประเทศ 10 ประเทศ 

ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of  

Cambodia) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic  of  Indonesia) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (The  Lao  People’s  Democratic  Republic  of  Lao  PDR) มาเลเซีย 

(Malaysia) สหภาพพม่า (Union  of  Myjanmar) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic  of  the 

Philippines) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The  Republic of Singapore) ราชอาณาจกัรไทย (Kingdom 

of Thailand) สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (The  Republic of  Viet Nam) และมีแผนงานท่ีจะ

พฒันาไปสู่ “ประชาคมอาเซียน (AEAN Community) ให้สําเร็จภายในปี พ.ศ.2563 ต่อมามีการ

เร่งรัดให้มีการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 จากการรับรองกฎบตัร

อาเซียน (ASEAN Charter) ซึง่เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกนัของประชาคมอาเซียน โดยยดึหลกัการ

แห่งประชาธิปไตย หลักการแห่งนิติธรรมและธรรมาภิบาล หลักการเคารพและคุ้มครองสิทธิ

มนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน ประเทศไทยจําเป็นท่ีจะต้องมีการขบัเคล่ือนและเตรียมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  นอกจากนีป้ระชาคมอาเซียนยงัมีประเทศท่ีเป็นภาคีของประชาคมอาเซียน 

ASEAN+3 ได้แก่ ประเทศในอาเซียน ร่วมกบั ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญ่ีปุ่ น และ 

ASEAN + 6 ได้แก่ ประเทศในอาเซียน ร่วมกบั ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ การศึกษาของไทยมีบทบาทในการให้ความรู้ท่ี

จําเป็นสําหรับการขบัเคล่ือนและเตรียมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จากการสํารวจวาม

                                                 
 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, เจตนารมณ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล, accessed 23 November 2011. Available from 

http://www.worldclassschoolthai.net/keiyw-kab-khorngkar/cetnatdii,dkidkirmn  
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ตระหนกัของประชาชนในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ พบว่า ประชาชนชาวไทยมีความตระหนกัรู้

ในเร่ืองดงักลา่วอยูใ่นอนัดบัท่ี 83  

 จากนโยบายด้านการศกึษาของไทยในยคุของการปฏิรูปการศกึษาทศวรรษท่ีสองท่ีมุ่ง

สร้างคนไทยยคุใหม่ให้มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ ซึง่หมายถึง

การจดัการศกึษาเพ่ือให้คนไทยมีความพร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีสามารถแข่งขนัได้ และอยู่

ร่วมกบัเพ่ือนบ้านอยา่งสนัตสิขุ ตลอดจนการเป็นพลเมืองโลกด้วยเร่ืองท่ีจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการ

ในการจัดการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับความเป็นประชาคม

อาเซียน ความรู้เก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทัง้ประเทศในภาคีประชาคมอาเซียน  

ซึง่จะต้องครอบคลมุในทกุมิตท่ีิเก่ียวข้อง ประชาคมอาเซียนใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง ซึง่คน

ไทยจะต้องรู้ภาษาอย่างน้อย 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน

อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา และภาษาของประเทศท่ีเป็นภาคีของประชาคมอาเซียนอย่างน้อย 1 

ภาษา รวมถึงสถาบนัการศึกษาไทยต้องพฒันาระดบัคณุภาพสู่ความเป็นโรงเรียนในระดบัสากล 

เพ่ือให้เกิดการยอมรับในระบบของการศกึษาไทย และยกฐานะของการศกึษาไทยให้ทดัเทียมกบั

การศกึษาในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภาคี 
  ประเทศไทยในฐานะของสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันา

คณุภาพของประชากรไทยสู่การเป็นประชากรโลก ซึ่งหน้าท่ีโดยตรงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั

การพัฒนาประชาชนชาวไทย คือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและดําเนินงานของ

หน่วยงานของตนให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้ การนิเทศการศกึษาจึงเป็นกระบวนการสําคญัใน

การจดัการศกึษาเพราะเป็นกระบวนการท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพการจดัการศกึษาและ

การพฒันาการศึกษาทุกขัน้ตอน เน่ืองจากเป็นตวัการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้

เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ และบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ ทัง้นีเ้พราะการนิเทศการศึกษาเป็น

กระบวนการมีขอบข่ายงานครอบคลมุ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการ

บริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบคุคล และ 4) ด้านการบริหารงานทัว่ไป จึงอาจกลา่วได้

ว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การศกึษาเร่ืองการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียน จงึกลายเป็นเร่ืองเร่งดว่นสําหรับการศกึษาไทยอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

                                                 
 3สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความ

ตระหนัก เร่ือง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ:สํานกัพมิพ์พิมพ์ดี ,2554), 108. 
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ปัญหาของการวิจยั 

 การนิเทศการศึกษาได้มีการปรับปรุง และพัฒนาทัง้รูปแบบการนิเทศ และการจัด

โครงสร้างการบริหารงานนิเทศ โดยอาศยัพืน้ฐานจากปัญหาการนิเทศการศกึษาท่ีได้ค้นพบ และ

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีเกิดขึน้เป็นหลัก ภายใต้ระบบบริหารการจัดการศึกษาตาม

โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนงานใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลกระทบด้านการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการคดัเลือก เลือกสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน่งใหม่

รวมทัง้การเกล่ียอตัรากําลงับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง ท่ี

ถูกยุบเลิกหรือเปล่ียนแปลงบทบาทไปยังเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามความรู้

ความสามารถ ส่งผลกระทบด้านการจัดระบบงบประมาณการเงิน การจัดสรรท่ีดินและอาคาร

สถานท่ี พสัดคุรุภณัฑ์ ของส่วนราชการ และด้านการบริหารจดัการ เน่ืองจากกําหนดงานบุคคล

และบริหารทัว่ไป ไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ในสว่นของบคุลากรและหน่วยงานทางราชการเก่ียวกบั

งานนิเทศการศึกษานัน้ ได้ยุบรวมศึกษานิเทศก์จากกรมสามัญการศึกษา กรมพลศึกษา    

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนและสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ

รวมเป็นกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการของเขตพืน้ท่ีการศึกษา ซึ่งการปรับปรุง 

พฒันาการจัดการศึกษาดงักล่าวส่งผลทําให้การดําเนินงานด้านการนิเทศการศึกษา การกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของกระทรวงศกึษาธิการขาดความเช่ือมโยงในการนําผลการนิเทศ

การศึกษา การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถสรุป

ประเดน็ปัญหาสําคญัได้ดงันี ้

1. องค์กรและหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจราชการ ตดิตามและประเมินผลการ 

บริหารและการจดัการศกึษา ขาดศกัยภาพในการดําเนินงาน ทัง้ด้านการบริหารงานวิชาการ การ

บริหารงานบคุลากร การบริหารงานงบประมาณ สง่ผลให้ไมส่ามารถนําผลของการตรวจตดิตามและ

ประเมินผลมากําหนดนโยบายและแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม 

2. ระบบการตรวจราชการยงัมีลกัษณะเป็นเอกเทศ ขาดความเช่ือมโยงกบัระบบการ 

ตรวจสอบและประเมินผล ขาดการแลกเปล่ียนข้อมลู การนําผลของการตรวจราชการการติดตาม 

การตรวจสอบและประเมินผลไปใช้ร่วมกนั อีกทัง้ขาดการนิเทศงานและไม่ให้คําแนะนําหรือเป็นท่ี

ปรึกษา เพ่ือให้เกิดการพฒันาการบริหารและการดําเนินงานท่ีนําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิของงาน เน่ืองจาก

การติดตาม ตรวจสอบผกูติดกบัโครงสร้างการบริหารและการจดัการศกึษา ซึง่มีลกัษณะของการ

รวมศูนย์อํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง ต่างกรม ต่างหน่วยงาน ต่างทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามและ
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ประเมินผลของตนเอง รวมทัง้การติดตาม การตรวจสอบ ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการจบัผิดมากกว่า

การนิเทศแนะนํา หรือการปรับปรุงพฒันา  

3. ผู้ตรวจราชการระดบักระทรวงทําหน้าท่ีตรวจราชการระดบักระทรวง และท่ี 

รับผิดชอบในทกุเขตพืน้ท่ีการศกึษาทัว่ประเทศแต่ไม่สามารถแสดงพลงัได้อย่างเต็มท่ี ซึง่ส่งผลให้

กระทรวง กรมและหน่วยงานไม่สามารถนําผลการตรวจราชการไปปรับใช้ได้อย่างเดน่ชดั หรือการ

ใช้ประโยชน์คอ่นข้างน้อยซึง่สว่นใหญ่ไมไ่ด้รับความสนใจจากผู้บงัคบับญัชาหรือหน่วยงานเท่าท่ีควร 

4. การนิเทศ ตดิตาม การประเมินผล มิได้มุง่ผลผลติและสมัฤทธ์ิผลของงาน สง่ผลให้ 

การดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรากฏผลไม่เป็นท่ีพึงพอใจของสังคม

เท่าท่ีควร การศึกษาไทย ยังขาดคุณภาพในทุกระดับ ขาดสมรรถภาพในการแข่งขันในเวทีโลก  

สาเหตสํุาคญัเป็นเพราะขาดการนิเทศ  ติดตามติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงาน

อยา่งจริงจงั  เพ่ือนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาร่วมกนั    

5. การนิเทศการศกึษา แม้จะมีศกึษานิเทศก์รับผิดชอบนิเทศการศกึษาทัง้ในระดบั 

กรม จงัหวดั และอําเภอแต่ไม่สามารถทําหน้าท่ีนิเทศเพ่ือสง่เสริมการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง

ศึกษานิเทศก์  ส่วนใหญ่ทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ประสานงานวิชาการเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม ผู้ส่งเสริม 

สนบัสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษามากกว่าการทําหน้าท่ีนิเทศทางการศกึษา ตามบทบาท

หน้าท่ีท่ีควรจะเป็น4 

 จากผลการศึกษาดังกล่าวทําให้ทราบว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมี

ความสําคญัต่อการจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก และพบว่าการดําเนินงานนิเทศการศึกษาขณะนี ้

ยงัพบปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานเช่นกนั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการนิเทศการศกึษาจึง

มีความจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุง พฒันางานด้านการนิเทศการศกึษาให้มีคณุภาพ สามารถ

ดําเนินงานบรรลตุามนโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว้ จากความสําคญั

ดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมและ

ป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ในด้านการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนและเพ่ือเป็นการตรวจสอบ

การปฏิบตังิานตามโครงสร้าง ซึง่ช่วยให้บคุลากรสามารถปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบของตนเอง

ได้อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการผลักดันการดําเนินการด้านการศึกษาของ

ประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทัง้เพ่ือพฒันาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะ

ท่ีสําคญัสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนตอ่ไป 

                                                 
 4 สํานกังานปฏิรูปการศกึษา, รายงานเพื่อปฏิรูปการศกึษา  ภาคผนวก3 (ม.ป.ท.

,2544),167-169. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั    

               เพ่ือให้สอดคล้องกบัปัญหาการวิจยัผู้วิจยัจงึกําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. เพ่ือทราบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน 

2. เพ่ือยืนยนัองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน 

 

ข้อคาํถามของการวิจัย 

              เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวจิยั  ผู้วิจยัจงึกําหนดข้อคําถามของการวิจยั

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนเป็นอยา่งไร  

 

 สมมตฐิานของการวจิัย 

             เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อคําถาม ผู้วิจยัจงึกําหนดสมมตฐิานของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีลกัษณะเป็นพหอุงค์ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรอบแนวคดิของการวิจยั 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษากรอบแนวคิดของตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศใน

โรงเรียน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 

 

 
ตวับ่งชีส้ากล 

ของการนิเทศในโรงเรียน 

เอกสารมาตรฐาน 

การนิเทศที่เป็นสากล 

 (สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) 

- การขบัเคล่ือนการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- การนิเทศเพ่ือการพฒันาหลกัสตูรและการสอน 

- การนิเทศเพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา  

- การนิเทศเพ่ือการสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน 

- การนิเทศเพ่ือการบริหารจดัการระบบคณุภาพ 

- การนิเทศเพ่ือการพฒันาระบบการนิเทศภายใน 

- การนิเทศเพ่ือการสง่เสริมการวิจยัและพฒันา 

- การนิเทศเพ่ือการสง่เสริมการจดัการความรู้ 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับ 

ตัวบ่งชีท้างการศกึษา 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- นงลกัษณ์  วิรัชชยั 

- นิภา พงศ์วิรัตน์ 

       -     สํานกังานคณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาติ 

      -     สํานกังานปฏิรูปการศกึษา 

      -    James N. Johnstone    

      

 

        

 

 

แนวคดิและความคดิเหน็ 

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เช่ียวชาญ

เก่ียวกับตัวบ่งชีส้ากล 

ของการนิเทศในโรงเรียน 

เอกสารมาตรฐานการศกึษา 

การนิเทศที่เป็นสากล 

ของต่างประเทศ 

- สหรัฐอเมริกา 

- สหภาพยโุรป 

- ออสเตรเลีย 

 

 

แนวคดิการบริหารงานโรงเรียน 

(สาํนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต,ิ 2542) 

-  ฝ่ายงานบริหารวิชาการ 

-  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

-  ฝ่ายงานบริหารบคุลากร 

-  ฝ่ายงานบริหารงานทัว่ไป 

แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับ 

การนิเทศการศกึษา 

- James R.Mark,  

Stoop Emery 

- Ben M. Haris 

- Carl D.Glickman  

- Adams and Dickey 

  

 

 

เอกสารและงานวจัิย 

ที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชีส้ากล 

ของการนิเทศในโรงเรียนทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

แผนภมูิท่ี 1  กรอบแนวคดิของการวิจยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัได้กําหนดนิยามศพัท์เฉพาะในการวิจยั ดงันี ้ 

 1.   ตวับ่งชีส้ากล หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการใดๆ ท่ีสนบัสนนุการพฒันาการ

เรียนรู้ของนักเรียนท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ  ท่ีชีบ้อกสถานภาพ  หรือลกัษณะการ

ดําเนินงาน  หรือผลการดําเนินงานของการนิเทศโรงเรียน 

   2.   การนิเทศโรงเรียน  หมายถึง   กระบวนการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผู้ นิเทศและ

ผู้ รับการนิเทศในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการทํางานของครูให้มี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม การบริการ วิธีการตา่งๆ ท่ีมีการจดัการอย่างเป็น

ระบบ โดยเน้นการให้คําปรึกษา  แนะนํา  ช่วยเหลือ  วางแผน  ปรึกษาหารือร่วมกนัของบคุลากร

ทุกฝ่าย ในขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน 4 ด้านตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 คือ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบคุคล และ 4) ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

  3.  โรงเรียน หมายถึง  สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการยกระดบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

World-Class Standard School ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ซึ่งเป็น

โรงเรียนจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะพงึประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียง

มาตรฐานสากล (World class standard) ผู้ เรียนมีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก (World citizen) เพ่ือ

พัฒนายกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนและจัดการด้วยระบบคุณภาพเพ่ือให้ผู้ เรียนมี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เรียนเป็นสากลเป็นการต่อยอดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็น

มาตรฐานชาติ โดยมีโรงเรียนในโครงการรวมทัง้สิน้ 500 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน

ระดบัประถมศกึษาจํานวน  119  โรงเรียน  และโรงเรียนมธัยมศกึษาจํานวน 381 โรงเรียน  

 

 

 
 



 
 

บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

   การศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั “ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน” ครัง้

นี ้เป็นการขยายความคดิและความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาโดยการค้นคว้า รวบรวมวรรณกรรม 

ทฤษฏี แนวคิดและสาระสําคัญจากตํารา เอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและ

ต่างประเทศ ซึ่งพอสรุปประเด็นและสาระสําคญัเพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

ประกอบด้วย 

1. แนวคดิ ทฤษฏีเก่ียวกับตวับ่งชีท้างการศกึษา 

1.1 ความหมายตวับง่ชี ้  

1.2 ลกัษณะของตวับง่ชีท้างการศกึษา 

1.3 ประเภทของตวับง่ชี ้

1.4 ความสาํคญัของตวับง่ชี ้

1.5 ประโยชน์ของตวับง่ชีท้างการศกึษา 

1.6 การสร้างและพฒันาตวับง่ชี ้

1.7 ตวับง่ชีท้างการศกึษาในตา่งประเทศและตวับง่ชีท้างการศกึษาในประเทศไทย 

2. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

2.1 ความหมายของการนิเทศการศกึษา 

2.2 หลกัการนิเทศการศกึษา 

2.3 กระบวนการนิเทศการศกึษา 

3. มาตรฐานการนิเทศที่เป็นสากล 

3.1 การขบัเคล่ือนการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.2 แนวทางการนิเทศเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.3 การนิเทศเพ่ือการพฒันาหลกัสตูรและการสอนและการพฒันาผู้ เรียนให้มี 

ศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก 

3.4 การนิเทศเพ่ือการสร้างภาคีเครือขา่ยร่วมพฒันา  
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3.5 การนิเทศเพ่ือการบริหารจดัการระบบคณุภาพ 

3.6 การนิเทศเพ่ือการพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.7 การนิเทศเพ่ือการสง่เสริมการวิจยัและพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.8 การนิเทศเพ่ือการสง่เสริมการจดัการความรู้ 

4. มาตรฐานการศึกษาการนิเทศที่เป็นสากลของต่างประเทศ 

4.1 มาตรฐานการศกึษาการนิเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.2 มาตรฐานการศกึษาการนิเทศของสหภาพยโุรป 

4.3 มาตรฐานการศกึษาการนิเทศของประเทศออสเตรเลีย 

5. กระบวนการบริหารการศกึษา 

5.1 การบริหารงานวิชาการ 

5.2 การบริหารงบประมาณ 

5.3 การบริหารงานบคุคล 

5.4 การบริหารงานทัว่ไป 

 

แนวคดิ ทฤษฏีเก่ียวกับตวับ่งชีท้างการศกึษา (Indicator) 

 

ความหมายตวับ่งชี ้

   นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของคําวา่  “ตวับง่ชี”้ ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

   นงลกัษณ์  วิรัชชัย ได้ให้ความหมายว่า ตวับ่งชี ้หมายถึง ตวัแปรประกอบหรือ

องค์ประกอบท่ีมีคา่แสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศกึษาเฉพาะจดุหรือช่วงเวลา

หนึง่ คา่ของตวับง่ชีร้ะบ/ุ บง่บอกถึงสภาพท่ีต้องการศกึษาเป็นองค์รวมอยา่งกว้าง ๆ แตมี่ความชดัเจน

เพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือประเมินสภาพท่ีต้องการศกึษาได้ และ

ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างจุดหรือช่วงเวลาท่ีต่างกันเพ่ือให้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงของ

สภาพท่ีต้องการศกึษาได้6 

    

                                                 
6 นงลกัษณ์ วิรัชชยั,“การพฒันาตวับง่ชีก้ารประเมิน,” การประชมุวิชาการ เปิดขอบฟ้า

คณุธรรมจริยธรรม. วนัท่ี 29 สงิหาคม 2551. โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
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   ศิริชยั  กาญจนวาสี  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ตวับ่งชี ้ หมายถึง  ตวัประกอบ  ตวัแปร  

หรือค่าท่ีสงัเกตได้  ซึ่งใช้บ่งชีบ้อกสถานภาพ  หรือสะท้อนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการ

ดําเนินงาน7 

     สํานักงานปฏิรูปการศึกษาได้สรุปความหมายของตัวบ่งชีไ้ว้ว่าหมายถึงตัวแปร

ประกอบ หรือองค์ประกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศึกษา 

ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตวับ่งชีแ้สดง/ระบุ/บ่งบอกถึงสภาพท่ีต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่าง

กว้างๆ แต่มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้เพ่ือประเมิน

สภาพท่ีต้องการศึกษาได้และใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาท่ีต่างกันเพ่ือให้ทราบถึง

ความเปลีย่นแปลงของสภาพท่ีต้องการศกึษาได้8 

              เสาวนิตย์  ชยัมสุิก ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตวับ่งชี ้ (Indicators)หมายถึง สารสนเทศ

ท่ีบ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งท่ีเราสนใจ สารสนเทศ

ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าท่ีสังเกตได้เป็นตัวเลข 

โดยการนําข้อมูล ตัวแปร หรือข้อเท็จจริงมาสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดค่าหรือคุณค่าท่ีสามารถ

ชีใ้ห้เห็นลักษณะของสภาพการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานนัน้ๆ ในช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 9           

      บอร์สตายน์  โอกส์และกยุตนั (Burstein, Oakes and Guiton)  ได้ให้ความหมายของ

ตวับ่งชีไ้ว้ว่า  ตวับ่งชีเ้ป็นค่าสถิติให้สารสนเทศเก่ียวกบัสถานะ  คณุภาพ  หรือผลการปฏิบตัิของ

ระบบการศึกษา  ซึ่งอาจจะเป็นค่าสถิติรวมก็ได้  โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการ

ตดัสนิใจ10 

   จอห์นสโตน (Johnstone)  กลา่วไว้ว่า  ตวับง่ชี ้ หมายถึง  สารสนเทศท่ีบง่บอกปริมาณ

เชิงสมัพนัธ์หรือสภาวะของสิง่ท่ีมุง่วดัในเวลาใดเวลาหนึง่โดยไมจํ่าเป็นต้องบง่บอกสภาวะท่ีเจาะจง

                                                 
7 ศริิชยั กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2550), 82. 
8สํานกังานปฏิรูปการศกึษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพืน้ที่

การศึกษาและสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์พิมพ์ดี ,2545), 19. 
9 เสาวนิตย์  ชยัมสุิก, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา  (กรุงเทพฯ สํานกัพิมพ์บุ๊คพอยท์, 2544), 34. 
10Leigh  Burstein,  JeannieOakes,  and  Gial  Quiton,  “Education  indicator”  

Encyclopedia  of  educational  research, 6th ed (New  York : Macmillan,1992). 
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หรือชดัเจนแต่บ่งบอกหรือสะท้อนภาพของสถานการณ์ท่ีเราสนใจเข้าไปตรวจสอบอย่างกว้างๆ 

หรือให้ภาพเชิงสรุปโดยทัว่ไป  ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต11 

   ฮอพกินส์  และลีคส์ (Hopkins &  Leask)  ให้ความหมาย  ตวับง่ชีว้่า  เป็นข้อความท่ี

เปรียบเทียบความสําเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ซึง่ตวับง่ชีนี้ส้ามารถนํามา

วดัและตรวจสอบได้  ตวับ่งชีย้ังมีประโยชน์ต่อการตัง้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ทําให้เข้าใจ

วตัถปุระสงค์ได้ง่ายขึน้  การสร้างตวับ่งชีค้วรทําให้แคบลง  ทัง้นีต้วับ่งชีจ้ะต้องเป็นทัง้เชิงคณุภาพ

และเชิงปริมาณ12 

   โมด  กลนัเวล  และชม็อก (Moed,  Glanzel  and  Schmoch)  ให้ความหมายของตวั

บง่ชีไ้ว้วา่  เป็นการวดัท่ีแสดงให้เห็นภายนอกโดยอาศยัการคาดการณ์13 

   จากความหมายของตัวบ่งชี ้ สรุปได้ว่า ตัวบ่งชีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีกําหนดขึน้  เพ่ือ

ศกึษาเฉพาะจดุหรือช่วงเวลาท่ีกําหนด และให้สารสนเทศท่ีถกูต้องแมน่ยํา แสดงสภาพท่ีศกึษาเป็น

ค่าตวัเลข หรือปริมาณ เพ่ือนํามาใช้พฒันาประสิทธิภาพในการนิเทศสถานศกึษาเพ่ือขบัเคล่ือนสู่

ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานนิเทศของผู้บริหาร  ครู บคุลากรใน

สถานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพของสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียน 

 

ลักษณะของตวับ่งชีท้างการศกึษา 

  ลกัษณะ หรือคณุสมบตัิของตวับ่งชีท่ี้ดี จะต้องมีแสดงค่าเชิงปริมาณ และคณุภาพเป็น

ตวัเลขเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ได้ ลกัษณะหรือคุณสมบตัิของตวับ่งชีท่ี้ดี มี

นกัการศกึษากลา่วถึงไว้อยา่งหลากหลาย พอสรุปได้ดงันี ้

    

 

                                                 
11James  N.  Johnstone,  Indicator  of  Education  Systems (London : Kogan 

Page,1981), 6. 
12 David  Hopkins,  Marilyn  Leask, Kath  Aspinwall,1989 : 6-7, quote  in  kath  

Aspinwall,  Managing   Evaluation  in  Education : A  Developmental  Approach  (New  

York : Routledge,1992), 140. 
13 H. F. Moed, Wolfgang Glanzel, Ulrich  Schmoch, Handbook  of  Quantitative  

Science  and  Technology  Research : The Use of Publication and Patent Statistics in 

Studies of S & T Systems (New York : Springer,2004),22. 
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ศริิชยั  กาญจนวาสี  สรุปลกัษณะตวับง่ชีท่ี้ดี14 ควรมี ดงันี ้

 1. ความตรง (Validity) 

   ตวัชีว้ดัท่ีดีจะต้องบ่งชีไ้ด้ตามคณุลกัษณะท่ีต้องการวดัอย่างถกูต้องแม่นยํา ตรงตาม

คณุลกัษณะท่ีมุง่วดันัน้มีลกัษณะ ดงันี ้

  1.1 มีความตรงประเดน็ (Relevant)  

 ตวับ่งชีต้้องชีว้ัดได้ตรงประเด็น  มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องโดยตรงกับ

คณุลกัษณะท่ีวดั   

1.2 มีความเป็นตวัแทน (Relevant) 

 ตัวบ่งชีต้้องมีความเป็นตัวแทนคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดหรือมีมุมมองท่ีครอบคลุม

องค์ประกอบสําคญัของคณุลกัษณะท่ีมุ่งวดัอย่างครบถ้วน เช่น อุณหภมูิร่างกาย เป็นตวับ่งชี ้

สภาวะการมีไข้ของผู้ ป่วย คณุภาพของผู้ ทําหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ สามารถชีว้ดัลกัษณะการให้

สารสนเทศ ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ ลกัษณะการพดูจา สีหน้าท่าทางของการ

ให้บริการ เป็นต้น 

2. ความเท่ียง (Reliability) 

  ตวับ่งชีท่ี้ดีจะต้องบง่ชีค้ณุลกัษณะท่ีมุ่งวดัได้อย่างน่าเช่ือถือ  คงเส้นคงวา  หรือบง่ชีไ้ด้

คงท่ี เม่ือทําการวดัซํา้ในช่วงเวลาเดียวกนั ตวับง่ชีส้ามารถชีไ้ด้อย่างคงเส้นคงวาเม่ือทําการวดัซํา้

นัน้ มีลกัษณะดงันี ้

2.1 มีความเป็นปรนยั (Objectivity) 

 ตวับ่งชีต้้องชีว้ดัได้อย่างเป็นปรนยั การตดัสินใจเก่ียวกบัค่าของตวับ่งชี ้ ขึน้อยู่กบั

สภาวะท่ีเป็นอยูห่รือคณุสมบตัขิองสิง่นัน้มากกวา่ท่ีจะขึน้อยูก่บัความรู้สกึตามอตัวิสยั เช่น การรับรู้

ประสิทธิภาพของหลกัสตูรกบัอตัราการสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร ตา่งเป็นตวั

บง่ชีต้วัของคณุภาพหลกัสตูร แตอ่ตัราการสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูรจะเป็นตวั

บง่ชีท่ี้วดัได้อยา่งเป็นปรนยัมากกวา่การรับรู้ประสทิธิภาพของหลกัสตูร 

2.2 มีความคลาดเคล่ือนต่ํา (Minimum Error)  

 ตวับ่งชีว้ดัได้ดีจะต้องมีความคลาดเคล่ือนต่ํา ค่าท่ีได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมลูท่ี

เช่ือถือได้ เช่น คะแนนผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิจากการตอบตามปฏิกิริยา

                                                 
14

 ศริิชยั กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

,2550), 82. 



  

  18 

หรือสังเกตอย่างไม่เป็นทางการต่างเป็นตัวบ่งชีข้องความสําเร็จของการฝึกอบรม แต่คะแนน

ผลสมัฤทธ์ิจากการทดสอบจะเป็นตวับง่ชีท่ี้น่าเช่ือถือ  หรือมีความคลาดเคล่ือนจากการวดัต่ํา 

 3. ความเป็นกลาง (Neutrality) 

 ตวับง่ชีท่ี้ดีจะต้องบง่ชีด้้วยความเป็นกลางปราศจากความลําเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียง

เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชีนํ้าเน้นการบง่ชีเ้ฉพาะลกัษณะความสําเร็จ  หรือความล้มเหลว  หรือ

ความไมย่ตุธิรรม 

 4. ความไว (Sensitive) 

ตวับ่งชีท่ี้ดีจะต้องมีความไวต่อคณุลกัษณะท่ีมุ่งวดั สามารถแสดงความผนัแปรหรือ

ความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้ชดัเจน ซึง่จะต้องมีมาตรและหน่วยวดัท่ีมีความละเอียด

เพียงพอ เช่น ตวับ่งชีร้ะดบัการปฏิบตัิไม่ควรมีความผนัแปรท่ีแคบ เช่น ไม่ปฏิบตัิ (0) และปฏิบตั ิ

(1) แตค่วรมีระดบัของการปฏิบตัิท่ีมีการระบคุวามแตกต่างของคณุภาพท่ีชดัเจน เช่น ระดบั 0 ถึง 

10 เป็นต้น 

 5. สะดวกในการนําไปใช้ (Practicality) 

 ตวับง่ชีท่ี้ดีจะต้องสะดวกในการนําไปใช้และได้ผลโดยมีลกัษณะ ดงันี ้

  5.1 เก็บข้อมลูงา่ย (Availability) 

            ตวับง่ชีท่ี้ดีจะต้องนําไปใช้วดัหรือเก็บข้อมลูได้สะดวก  สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู

จากการตรวจ  นบั  วดั  หรือสงัเกตได้ง่าย 

5.2 แปลความหมายงา่ย (Interpretability) 

                         ตวับง่ชีท่ี้ดีควรให้คา่การวดัท่ีมีจดุสงูสดุและต่ําสดุ  เข้าใจง่ายและสามารถสร้าง

เกณฑ์ตดัสนิคณุภาพได้ง่าย15   

 จอห์นสโตน (Johnstone)  สรุปลกัษณะของตวับง่ชี ้ เพ่ือให้เข้าความหมายของตวับง่ชี ้

ไว้  5  ประการ16  ดงันี ้

1. ตวับง่ชีไ้มจํ่าเป็นต้องชีบ้อกสิง่ตา่งๆ หรือบง่บอกสิง่ตา่งๆ  ได้อยา่งแมน่ยํา ตวับง่ชี ้

เป็นเพียงตวับอกหรือตวับง่ชีส้ิง่ตา่งๆ  ในลกัษณะการประมาณ  อาจจะมากกวา่หรือน้อยกวา่

ความเป็นจริงบ้าง 

2. ตวับง่ชีจ้ะประกอบด้วยตวัแปรหลายๆตวั  ตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกนั  เพ่ือท่ีจะ 

                                                 
15

 ศริิชยั กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2550). 
16James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London : Kogan 

Page,1981), 6. 
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บง่บอกหรือบง่ชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะกว้างๆ  ของสภาพการณ์ของระบบนัน้ๆ 

3. ตวับง่ชีป้ริมาณของสิง่ใด  ควรกําหนดในลกัษณะปริมาณ  หรือคดิเป็นคา่ตวัเลข 

ได้ไมใ่ช่กําหนดในลกัษณะการบรรยายข้อความล้วนๆ 

4. ตวับง่ชีส้ามารถเปล่ียนแปลงได้ไปตามกาลเวลาหนึง่  หรือระยะหนึง่  ซึง่อาจจะ 

เป็นช่วงระยะเวลาใดก็ได้  ขึน้อยูก่บัความไวของการผนัแปรของระบบท่ีนํามากําหนดตวับง่ชี ้

5. ตวับง่ชีค้วรต้องพฒันาจากการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ  ด้วยวิธีการศกึษาวิจยั   

เพราะจะทําให้ดชันีท่ีพฒันาขึน้มีความนา่เช่ือถือ 

  แอชเวอร์ธ และ  ฮาร์เวย์ (Ashworth and Harvey)17  และคาวแมน (Cowman)18  

กลา่วถึง การพฒันาตวับง่ชีท้างการศกึษาท่ีดีวา่ ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. มีความสอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนั ครอบคลมุบทบาทหลกัของสถาบนั 

รวมทัง้ครอบคลมุองค์ประกอบคณุภาพการจดัการศกึษา  ทัง้ในด้านปัจจยันําเข้ากระบวนการและ

ผลผลติ 

2. สามารถนํามาใช้ควบคมุและประเมินการศกึษา การจดัการศกึษาของสถาบนั   

หรือเป็นการประเมินตนเอง (Self Evaluation) เพ่ือนําผลการประเมินตนเอง 

3. มีความตรง (Validity)  มีความเช่ือมัน่ (Reliability)  และเป็นท่ียอมรับของ 

บคุลากรท่ีเก่ียวข้องในสถาบนัมีความชดัเจน  ไม่คลมุเครือ  (Unambiguous)  และไม่ผนัแปรง่าย 

(Not Susceptibility) 

  จากความหมายลกัษณะของตวับ่งชีท่ี้นักวิชาการได้กล่าวมาแล้วนัน้ สรุปได้ว่า ตวั

บ่งชี ้มีลกัษณะเป็นข้อความท่ีบ่งบอกสภาพ หรือสภาพการณ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ตาม

คณุลกัษณะท่ีต้องการวดัอย่างถกูต้องแม่นยํา วดัได้ตรงประเด็น  เป็นการนําข้อมลู  ตวัแปร  หรือ

ข้อเท็จจริงท่ีสมัพนัธ์กนั  เพ่ือให้เกิดคณุค่าท่ีสามารถชีใ้ห้เห็นลกัษณะของสภาพการณ์นัน้ๆ และมี

ความเป็นปรนยั  

 

                                                 
17 Allan  Ashworth and Roger Charles Harvey, Assessing Quality in Further 

and Higher Education (London : Jessica Kingsley Publishers,1994). 
18

 Seamus Cowman, “Student Evaluation : a performance indicator of Quality 

in Nurse Education,” Journal of Advance Nursing (1996) : 24 : 625-632 quoted in roger 

Watson and others, Nursing Research : Designs and Methods (Oxford : Churchill 

Livingstone, 2008). 
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ประเภทตวับ่งชี ้

นกัการศกึษาได้จดัประเภทของตวับง่ชี ้ ไว้แตกตา่งกนัตามเกณฑ์ ซึง่สงัเคราะห์การจดั

ประเภทท่ีนกัการศกึษาได้เสนอไว้นัน้ นงลกัษณ์ วิรัชชยัแบง่ประเภทของตวับง่ชีไ้ด้เป็น 7 แบบ ดงันี ้ 

1. การจดัประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตวับ่งชีด้้านปัจจยั  

(Input Indicators) ตวับง่ชีด้้านกระบวนการ (Process Indicators) และตวับง่ชีด้้านผลผลิต 

(Output Indicators) 

2. การจดัประเภทตามลกัษณะนิยามของตวับง่ชี ้แบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวับง่ชี ้

แบบอตันยั (Subjective indicators) และตวับง่ชีแ้บบปรนยั (Objective Indicator) 

3. การจัดประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตวับ่งชีต้ัวแทน  

(Representative Indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้สร้างขึน้จากตวัแปรเพียงตวัเดียวให้เป็นตวัแทนตวัแปร

อ่ืนๆ ตวับง่ชีแ้ยก (Disaggregative Indicators) เป็นตวับง่ชีท่ี้มีสถานะคล้ายกบัตวัแปร หรือตวั

บ่งชีย้่อย โดยท่ีตวับ่งชีย้่อยแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนั และบ่งชีล้กัษณะ หรือปริมาณของสภาพท่ี

ต้องการศกึษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียง การท่ีจะบง่ชีส้ภาพองค์รวมจะต้องใช้ตวับง่ชี ้

ย่อยทกุตวัรวมกนัทัง้ชดุ ตวับ่งชีป้ระกอบ (Composite Indicators) เป็นตวับ่งชีท่ี้เกิดจากการ

รวมตวัแปรหลายๆ ตวัเข้าด้วยกนั โดยให้นํา้หนกัความสําคญัของตวัแปรตามท่ีเป็นจริง ตวับ่งชี ้

ชนิดนีใ้ห้สารสนเทศท่ีมีคณุคา่ มีความเท่ียง และความตรงสงูกว่าตวับง่ชีส้องประเภทแรก จึงเป็น

ประโยชน์ตอ่การวางแผน การกํากบั ตดิตาม และการประเมิน ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั 

4. การจดัประเภทตามลกัษณะตวัแปรท่ีใช้สร้างตวับง่ชี ้การจดัประเภทด้วยวิธีการนี ้

มี 3 วิธีวิธีแรก คือ การจดัประเภทตวับ่งชีก้ารศกึษาตามระดบัการวดัของตวัแปร วิธีนีจ้ดัแยกได้

เป็น 4 ประเภท คือ ตวับ่งชีน้ามบญัญตัิ (Nominal Indicators) ตวับ่งชีเ้รียงอนัดบั (Ordinal 

Indicators) ตวับง่ชีอ้นัตรภาค (Interval Indicators) และ ตวับง่ชีอ้ตัราสว่น (Ratio Indicators) 

วิธีท่ีสอง คือ การจดัประเภทตวับ่งชีก้ารศึกษาตามประเภทของตวัแปร วิธีนีจ้ัดแยกได้เป็น 2 

ประเภท คือ ตวับง่ชีส้ต๊อก (Stock Indicators) และตวับง่ชีก้ารเล่ือนไหล (Flows Indicators) วิธีท่ี

สาม คือ การจดัประเภทตามคณุสมบตัิทางสถิติของตวัแปร วิธีนีจ้ดัแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวั

บง่ชีเ้ก่ียวกบัการแจกแจง (Distributive Indicators) เช่น สมัประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of 

Variation) และตวับง่ชีไ้ม่เก่ียวกบัการแจกแจง (Non – Distributive Indicators) เช่น คา่เฉล่ีย 

มธัยฐาน ของตวัแปร 

5. การจดัประเภทตามลกัษณะค่าของตวับ่งชี ้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งชี ้
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สมบูรณ์ (Absolute indicators) หมายถึง ตวับ่งชีท่ี้ค่าของตวับ่งชีบ้อกปริมาณท่ีแท้จริง และมี

ความหมายในตวัเอง คือ ตวับ่งชีส้มัพทัธ์ หรือตวับ่งชีอ้ตัราส่วน (Relative or Ratio 

Indicators) หมายถึง ตวับง่ชีท่ี้คา่ของตวับง่ชีเ้ป็นปริมาณเทียบเคียงกบัคา่อ่ืนๆ เช่น จํานวน

นกัเรียนตอ่ครู 1 คน สดัสว่นของครูวฒุิปริญญาโท 

6. ตวับ่งชีอิ้งกลุ่ม (Norm-Referenced Indicators) หมายถึงตวับ่งชีท่ี้มีการแปล 

ความหมายเทียบกบักลุ่มตวับ่งชีอ้ิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Indicators) หมายถึง ตวั

บ่งชีที้่มีการแปลความหมายเทียบกบัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และตวับ่งชีอ้ิงตน (Self-Referenced 

Indicators) หมายถึง ตวับ่งชีท่ี้มีการแปลความหมายเทียบกบัสภาพเดิม ณ จุด หรือช่วงเวลาท่ี

ต่างกนั 

7. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะการใช้ตวับง่ชี ้แบง่ตามการใช้ตวับง่ชีใ้นการวิจยั 

ได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวับง่ชีแ้สดงความหมาย (Expressive Indicators) และตวับง่ชีทํ้านาย 

(Predictive Indicators) และแบง่ตามการใช้ตวับง่ชีใ้นการกํากบัโครงได้เป็น 2 ประเภท คือ                   

ตวับง่ชีผ้ลการปฏิบตั ิ (Performance Indicator) และตวับง่ชีต้ามข้อกําหนด (compliance 

indicator)19 

   จอห์นสโตน (Johnstone)  แบง่ตวับง่ชีอ้อกเป็น  3  ประเภท20  คือ   

1. ตวับง่ชีท่ี้เป็นตวัแทน (Representative  Indicators)  เป็นการเลือกตวัแปรใดตวั 

แปรหนึ่งมาเป็นตวัแทน  เพ่ือชีส้ภาพใดสภาพหนึ่ง  หรือบ่งชีล้ักษณะใดลกัษณะหนึ่งในระบบ

การศกึษา  ตวับง่ชีป้ระเภทนีใ้ช้ในการวิจยั  งานบริหารและวางแผน  การเลือกเฉพาะตวัแปรใดตวั

แปรหนึ่งมาใช้เป็นตวับ่งชีเ้พ่ือแสดงความพยายามของการจดัการศกึษานี ้ เป็นเร่ืองท่ีแตล่ะบคุคล

เลือกและกําหนดเอง  โดยมิได้มีเหตผุลอ้างอิงชดัเจนวา่เหตใุดจงึเลือกตวัแปรนี ้ ไมเ่ลือกตวัแปรอ่ืน  

การขาดเหตผุลอ้างอิงเช่นนี ้ สง่ผลให้ไม่สามารถสรุปผลทัว่ไปได้ หรือไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบ

ระหวา่งงานวิจยัท่ีคล้ายคลงึกนัหรือเปรียบเทียบระหวา่งประเทศได้ 

2. ตวับ่งชีเ้ด่ียว   (Disaggregate Indicators)  เป็นตวับ่งชีท่ี้นํามาแยกย่อยให้เป็น 

สว่นละเอียด   ลกึลงไปเฉพาะเม่ือใช้ตวัแปรใดตวัหนึ่งอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดงันัน้จึงไม่เหมาะท่ี

จะนํามาใช้อธิบายลกัษณะของระบบการศึกษาโดยรวม ตวับ่งชีป้ระเภทนีต้้องอาศยัความหมาย

                                                 
19

 นงลกัษณ์ วิรัชชยั, การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารประเมิน, การประชมุวิชาการ เปิดขอบ

ฟ้าคณุธรรมจริยธรรม.วนัท่ี 29 สงิหาคม 2551 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์, 2551), 7-8. 
20 James N. Johnstone, Indicator of Education Systems (London : Kogan 

Page,1981), 6. 
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ของตวัแปรเพ่ืออธิบาย  แต่ละส่วนหรือแต่ละองค์ประกอบของระบบการศกึษา  และโดยหลกัการ               

ตวัแปรท่ีกําหนดแต่ละตวัจะเป็นอิสระจากตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ือมิให้มีข้อมูลซํา้กันในชุดของตวับ่งชี ้ 

หรือท่ีแท้จริงเป็นตวัแปรซึ่งถูกนํามาจําแนกออกมา โดดๆ หรือเด่ียวๆ  นี ้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ี

ชัดเจนของแต่ละเร่ือง  แต่ละองค์ประกอบ  หรือแต่ละส่วนของระบบการศึกษา  ซึ่งถ้าจัด

ดําเนินการให้ครบถ้วนทัง้ระบบ  ก็จะมีตวัแปรจํานวนมาก 

3. ตวับง่ชีผ้สม หรือตวับง่ชีร้วม (Composite Indicators) ลกัษณะของดชันีประเภท 

นีเ้ป็นการรวมตวัแปรทางการศึกษาซึ่งเป็นตวัแปรเด่ียวจํานวนหนึ่ง เข้าด้วยกันด้วยวิธีการทาง

คณิตศาสตร์  และมีการถ่วงนํา้หนกัของตวัแปรแตล่ะตวั  ซึง่คา่ท่ีได้ของตวับง่ชีนี้จ้ะเป็นคา่บง่ชีร้วม

เพ่ือบ่งบอกถึงสภาพโดยรวม  ของระบบการจดัการศึกษา  และสามารถอธิบายสภาพการณ์ของ

ระบบการศกึษาได้ดีกวา่ตวับง่ชีท่ี้เป็นตวัแทนและตวับง่ชีเ้ด่ียว21 

 

ความสาํคัญของตวับ่งชี ้

   เบอร์สตายน์  โอกส์และกยุตนั (Burstein, Oakes and Guiton) ได้สรุปความถึงตวั

บง่ชีก้ารศกึษาวา่มีความสําคญัตอ่การประกนัคณุภาพ (Quality assurance)  และการแสดงความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี (accountability)  มีความสําคัญต่อการกําหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบได้ 

(Benchmarking) ในด้านการประเมินผลของระบบการศึกษา  มีความสําคญัต่อการกํากับและ

ประเมินผลระบบการศึกษา  การจัดอันดับการศึกษา การประกันคุณภาพและการแสดงความ

รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี การกําหนดเป้าหมายท่ีตรวจสอบได้การปรับปรุงพฒันาระบบการศกึษาโดยใช้

การประเมินผลเป็นแนวทางซึ่งตัวบ่งชีป้ระเภทนีเ้รียกว่า ตวับ่งชีเ้ชิงปฏิบัติการ (Performance 

indicators)  สรุปได้วา่  ตวับง่ชีท้างการศกึษามีความสําคญั ดงันี ้

 1.   ใช้ในการกําหนดนโยบายและวตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 

2. ใช้ในการวางแผนการดําเนินงานทางการศกึษาเพ่ือให้บรรลผุลตามต้องการ 

3. ใช้ในการกํากบัดแูล  และประเมินผลระบบการศกึษา  และการประกนัคณุภาพ 

4. ใช้ในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาท่ีดีท่ีสดุ  เพ่ือการเทียบเคียง22 

                                                 
 21James N. Johnstone, Indicator of Education System (London : Kogan 

Page,1981),  15-17. 
22Leigh Burstein, Jeannie Oakes and Gial Quiton, “Educaton indicator,” 

Encyclopedia of educational research, 6th ed. (New York : Macmillan, 1992),379. 
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    จากแนวคดิของนกัวิชาการเก่ียวกบัความสําคญัของตวับง่ชีด้งักลา่ว  สรุปได้ว่า ตวับง่ชี ้

มีความสําคญัในการกําหนดนโยบาย  การดําเนินงาน  การกํากบัดแูล  และประเมินผล  และเป็น

เกณฑ์เพ่ือการเทียบเคียงของเพ่ือนําไปสูค่วามมีประสทิธิภาพองค์การ 

ประโยชน์ของตวับ่งชีท้างการศึกษา มีดงันี ้ 

1. นําไปใช้ในการกําหนดวตัถปุระสงค์และนโยบาย 

2. นําไปใช้ในการตดิตามผลการศกึษา 

3. นําไปใช้ในการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการศกึษา 

4. นําไปใช้ในการลําดบัระบบการศกึษา 

5. ความเป็นกลางของตวับง่ชีนํ้าไปใช้ในการกําหนดปทสัฐานเพ่ือตดัสนิ23 

 

การสร้างและการพัฒนาตวับ่งชี ้

วิธีการสร้างและการพฒันาตวับง่ชีท้างการศกึษามี  3  วธีิด้วยกนั  คือ 

1. การสร้างตวับง่ชีโ้ดยอาศยัแนวคดิในการสร้างและการนําไปใช้ 

 การสร้างตวับง่ชีป้ระเภทนี ้ แบง่เป็น  2  วิธี  คือ วิธีแรก  การสร้างตวับง่ชีใ้นลกัษณะท่ี

เป็นตวับ่งชีแ้ทน (Representative)  โดยการเลือกตวัแปรท่ีมีอยู่มาใช้  วิธีท่ีสอง  คือ  การสร้าง             

ตวับง่ชีร้วม  โดยการนําเอาตวัแปรจํานวนหนึ่งมารวมกนั  หรือผสมกนั  โดยมีข้อตกลงเบือ้งต้นว่า

ตัวแปรเหล่านัน้มีความสัมพันธ์กัน  แต่อาจไม่มีการกําหนดค่านํา้หนักให้กับตัวบ่งชีแ้ต่ละตัว                 

การรวมตวัแปรแบบนีม้กักําหนดขึน้เพ่ือนําไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง  ซึ่งอาจมีความลําเอียงได้  

ขึน้อยูก่บับคุคลท่ีเลือกหรือจดักลุม่ตวัแปร 

2. การสร้างตวับง่ชีโ้ดยอาศยัทฤษฎี 

การสร้างตวับ่งชีป้ระเภทนี ้ เป็นการสร้างโดยอิงผู้ เช่ียวชาญ  มีวิธีการ คือ การรวมตวั

แปรจํานวนหนึ่งเข้าด้วยกนัโดยวิธีการทางเลขคณิต ซึ่งตวัแปรเหล่านัน้จะถกูเลือกมาตาม ลําดบั

ความสําคญั  และมีความสมัพนัธ์กนั  โดยกําหนดคา่นํา้หนกัให้กบัตวัแปรแตล่ะตวั  โดยอาศยัฐาน

แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมีอยู่และสังเคราะห์ขึน้เป็นตัวบ่งชีซ้ึ่งวิธีการนีมี้ ข้อดีคือ  ประหยัด เวลา  

คา่ใช้จ่าย  ใช้เวลาในการเก็บข้อมลูน้อยแตมี่ข้อเสีย คือ  เป็นความคดิของคนเพียงกลุม่เดียว 

                                                 
23 กวิสรา   สวุรรณบตุร, “การพฒันาตวับ่งชีค้วามพร้อมของสถานศกึษาต่อนโยบาย

การกระจายอํานาจการจดัการศกึษาขององค์การบริหารส่วนตําบล” (เค้าโครงสารนิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2550), 18. 
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3. การสร้างตวับง่ชีโ้ดยอาศยัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

วิธีนีค้ล้ายกบัวิธีท่ีสอง  แตมี่สว่นท่ีตา่งกนั  คือ ในการสร้างตวับง่ชีโ้ดยอาศยัทฤษฎีการ

เลือกกําหนดนํา้หนกันัน้ กําหนดจากลําดบัความสําคญั แต่การสร้างตวับ่งชีโ้ดยการอาศยัข้อมลู

เชิงประจกัษ์เป็นการกําหนดนํา้หนกัจากการวิเคราะห์ข้อมลูชดุหนึง่ และดคูวามสมัพนัธ์ระหว่างตวั

แปร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยอาศยัวิธีการทางสถิติ เช่น  Factor  Analysis , Cluster  

Analysis,  Regression และ Guttmann Scale แล้วนําผลการวิเคราะห์มาจดักลุ่มตวัแปร  ซึง่มี

ข้อดี คือ ข้อมลูมีความน่าเช่ือถือ แตใ่ช้เวลามาก  และสิน้เปลืองคา่ใช้จ่าย 

 

ตวับ่งชีท้างการศกึษาในประเทศและตวับ่งชีท้างการศึกษาในประเทศไทย 

                ตวับง่ชีท้างการศกึษาในประเทศ ในการกําหนดตวับง่ชีท้างการศกึษาในประเทศท่ีใช้

สําหรับบริหารงานระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาซึง่นําไปเป็นหลกัในการบริหารระดบัโรงเรียนได้ ดงันี ้

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ ได้รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํา

ร่องระดับชาติ  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  วิถีและวิธีไทย ซึ่งค้นพบตัวบ่งชี ้

ประสทิธิภาพ  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึง่เป็นการวดัสมรรถนะของผู้บริหาร จํานวน 15 

ข้อ ดงันี ้

1. แสดงความคดิเห็นในการวางแผนพฒันางานของโรงเรียนเพ่ือประโยชน์แก่ 

นกัเรียนเป็นสําคญั 

2. คดิวิเคราะห์เพ่ือแปลงแนวคดิให้เป็นการปฏิบตัท่ีิได้ผลตามท่ีคดิ 

3. ทํางานแบบประชาธิปไตย รับฟังความคดิเห็นจากผู้ ร่วมงานทกุฝ่าย 

4. กล้าท่ีจะตดัสนิใจและเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันางาน 

5. ทําตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการทํางาน 

6. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนครู ผู้ปกครอง และชมุชน 

7. จดัการให้เพ่ือนครูทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

8. ทํางานแบบรวมพลงัเป็นทีมกบับคุลากรทกุฝ่าย 

9. สง่เสริมให้ครูทกุคนเข้าร่วมเสนอแนะรูปแบบการบริหารด้านวชิาการของโรงเรียน 

เพ่ือพฒันาคณุภาพของนกัเรียน 

10. วางแผนบริหารงานให้เอือ้ตอ่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน ครู และ 

ผู้บริหาร 

11. สง่เสริมให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมรับรู้ และดําเนินการจดัการทรัพยากรของโรงเรียน 

12. สง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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13. สนบัสนนุให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบตดิตามผลการดําเนินงานของ 

โรงเรียน 

14. เผยแพร่และนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแผนงานตอ่ไป 

15. สนบัสนนุให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการปรับปรุงและตรวจสอบระบบการเงินของ 

โรงเรียน24 

นงลกัษณ์  วิรัชชัย อ้างถึงใน สํานกังานปฏิรูปการศึกษาได้ศึกษาผลการพฒันาตวั 

บ่งชีส้งัเคราะห์เอกสารในระยะต้นประกอบด้วยมาตรฐานและตวับ่งชีด้้านบริบท ปัจจัยป้อน 

กระบวนการและผลการดําเนินงาน ได้ตวับ่งชีท่ี้สงัเคราะห์ได้จํานวน 3 มาตรฐาน 24 ตวับ่งชี ้

ดงันี ้

1.  มาตรฐานหรือตวับง่ชีห้ลกั 1 มาตรฐานการเรียนของนกัเรียนด้านเนือ้หา และด้าน

ผลการปฏิบตังิาน       

                 ตวับง่ชี ้  

1.1 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะตามท่ีกําหนดในหลกัสตูร 

1.2 นกัเรียนสามารถปฏิบตังิานใช้ประโยชน์สิง่ท่ีเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานเนือ้หา 

1.3 นกัเรียนมีความสขุในการเรียน และมีงานทํา/เรียนตอ่เม่ือเรียนจบ 

1.4 นกัเรียนและผู้ปกครองมีความพงึพอใจ 

1.5 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนครบตามเกณฑ์ของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

1.6 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมีผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

1.7 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนเรียนตอ่/มีงานทําเม่ือเรียนจบ ตามเป้าหมาย 

2. มาตรฐานหรือตวับง่ชีห้ลกั 2 มาตรฐานการปฏิบตังิานของครู            

     ตวับง่ชี ้ 

2.1 ครูได้รับการมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถ และทํางานมี 

คณุภาพ 

2.2 ครูได้รับการนิเทศ และพฒันาโดยใช้กระบวนการประเมนิและพฒันาตนเอง 

2.3 ครูมีสว่นร่วมในการพฒันาวชิาชีพครู และมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียน 

                                                 
24 สํานกังานปฏิรูปการศกึษา, รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชีส้ําหรับ

การประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพืน้ที่การศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์

ธารอกัษร,2545), ง. 
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2.4 ครูมีความพงึพอใจ มีความผกูพนัและก้าวหน้าในอาชีพครู 

2.5 นกัเรียน ผู้ปกครองและชมุชน มีความพงึพอใจ การปฏิบตังิานของครู 

2.6 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีปริมาณครูมีคณุภาพเป็นจํานวนพอเพียง 

2.7 ร้อยละของโรงเรียนท่ีคณุภาพของครู โดยเฉล่ียผา่นเกณฑ์ท่ีเขตพืน้ท่ีกําหนด 

2.8 ร้อยละของโรงเรียนท่ีครูในโรงเรียนได้รับการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาค 

3. มาตรฐานหรือตวับง่ชีห้ลกั 3 มาตรฐานการปฏิบตังิานของผู้บริหารโรงเรียน 

          ตวับง่ชี ้ 

3.1      ผู้บริหารมีวสิยัทศัน์ มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยทุธ์ แบบอิงโรงเรียน 

3.2 ผู้บริหาร ทําหน้าท่ีบริหารวิชาการได้อยา่งมีคณุภาพ 

3.3 ผู้บริหารทําหน้าท่ี บริหารการเงิน ทรัพยากร อาคารสถานท่ีได้อยา่งมีคณุภาพ 

3.4 ผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารบคุลากรได้อยา่งมีคณุภาพ 

3.5 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชนพฒันาผู้ เรียน 

3.6  นกัเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพอใจในการปฏิบตังิานของผู้บริหารโรงเรียน 

3.7 ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้บริหารใช้การบริหารแบบอิงโรงเรียน และแบบกลยทุธ์ 

3.8 ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้บริหารสร้างเครือขา่ยการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ 

3.9 ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้บริหารพฒันาโรงเรียนก้าวหน้าชดัเจน25 

 นิภา  พงศ์วิรัตน์  ได้ศกึษาโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบ

องค์ประกอบใหมข่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในบริบทไทย จํานวน 8 องค์ประกอบหลกั 

12 องค์ประกอบยอ่ย 60 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

 1.  องค์ประกอบหลกัท่ี 1 การตัง้เป้าหมาย (Goal Setting) มี 2 องค์ประกอบยอ่ย 

1.1 องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน (Students Achievement)  

ประกอบด้วย 

       ตวับง่ชี ้  

1.1.1 เกิดผลลพัธ์ของงานนโยบายและเป้าหมายสําคญัตามความคาดหวงั 

1.1.2 แขง่ขนัได้ในระดบันานาชาต ิ

                                                 
25สํานกังานปฏิรูปการศกึษา,รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชีส้ําหรับการ

ประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพืน้ที่การศึกษา (กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์ธาร

อกัษร,2545), 209-224. 
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1.1.3 ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนสงูทัง้ด้านวชิาการ คณุธรรม จริยธรรม และ 

การปรับตวัทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

1.1.4 ผู้ เรียนสามารถเป็นผู้ นําสงัคมและชมุชนในการพฒันาท้องถ่ิน 

1.1.5 ผู้ เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน 

1.1.6 ผู้ เรียนเก่ง ดี มีสขุและมองไกลระดบัโลก 

1.1.7 ผู้ เรียนมีจิตใจดแูลสาธารณะประโยชน์ อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและ 

วฒันธรรมประเพณีไทย 

                  1.2   องค์ประกอบยอ่ยท่ี 2 ความพงึพอใจของชมุชน (Community Satisfaction) 

ประกอบด้วย 

                         ตวับง่ชี ้  

1.2.1 บคุลากรในการชมุชนเกิดความพงึพอใจในผลงานของตน 

1.2.2 สถานศกึษาเป็นสถาบนัทางการศกึษาเพ่ือพฒันาชมุชน 

1.2.3 บคุลากรในชมุชนรู้สกึรักและเป็นเจ้าของสถานศกึษา 

1.2.4 บคุลากรในชมุชนร่วมสร้างและร่วมรับประโยชน์จากสถานศกึษา 

1.2.5 สถานศกึษามีความเป็นเลศิ มีช่ือเสียงเป็นท่ีภาคภมูิใจของชมุชน 

1.2.6 ชมุชนพร้อมใจกนัระดมงบประมาณบคุลากรทรัพยากรและ 

เทคโนโลยีมาร่วมกนัพฒันาสถานศกึษา 

2. องค์ประกอบหลกัท่ี 2 การเพิ่มอํานาจ (Empowerment) มีองค์ประกอบยอ่ยคือ 

2.1 องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 ความเป็นอิสระของสถานศกึษา (Autonomy)  

ประกอบด้วย 

          ตวับง่ชี ้ 

2.1.1 มีความคลอ่งตวัในการบริหารงาน 

2.1.2 มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารงาน 

2.1.3 มีอิสระในการบริหารงานตามความต้องการของท้องถ่ิน 

2.2 องค์ประกอบยอ่ยท่ี 2 การมีสทิธ์ิออกเสียงของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

(Voice)ประกอบด้วย 

     ตวับง่ชี ้ 

2.2.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษา 

2.2.2 สทิธิและอํานาจของคณะกรรมการสถานศกึษา 
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2.2.3 แนวทางการบริหารวิชาการ 

2.2.4 แนวทางการบริหารงบประมาณ 

2.2.5 แนวทางการบริหารบคุลากร 

2.2.6 แนวทางการบริหารทัว่ไป 

3. การประเมนิคณุภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

องค์ประกอบหลกัท่ี 3 การสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของ (Ownership) 

            3.1   องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 การมีสว่นร่วม (Participation) ประกอบด้วย 

                     ตวับง่ชี ้ 

3.1.1 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ ร่วมงาน 

3.1.2 สร้างเครือขา่ยการร่วมคดิ ร่วมทํา รับผลประโยชน์ และร่วมเผยแพร่งาน 

3.1.3 สร้างศนูย์รวมการป้องกนั การแก้ไขและการพฒันางานในสถานศกึษา 

3.1.4 สร้างปัจจยัแหง่ความสําเร็จในการทํางาน 

3.1.5 สร้างภาพพจน์การทํางานท่ีดีเลศิ 

                    3.2.   องค์ประกอบยอ่ยท่ี 2 การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั (Relationship) 

ประกอบด้วย 

                         ตวับง่ชี ้ 

3.2.1 สร้างคา่นิยมอดุมการณ์ร่วมกนั 

3.2.2 สร้างความรักสามคัคีและความผกูพนัอนัดีตอ่กนั 

3.2.3 สร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉนัท์ของบคุลากร 

3.2.4 สร้างประเพณีและกิจกรรมท่ีสร้างความรู้สกึวา่ตนเองม 

ความสําคญัยิง่ตอ่สถานศกึษา 

4. องค์ประกอบหลกัท่ี 4 การสร้างระบบบริหารงาน (Management Systems) มีองค์ประกอบยอ่ย  

    4.1   องค์ประกอบย่อยท่ี 1 สร้างระบบท่ีมีประสทิธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วย 

    ตวับง่ชี ้ 

4.1.1 ระบบบริหารงบประมาณเข้มแข็งเป็นท่ียอมรับของทกุฝ่าย 

4.1.2 ระบบบริหารบคุลากรมีความทนัสมยั 

4.1.3 ระบบบริหารทัว่ไปมีความคลอ่งตวัสงู 

4.1.4 เป็นระบบท่ีตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลได้ชดัเจนมีความ 
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ยืดหยุน่และเป็นกนัเองสงู 

                    4.2  องค์ประกอบยอ่ยท่ี 2 สร้างระบบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) 

ประกอบด้วย                        

  ตวับง่ชี ้ 

4.2.1 สามารถสร้างเครือขา่ยผู้ปกครอง เครือขา่ยชมุชน และเครือขา่ย 

งานได้อยา่งชดัเจน 

4.2.2 มีหลกัฐานตรวจสอบได้ 

4.2.3 เป็นการสร้างระบบงานท่ีมีแนวคดิและทฤษฎีรองรับ 

5. องค์ประกอบหลกัท่ี 5 การสร้างพนัธสญัญาร่วมกนั (Commitment) มี 1 องค์ประกอบยอ่ย  

     5.1   องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 การสร้าง กฎ ระเบยีบ กตกิาร่วมกนั (Regulation)  

ประกอบด้วย 

                         ตวับง่ชี ้  

5.1.1  สร้างพนัธสญัญากบับคุลากรในชมุชน 

5.1.2  สร้างพนัธสญัญากบัเครือขา่ยงาน ทัง้ใน และนอกสถานศกึษา 

5.1.3  สร้างข้อตกลง กฎ ระเบียบ กตกิา ในแตล่ะพนัธสญัญาเพ่ือ 

อํานวยความสะดวก และความเข้าใจท่ีตรงกนัในการทํางาน 

5.1.4  ทําหลกัฐานการประสานงาน และการประชาสมัพนัธ์เพ่ือความ 

เป็นเลศิในการทํางาน 

5.1.5  มีการกําหนดเป้าหมายผลลพัธ์ และภารกิจหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบอยา่งสงูตอ่งานในสถานศกึษา 

5.1.6  ตดิตามและประเมิน และเผยแพร่ผลงาน ทัง้ในพนัธสญัญา  

และนอกพนัธสญัญา 

6. องค์ประกอบหลกัท่ี 6 ผลการปฏิบตังิาน (Performance) มี 1 องค์ประกอบยอ่ย 

    6.1  องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 มีความเช่ือถือได้ (Reliance) ประกอบด้วย 

    ตวับง่ชี ้  

6.1.1 เหมาะสมกบัประเพณีและวฒันธรรมชมุชน 

6.1.2 ตรงตามคา่นิยมและอดุมการณ์ประชาธิปไตย 

6.1.3 สร้างความเช่ือมัน่ในทางวชิาการให้ชมุชน 

6.1.4 เอือ้อาทรตอ่มวลชนในชมุชน 
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6.1.5 สร้างเกียรตยิศและศกัดิศ์รีให้ชมุชน 

7. องค์ประกอบหลกัท่ี 7 การมีกฎบตัรวา่ด้วยสทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ 

ทํางาน (Rights) มี 1 องค์ประกอบยอ่ย 

                   7.1   องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ (Duty and 

Responsibility) ประกอบด้วย 

                         ตวับง่ชี ้ 

7.1.1 สทิธิในการบริหารจดัการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

7.1.2 สทิธิในการรับผิดชอบและรับประโยชน์จากสถานศกึษา 

7.1.3 สทิธิในการให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการทํางาน 

7.1.4  สทิธิในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพงาน 

7.1.5  สทิธิในการป้องกนัแก้ไขและพฒันานกัเรียน 

8. องค์ประกอบหลกัท่ี 8 การจดัการเรียนการสอน (Learning and Teaching) มี 1  

องค์ประกอบยอ่ย 

                         8.1   องค์ประกอบยอ่ยท่ี 1 เกิดการเปล่ียนแปลง (Change) ประกอบด้วย 

                          ตวับง่ชี ้ 

8.1.1  เป็นไปตามความต้องการของชมุชน 

8.1.2  ครูเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้สร้างบคุคลแห่งการเรียนรู้ 

8.1.3  ผู้ทรงคณุวฒุิและครูภมูิปัญญาท้องถ่ินร่วมรับผิดชอบในการจดัการ 

8.1.4  โรงเรียนเปล่ียนบทบาทมาเป็นสถานบนัแหง่การเรียนรู้ของท้องถ่ิน26 

ตวับ่งชีท้างการศึกษาในต่างประเทศในการกาํหนดตวับ่งชีท้างการศึกษาในต่างประเทศ 

พบว่า 

 

1.  ตวับง่ชีท้างการศกึษาในสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกามีการปกครองแบบสหพนัธรัฐ  

กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการศึกษาและดแูล การจดับริการ

การศกึษาในระดบัชาติ มลรัฐแตล่ะมลรัฐมีกระทรวงศกึษาธิการแห่งมลรัฐ (State Department of 

Education) และคณะกรรมการการศกึษาแห่งมลรัฐ (State Board of Education) ทําหน้าท่ี

                                                 
26นิภา  พงศ์วิรัตน์, “การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนมธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศกึษาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ,2547),154-157. 
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รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการศกึษา ของมลรัฐแตล่ะเขตพืน้ท่ีการศกึษามีคณะ กรรมการ

การศกึษา (Board of Education) และศกึษาธิการเขต (Superintendent) ทําหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การบริหารและการจดัการการศกึษาของโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศกึษา หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบั

ตดิตามประเมินการดําเนินงานของเขตพืน้ท่ีการศกึษาคือกระทรวงศกึษาธิการแห่งมลรัฐ ทําหน้าท่ี

กําหนดมาตรฐานและตวับ่งชีสํ้าหรับการประเมิน ดงันัน้ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา

สหรัฐ พ.ศ. 2541-2545 ได้กําหนดตวับง่ชีเ้พ่ือให้มลรัฐนําไปปฏิบตัพิร้อมกนั มีจํานวนถึง 102 ข้อ27

ในท่ีนีผู้้วิจยันําเสนอมาตรฐานและตวับง่ชีโ้ดยยอ่ดงันี ้

1.1 มลรัฐ Massachusetts คณะกรรมการการศกึษาแห่งมลรัฐ Massachusetts  

อนุมัติให้ประกาศใช้ มาตรฐานและตวับ่งชีก้ารปฏิบตัิงานของเขตพืน้ท่ีการศึกษา (District 

Performance Standards and Indicators) เม่ือเดือนมิถนุายน 2000 ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั

จํานวน 5 มาตรฐาน  31  ตวับง่ชีห้ลกั 

             มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านหลกัสูตรการเรียนการสอนและ การประเมิน 

ประกอบด้วย ตวับ่งชีเ้ก่ียวกับ 1) หลกัสตูร 2) วิธีการสอน 3) เคร่ืองมือและส่ือการสอน 4) 

เทคโนโลยีการสอน 5) บรรยากาศการเรียนรู้ 6) การประเมินนักเรียน 7) การเตรียมความ

พร้อมสําหรับผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  

             มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานด้านคณุภาพครู ประกอบด้วยตวับง่ชีเ้ก่ียวกบั 1) การ

คดัเลือกและการจ้างครู 2) การมีสว่นร่วมในการพฒันาวชิาชีพ 3) แผนการพฒันาวิชาชีพของครู 4) 

การประเมนิผลการปฏิบตังิานเป็นรายบคุคล และ5) ความคงทนและความก้าวหน้าในอาชีพครู  

             มาตรฐานท่ี  3  มาตรฐานด้านโครงการและการบริการสนบัสนนุนกัเรียน 

ประกอบด้วย ตวับง่ชีเ้ก่ียวกบั 1) นกัเรียนก่อนวยัเรียน 2) การจดับริการให้ผู้ เรียนภาษาองักฤษ 3) 

การศกึษาพิเศษ 4) บริการสนบัสนนุทางวชิาการ 5) การสํารวจและการศกึษาอาชีพ 6) บริการให้

คําปรึกษาและแนะแนวทางจิตวิทยา 7) บริการด้านสขุภาพ และ 8 ) กิจกรรม/โครงการเสริม

หลกัสตูร 

             มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานด้านภาวะผู้ นําและการปกครองประกอบด้วยตวับง่ชี ้

เก่ียวกบั 1) วสิยัทศัน์ 2) การวางแผน 3) การประเมนิ 4) การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง และชมุชน 

และ 5) โครงสร้างการบริหาร  

                                                 
27สํานกันายกรัฐมนตรี, สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, แผนยุทธศาสตร์

ของกระทรวงการศึกษาสหรัฐ พ.ศ. 2541-2545 (กรุงเทพฯ: สํานกันายกรัฐมนตรี, สํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2543), 12. 
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          มาตรฐานท่ี  5  มาตรฐานด้านการบริหารจดัการธุรกิจ   และการเงิน ประกอบด้วยตวั

บง่ชีเ้ก่ียวกบั 1) การจดัทํางบประมาณ 2) การบริหารการเงิน 3) ทรัพยากรการเงิน 4) ระบบการ

บริหารและการจดัการสารสนเทศ 5) การบริหารและการจดัการด้านธุรกิจ และ 6) การบํารุงรักษา

อาคารสถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ 

1.2    มลรัฐ Kentucky ได้กําหนดตวับง่ชีสํ้าหรับการประเมินเขตพืน้ท่ีการศกึษาใน 

มลรัฐ Kentucky และพิมพ์เอกสารระบบการประเมินการศกึษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษากําหนดให้มี

การประเมินและรายงานตวับง่ชีท่ี้เก่ียวข้องกบัคณุภาพนกัเรียนอีก 3 กลุม่ กลุม่แรก คือ ปัจจยัและ

กระบวนการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน ได้แก่ผลการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ การเข้ารับ

การศกึษา การออกกลางคนั กลุม่ท่ี 2 คือ กลุม่ตวับง่ชีป้ระสทิธิภาพและประสทิธิผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาในภาพรวม และกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มตวับ่งชีป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ดําเนินงานของเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

และมาตรฐานและตัวบ่งชีท่ี้สนับสนุนการศึกษาและประสิทธิภาพโรงเรียนของ 

Kentuky สําหรับกระบวนการนิเทศตรวจสอบโดยนกัวิชาการมีทัง้หมด 9 มาตรฐานซึง่ครอบคลมุ

สามสว่นคือผลการเรียนรู้  สิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์พลงังาน ประกอบด้วยมาตรฐานตอ่ไปนี ้

มาตรฐานท่ี   1  โรงเรียนมีการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนท่ีเข้มงวดเพ่ือให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานของรัฐและท้องถ่ิน 

มาตรฐานท่ี    2   โรงเ รียนมีการประเมินผลท่ีหลากหลายและมีกลยุทธ์ในการ

ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  มีการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นกัเรียน 

มาตรฐานท่ี  3  โรงเรียนจดัโปรแกรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  มี

กระบวนการวิจยัเพ่ือปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน 

มาตรฐานท่ี  4   การทํางานของโรงเรียนเปรียบเหมือนเป็นชุมชนการเรียนรู้ท่ีมี

ประสทิธิภาพ  สนบัสนนุการเปล่ียนแปลงบรรยากาศเพ่ือความเป็นเลศิทางประสทิธิภาพ 

มาตรฐานท่ี  5   โรงเรียนทํางานร่วมกับครอบครัวและชุมชน  ขจัดอุปสรรคในการ

เรียนรู้และพยายามตอบสนองความต้องการทางปัญญา อาชีพ สงัคม และความต้องการของ

นกัเรียน 

มาตรฐานท่ี  6   โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขัน้ตอนเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนและการจดัการเรียนรู้ 



  

  33 

มาตรฐานท่ี  7   โรงเรียนมุ่งเน้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการสนบัสนนุการเรียนการสอน

ตามท่ีองค์กรคาดหวงัเพ่ือให้บรรลปุระสทิธิภาพ   

มาตรฐานท่ี   8  โรงเรียนเสริมสร้างการเรียนรู้  ความเป็นผู้ นําในการพฒันา 

มาตรฐานท่ี   9   โรงเรียนดําเนินการและประเมินผลให้ครอบคลมุแผนของโรงเรียน  มี

ทิศทางและวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน มุง่เน้นการวางแผนในการจดัการเรียนการสอน28 

1.3 มลรัฐ North Dakota ได้กําหนดตวับง่ชีผ้ลการปฏิบตังิาน (Performance  

Indicators) ตามเป้าหมายโครงการพฒันาวิชาชีพ Eisenhower รวม 5 ตวับ่งชี ้ และกําหนด

มาตรฐานเนือ้หา  (Content Standards) ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัชาติไว้ เป็น ตวับง่ชี ้5 ข้อ 

เก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานสําหรับการประเมินโครงการพฒันาวิชาชีพ Eisenhower ดงันี ้

                 1.3.1   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในมลรัฐ North Dakota สงูถึง

ตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์เฉลี่ยระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายในปี 

ค.ศ. 2000 

      1.3.2   ผลการทดสอบมาตรฐานระดบัมลรัฐของนกัเรียน แสดงให้เห็นว่า

นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้ ภายในปี 

ค.ศ. 2000 

                   1.3.3   ภายในปี ค.ศ. 2000 ร้อยละ 30 ของกิจกรรมตามโครงการพฒันา

วิชาชีพ Eisenhower จะมีการขยายผลการปฏิบตังิานได้ตลอดปีการศกึษา 

                   1.3.4   ระยะเวลาการจดักิจกรรมตามโครงการพฒันาวิชาชีพ Eisenhower 

ในแตล่ะเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพิ่มขึน้ปีละ 5% ทกุปีจนกวา่จะถงึเป้าหมายท่ีกําหนด 

                    1.3.5  การทํางานร่วมกันระหว่างเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ียากจนกับ

สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณภาพบุคลากร ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ Eisenhower ใน

แต่ละเขตพืน้ท่ีการศึกษาเพิ่มขึน้ปีละ 5% ทุกปี จนกว่าจะถึงเป้าหมายท่ีกําหนด 

    2.  ตวับ่งชีท้างการศกึษาในองักฤษ สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) หรือ

องักฤษ มีการปกครองแบบราชอาณาจกัร ประกอบด้วย England, Wales, Scotland และ North 

Ireland ซึง่ล้วนแตมี่หลกัการในการกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศกึษา ให้แก่องค์การ

บริหารการศกึษาท้องถ่ิน (Local Education Authorities--LEA) ทัง้ในด้านการบริหารทัว่ไป การ

                                                 
 28Ministry of Education/ Maldives ,accessed 10 Decemberr 2011. Available from 

http://www.education.ky.gov/ 
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บริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ เป็นแนวทางเดียวกนั แตมี่ความแตกตา่งในเชิงปฏิบตัิ

องค์การ บริหารการศึกษาท้องถ่ินทําหน้าท่ีควบคมุกํากับดแูลการจดัการศึกษาในโรงเรียนทัว่

ประเทศทัง้หมด 24,000 โรงเรียนซึง่ได้รับงบประมาณในการจดัการศกึษาทัง้หมดหรือบางสว่นจาก

รัฐบาลและการศกึษาในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรฐานกลางสําหรับการรับรองโรงเรียน

ให้ได้มาตรฐาน  สําหรับมาตรฐานพืน้ฐานหรือตวัชีว้ดัของโรงเรียนตามมาตรฐานกลางนัน้จะพบได้

ในโรงเรียนท่ีมีคณุภาพ ซึง่มีทัง้หมด 12 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญาและพนัธกิจปรัชญาเป็นการแสดงออกของความเช่ือเก่ียวกบั

ธรรมชาตขิองผู้ เรียนและกระบวนการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเรียนรู้ในเชิงบวก พนัธกิจหรือวิสยัทศัน์

ของโรงเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2  การกํากบัดแูลและความเป็นผู้ นํา 

 มาตรฐานท่ี 3  การวางแผนการปรับปรุงโรงเรียน 

 มาตรฐานท่ี 4  การเงิน 

 มาตรฐานท่ี  5  สิง่อํานวยความสะดวก 

 มาตรฐานท่ี  6  บรรยากาศของโรงเรียน 

 มาตรฐานท่ี  7  สขุภาพและความปลอดภยั 

 มาตรฐานท่ี  8  โปรแกรมการศกึษา 

 มาตรฐานท่ี  9  การประเมนิผลและหลกัฐานการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 มาตรฐานท่ี  10  การให้บริการนกัเรียน 

 มาตรฐานท่ี  11  กิจกรรมพฒันาชีวิตนกัเรียน 

 มาตรฐานท่ี 12  แหลง่ข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับตวัชีว้ดัท่ีทกุโรงเรียนต้องมีคือ 

1. โรงเรียนใช้ขัน้ตอนเพ่ือให้มัน่ใจวา่นกัเรียนและครอบครัวเข้าใจและสนบัสนนุ 

ปรัชญาของโรงเรียน 

2. พนัธกิจ ปรัชญา มีความสอดคล้องกบับรรทดัฐานของจริยธรรมและแสดงให้เห็นถงึ 

การเคารพในวฒันธรรมของทกุเชือ้ชาต ิ

3. ปรัชญา  พนัธกิจมีความเป็นอิสระจากความขดัแย้ง ความคลมุเครือ 

4. โรงเรียนดําเนินการประเมินสทิธิภาพในการตอบสนองปรัชญา พนัธกิจ 

5. มีการส่ือสารภารกิจของโรงเรียนอยา่งชดัเจนและหลากหลาย เชน่ แผน่พบั  คูมื่อ  
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หรือทางเว็บไซต์29 

              ในประเทศองักฤษ มาตรฐานและตวับง่ชีสํ้าหรับการตรวจสอบประเมนิองค์การบริหาร

สว่นท้องถ่ิน ครอบคลมุถึงภารกิจการบริหารการศกึษา จดัแบง่เป็นมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 11 ตวั

บง่ชีด้งันี ้

              มาตรฐานท่ี  1  การบริหารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) มีจํานวน 3  ตวับง่ชี ้

1.1 วิสยัทศัน์ คณุคา่ และเป้าหมาย มีความชดัเจน เหมาะสม และมีผลตอ่การ 

ดําเนินงาน มีความเช่ือมโยงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

1.2 การบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้ นําท่ีมีประสิทธิภาพ และมี 

ความสมัพนัธ์กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารการศกึษาท้องถ่ินและการพฒันาคณะทํางาน 

1.3 การพฒันานโยบายมีความชดัเจนและเหมาะสม สอดคล้องกบันโยบายใน 

ระดบัประเทศ 

 มาตรฐานท่ี  2  การให้คําปรึกษา และการส่ือสาร (Consultation and Communication)  

มีจํานวน 2 ตวับง่ชี ้

                      2.1    กลไกในการให้คําปรึกษามีรูปแบบหลากหลาย มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิผลสงูในการชกัชวนให้ผู้ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และการบริการขององค์การ

บริหารการศึกษาท้องถ่ิน 

  2.2   กลไกในการส่ือสารมีรูปแบบหลากหลาย มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล

ในการส่ือความให้ผู้ รับบริการมีความเข้าใจเป้าหมาย นโยบาย กระบวนการและผลการดําเนินการ 

      มาตรฐานท่ี  3  การบริหารจดัการเชิงปฏิบตัิการ (Operational Management) มี

จํานวน 2 ตวับ่งชี ้

               3.1   มีการจดัระเบียบ มีการบริหารและการจดัการปฏิบติัการและมีกรอบการ

วางแผนงาน มีการกําหนดโครงสร้างและสาระของแผนพฒันา มีการกําหนดวตัถปุระสงค์ในการ

พฒันาอย่างเหมาะสม ชดัเจน มีการวางแผนปฏิบตัิการเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลเุป้าหมายการ

พฒันา และมีการพฒันาตวับ่งชีท่ี้เก่ียวข้องอย่างมีคณุภาพ 

              3.2   มีการกระจายกําลงับคุลากรจากสว่นกลาง และการบริหารบคุลากรอยา่งมี

ประสทิธิผล สามารถโอนย้ายบคุลากรได้อยา่งมีประสทิธิผล ทําให้กระบวนการดําเนินงานบรรลุ

                                                 
29Standards  for  accreditation for schools, accessed  10 December 2011. 

Available from http://.css-msa.org. 

 

http://.css-msa.org/
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เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้ ตามลําดบัความสําคญัของเป้าหมายท่ีวางแผนไว้ 

        มาตรฐานท่ี  4  การบริหารทรัพยากรและการเงิน (Resource and Financial 

Management) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี ้

              4.1   มีการบริหารทรัพยากรโดยใช้การวางแผนกลยทุธ์ในการจดัสรรทรัพยากร 

และใช้การบริหารแบบมีระบบในการบริหารจัดการทรัพยากร มีการกําหนดนโยบายท่ีจะใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีหลกัฐานแสดงถึงการ

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากร 

              4.2   มีการบริหารการเงินการงบประมาณอย่างมีประสิทธิผลใช้กระบวนการ

ดําเนินงานท่ีมีการกระจายอํานาจด้านการเงินการงบประมาณ และมีทางเลือกในกระบวนการ

ดําเนินงานหลากหลาย มีระบบการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ ลากรประเมินข้อมลูสารสนเทศ

ด้านการเงินและการงบประมาณ 

       มาตรฐานท่ี  5  การกํากบัติดตามดแูลการปฏิบตัิงาน และการพฒันางานอย่าง

ต่อเน่ือง Performance Monitoring and Continuous Improvement มีจํานวน 2 ตวับ่งชี ้

              5.1   กระบวนการวดั กระบวนการกํากบัติดตามดแูล และกระบวนการประเมิน

การปฏิบตัิงาน มีหลายแนวทาง เป็นกระบวนการท่ีมีความเข้มทัง้กระบวนการรวบรวมข้อมลู 

กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการประเมินการปฏิบตัิงานทัง้ของบุคลากรผู้ทรงคณุวฒุิ 

และของบุคลากรท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

              5.2   มีการพฒันางานอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ ได้ผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน

การปฏิบตังิานปรากฏเป็นหลกัฐานเห็นชดัเจนในด้านท่ีกําหนดเป้าหมายไว้30 

 3.  กระทรวงศกึษาธิการของมลัดีฟมีการนิเทศตรวจสอบคณุภาพของการศกึษาให้กบั

โรงเรียนในประเทศและรักษามาตรฐานของการศกึษา  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมการปรับปรุง

มาตรฐานคณุภาพและความสําเร็จในการศกึษา  ให้คําแนะนําในด้านการกํากบัดแูลการประเมนิ

สขุภาพในโรงเรียน ความปลอดภยัและคณุภาพการดําเนินการ 

มาตรการการกํากบัดแูล คือการประเมินผลของโรงเรียนทัง้หมดตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้

ล่วงหน้า  ส่วนใหญ่ของการนิเทศตรวจสอบเป็นการอ้างอิงและติดตาม  ซึ่งการกํากับดูแลของ

โรงเรียนแบ่งเป็นสองประเภทคือการประเมินตนเองของหน่วยงานโรงเรียนและการกํากับดูแล

                                                 
30

 อ่องจิต  เมธยะประภาส, “การพฒันาตวับง่ชีป้ระสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานด้วยวิธีการวิจัยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชา

บริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัรามคําแหง,2550). 
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หน่วยงานภายนอก โรงเรียนต้องดําเนินการรับผิดชอบในการพฒันาและบริหารการทดสอบวดั

ประสิทธิภาพของนกัเรียนและโรงเรียนกบัมาตรฐานแห่งชาติท่ีระบไุว้ในหลกัสตูรแห่งชาติ  เพ่ือให้

แน่ใจวา่มีความเท่าเทียมกนัสําหรับเดก็ทกุคนในประเทศ 

สขุภาพในโรงเรียนและมาตรฐานความปลอดภยั  ตระหนกัถึงการพึ่งพาซึ่งกนัและกนั

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุจํานวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพเพ่ือการพฒันาคณุภาพ

ของผู้ เรียนในโรงเรียน มาตรการริเร่ิมท่ีมีคุณภาพ เป็นหลกัสําคญัในการปรับปรุงคุณภาพของ

การศกึษาในประเทศมุง่พฒันาให้โรงเรียนมีคณุภาพ ตอบสนองความต้องการท่ีจดัตัง้ขึน้มา31 

      4.  ตวับง่ชีท้างการศกึษาของโรงเรียนในสหภาพยโุรปซึง่จดัทําขึน้โดยคณะกรรมาธิการ

ยโุรป   เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินผลของระบบการศกึษาในระดบัชาติได้ถกูกําหนด

ขึน้  โดยคณะทํางานประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญจาก 26 ประเทศในยโุรป  โดยได้รับการคดัเลือกจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศต่างๆดังต่อไปนีคื้อ  ประเทศเบลเยียม   

ประเทศเดนมาร์ก  ประเทศเยอรมนั  ประเทศกรีก  ประเทศสเปน  ประเทศฝร่ังเศส  ประเทศ

ไอร์แลนด์  ประเทศอิตาลี  ประเทศลกัเซมเบิร์ก  ประเทศเนเธอร์แลนด์   ประเทศออสเตรีย  

ประเทศโปรตเุกส  ประเทศฟินแลนด์  ประเทศสวีเดน  ประเทศสหราชอาณาจกัร ประเทศไซปรัส  

ประเทศฮงัการี  ประเทศโปแลนด์  ประเทศโรมาเนีย  ประเทศสโลวะเกีย  ประเทศลตัเวีย  ประเทศ

เอสโตเนีย  ประเทศลิทวัเนีย  ประเทศบลัแกเรีย และสาธารณรัฐเช็กและสโลวีเนีย    ประกอบไป

ด้วย 16   ตวัชีว้ดั  และตวัชีว้ดัเหลา่นีค้รอบคลมุพืน้ท่ี 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านท่ี 1  ความสําเร็จ    

ด้านท่ี 2  ความสําเร็จและความเปล่ียนแปลง  

ด้านท่ี 3  การนิเทศหรือการตรวจสอบการศกึษาในโรงเรียน    

ด้านท่ี 4  ทรัพยากรและโครงสร้าง  โดยแตล่ะด้านประกอบด้วยตวัชีว้ดัดงัตอ่ไปนี ้

ด้านท่ี 1  ความสําเร็จ   ประกอบด้วย 7 ตวัชีว้ดั คือ 

  1.1.   คณิตศาสตร์ 

พืน้ฐานในวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  ทกัษะตรรกะและการให้

เหตผุลเก่ียวกบัตวัเลข ซึ่งเป็นหวัใจสําคญัของหลกัสตูร  ความสําคญัท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  คือ  

เป็นวิธีการพฒันาวิธีการสอน ซึง่มัน่ใจได้ว่านกัเรียนมีทศันคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์และพฒันารักษา

                                                 
31

 Kentucky Department of Education, Standards & Indicators for School 

Improvement,accessed 10 Decemberr 2011 Available from  http://single-session-

schools.blogspot.com   

http://www.education.ky.gov/KDE/Administrative+Resources/School+Improvement/Standards+and+Indicators+for+School+Improvement/
http://www.education.ky.gov/KDE/Administrative+Resources/School+Improvement/Standards+and+Indicators+for+School+Improvement/
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ระดบัความรู้ไว้  ตวัอยา่งก็คือ ในประเทศไซปรัส  ได้เปิดตวัการแข่งขนัคณิตศาสตร์สําหรับนกัเรียน

ทกุเพศทกุวยั  และในประเทศเยอรมนัได้มีการพฒันาวสัดท่ีุใช้สําหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

                  1.2  ทกัษะการอา่น 

      ความสามารถในการอ่านและทําความเข้าใจข้อความเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐาน

สําหรับการเรียนรู้  สง่เสริมให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของบตุรหลานตวัอย่างเช่น  

ในประเทศเยอรมนั  มีการสง่หนงัสือพมิพ์รายวนัไปยงันกัเรียนโดยท่ีครูผู้สอน  เป็นผู้ เลือกเนือ้หาใน

การสอน  ในประเทศสวีเดนสนบัสนนุให้ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 10 – 12 ปี  ใช้เวลาคร่ึง

ชัว่โมงตอ่วนัในการอา่นหนงัสือร่วมกบัพวกเดก็ๆ 

                  1.3  วิทยาศาสตร์ 

                 จะช่วยให้นกัเรียนมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อม  และการ

ทดสอยทักษะท่ีจําเป็นสําหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เช่นใน สาธารณรัฐสโลวัก มีการ

สง่เสริมการศกึษาวิทยาศาสตร์  โดยการจดัแสดงนิทรรศการ 

                 1.4  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในชีวิตประจําวนัมีความสําคญัมาก

เน่ืองจากช่วยให้สามารถพฒันาแนวทางในการเรียนรู้ชีวิต การทํางาน  การบริโภคและการพกัผ่อน

หย่อนใจ เช่นในประเทศไอซ์แลนด์  ท่ีนกัเรียนทุกคนมีแลปทอปของตวัเอง และสนบัสนุนการใช้ 

ไอซีที 

    1.5  ภาษาตา่งประเทศ 

      ความชํานาญในหลายภาษาเป็นสิง่จําเป็นสําหรับพลเมืองของสหภาพยโุรป  เพราะจะ

ได้รับประโยชน์และโอกาสในการประกอบอาชีพประเด็นสําคญั คือ การกระตุ้นความสนใจของคน

หนุ่มสาวในการเรียนรู้ภาษา ช่วยเพิ่มความมัน่ใจในตนเอง  เม่ือพดูภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาแม่  เช่น  

ในประเทศเบลเยียม  มีการเสนอหลกัสูตร  18  ภาษา  ทัง้ในยุโรปและท่ีไม่ใช่ในยุโรป  กระตุ้น

ความสนใจในการเรียนภาษา โดยเน้นโครงการนวตักรรม 

                   1.6  การเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 

 ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นการคํา้ประกนัความสําเร็จในโลกของการทํางานและ

ในสงัคม 

     1.7    กฎหมายแพง่ 

  ครูควรตระหนกัถึงความสําคญัของบทบาทของพวกเขาในการพฒันานกัเรียนให้เป็น

พลเมืองดี  โรงเรียนทกุโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษามีธรรมนญูและสทิธิหน้าท่ีของนกัเรียน  
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ด้านท่ี 2   ความสําเร็จและความเปล่ียนแปลง  ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดัคือ 

      2.1  การลาออก 

     บรรดาผู้ ท่ีออกจากระบบโรงเรียนมกัจะมีทกัษะพืน้ฐานท่ีมิได้ฝึกอบรม  ต้องประสบ

ปัญหาในการหางาน  มีความเส่ียงของการว่างงานระยะยาว  อตัราการออกจากระบบโรงเรียน

เช่ือมโยงกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ  เช่นมีอตัราการวา่งงานสงู 

      2.2  ความสําเร็จของการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

      ความสําเร็จของการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นข้อบ่งชีท่ี้สําคญัของ

ระบบการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ  เป็นการเพิ่มแรงจูงใจของคนหนุ่มสาวให้พวกเขามีความ

เข้าใจท่ีดีของการเช่ือมโยงระหวา่งการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบตัทิางกิจกรรม 

      2.3     การมีสว่นร่วมของการศกึษาท่ีสงูขึน้ 

      การมีส่วนร่วมของการศึกษาท่ีสงูขึน้นบัเป็นสิ่งจําเป็นต่อความต้องการในแง่ของการ

พฒันาเทคโนโลยี  และการจ้างงาน  มีความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาด้านหลกัสตูร  คือ  

บางวิชา  สอนในระดบัมธัยมศกึษาในบางประเทศ ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆสอนในระดบัอดุมศกึษา  

ตลาดแรงงานมกัจะกระตุ้นให้ผู้ ท่ีมีปัญหาในการหางานไปสู่การศึกษาท่ีสูงขึน้  สําหรับผู้ ท่ีไม่มี

คณุวฒุิการศกึษาระดบัสงูก็จะเป็นการยากในการหางานท่ีมีคณุภาพ และความแตกตา่งในความ

เจริญทางเศรษฐกิจ  นบัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับคา่ใช้จ่ายในการศกึษา 

ด้านท่ี 3  การนิเทศหรือการตรวจสอบการศกึษาในโรงเรียน   ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดัคือ 

     3.1  การประเมนิผลและทิศทางการศกึษาในโรงเรียน 

     โดยผา่นการประเมินผลโรงเรียนสามารถวดัระดบัตวัเองกบัสถาบนัท่ีเทียบเท่าอ่ืนๆของ

ทุกประเทศ  เพ่ือท่ีจะรายงานประสิทธิภาพของโรงเรียนและ และสดุท้ายพวกเขาก็ใช้ระบบการ

ประเมินผลภายในและภายนอกให้สมัพนัธ์กนั 

      3.2  การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 

     การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการศกึษาของเดก็เป็นสว่นสําคญัในการปรับปรุงการ 

ทํางานของโรงเรียนรวมทัง้คณุภาพของการศกึษา  ผู้ปกครองอาจมีสว่นร่วมบนพืน้ฐานความสมคัร

ใจโดยตรงในกิจกรรมการศึกษาหรือผ่านทางองค์กรท่ีปรึกษาทางสมาคม  หรือในสโมสรหลัง

โรงเรียนเลิก เช่นในประเทศเยอรมันมีการจัดสมัมนาสําหรับผู้ปกครองเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการ

พฒันาใหม่ๆ   ในด้านการเรียนการสอน 

ด้านท่ี 4   ทรัพยากรและโครงสร้าง  ประกอบด้วย 4 ตวัชีว้ดั คือ 

                 4.1  การศกึษาและการฝึกอบรมครู 
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     เน่ืองจากครูจะต้องประสบการเปล่ียนแปลงในบทบาทและสถานะของพวกเขา  จึงต้อง

มีการฝึกอบรมในการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี  ประเทศในยุโรปมีความจําเป็นเร่งด่วนสําหรับ

การฝึกอบรมท่ีมีคณุภาพสงูและการพฒันาวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  ครูผู้สอนต้องปรับปรุงความรู้และ

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวกบัวิธีการให้รางวลันกัเรียน 

      4.2  การมีสว่นร่วมของการศกึษาระดบัอนบุาล 

     การศึกษาระดบัอนุบาลมีบทบาทสําคญัในการพฒันาทางอารมณ์และสติปัญญาของ

เด็ก  และอํานวยความสะดวก  ในการเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู้ท่ีสนกุสนานกบัการเรียนรู้อย่าง

เป็นทางการและก่อให้เกิดความสําเร็จ 

                  4.3  จํานวนนกัเรียนตอ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                 นกัเรียนทกุคนต้องสามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและโรงเรียน

มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พอเพียง 

  4.4  คา่ใช้จ่ายการศกึษาตอ่นกัเรียน   

คา่ใช้จ่ายของทรัพยากรทางการเงินทัง้หมดท่ีทุ่มเทให้กบัการศกึษา  คือการตดัสินใจท่ี

สําคัญสําหรับรัฐบาลแห่งชาติ  เพราะเป็นการลงทุนกับผลตอบแทนระยะยาวและก่อให้เกิด

ผลกระทบท่ีสําคญั เช่น  การติดต่อกนัทางสงัคม  การแข่งขนัระหว่างประเทศและการเจริญเติบโต

อยา่งยัง่ยืนนบัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับคา่ใช้จ่ายในการศกึษา32 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับนิเทศการศึกษา 

 

คําวา่ “นิเทศ”  ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2546 หมายถึง “ชีแ้จง”  

หรือ “แสดง” ในภาษาองักฤษใช้ว่า “Supervise” และการนิเทศ (Supervision) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดแูลควบคมุ  หรือการให้คําแนะนําชีแ้จงในเร่ืองของงาน33 หมายถึง “Watch Over” (เฝ้าด)ู 

“Control” (ควบคมุกํากบัดแูล) และ “Superintend” (ดแูล, อํานวยการ) นิเทศ (Supervise) หรือ

                                                 
32สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, เจตนารมณ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล, accessed 23 November 2011. Available from 

http://www.worldclassschoolthai.net/keiyw-kab-khorngkar/cetnatdii,dkidkirmn  
33 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ : นานมีบคุส์

พบัลเิคชัน่,2546), 588. 

http://www.worldclassschoolthai.net/keiyw-kab-khorngkar/cetnatdii,dkidkirmn
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การนิเทศ (Supervision) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดแูล ควบคมุ หรือการให้คําแนะนําชีแ้จงในเร่ือง

งาน หรือการปฏิบตัิงานทัง้งานธุรกิจ และงานราชการ ในทางด้านธุรกิจเป็นการนิเทศการจดัการ 

(Supervisory Management) ซึง่เป็นการนิเทศในสํานกังาน (Office) บริษัท โรงงาน หรือ องค์กร

ธุรกิจต่างๆ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีนี ้เรียกว่า หวัหน้า หรือ ผู้ นิเทศ (Supervisor) เป็นเจ้าหน้าท่ีระดบักลาง

ระหว่างพนกังานหรือลกูจ้าง (Employee) กบัผู้บริหารระดบัสงู (Executive or Administrator) 

ทางด้านการศึกษาเป็นการนิเทศการศกึษา (Educational Supervision) ซึง่เป็นการนิเทศงานท่ี

เก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 

และการจดัการศึกษาทัว่ไป ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีนีเ้รียกว่า ศึกษานิเทศก์ (School Supervisor หรือ 

Educational Supervisor) งานนิเทศการศึกษามีความหมายรวมไปถึงการนิเทศการสอน 

(Instructional Supervision) การนิเทศทั่วไป (General Supervision) การนิเทศเชิงบริหาร 

Administrative Supervision) และแบบการนิเทศทกุชนิด (All Type of Supervision) ท่ีจดัขึน้ใน

โรงเรียน สถานศกึษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีรับผิดชอบในการจดัการศกึษา34 

 

ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศกึษามีความหมายแตกตา่งกนัตามแนวความคิด ความเช่ือ จดุมุ่งหมาย

และแนวทางการจดัการศกึษาท่ีได้เปล่ียนแปลงไปแต่ละยคุแต่ละสมยั ดงันัน้ นกัการศกึษาหลาย

ท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศกึษาตามความเช่ือของแตล่ะบคุคล  ดงันี ้

ดี เอ็ม เดไซ (D.M. Desai)  ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศกึษาไว้ว่า  การนิเทศ

การศกึษาเป็นการศกึษาปัญหาของแตล่ะโรงเรียนให้มีความเข้าใจในกระบวนการศกึษาทกุรูปแบบ  

โดยผู้ศกึษาท่ีเรียกวา่ “ผู้ นิเทศก์”  พร้อมท่ีจะให้คําแนะนําช่วยเหลือครู  อาจารย์ใหญ่  และผู้บริการ

ศกึษาตามความเหมาะสม35 

                                                 
34 อดลุย์  วงษ์ก้อม, “รูปแบบการนิเทศของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศกึษาปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวิทยาลยัศลิปากร ,2552), 12. 
35Desai, D.M., Some  Concepts and Terms in Educational Administration 

(Baroda : M.S.U. Press,1963) 
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คิมบอลไวเลส (Kimball Wiles) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การ

นิเทศการศกึษาเป็นการ  แนะนํา  วางแผน  ปรึกษาหารือร่วมกนั ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุคนเพ่ือ

หาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้36 

โรเบิร์ต ซี แมคเกียน และ เอช เอช มิลส์ (Roberrt c. Mckean and  H.H. Mills) ได้ให้

ความหมายของการนิเทศการศกึษาไว้วา่ การนิเทศการศกึษาแบบเดิมจะเป็นการนิเทศโดยผู้ นิเทศ

จะใช้อํานาจของตนสัง่การให้ครูปฏิบตัิตาม ซึง่วิธีการดงักลา่วจะคล้ายกบัผู้สัง่การในระบบเจ้าขนุ

มลูนาย (Autocracy)  นอกจากนีจ้ะทีการตรวจสอบ  (Inspection)  และตรวจเย่ียม (Visitation)  

การปฏิบตัิงานของครู โดยใช้วิธีการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนและการสอนของครูในภาพรวมๆ 

ทั่วไป สําหรับพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะนี ้ ส่วนมากจะเน้นการสั่งการมากกว่าการให้

คําปรึกษาแนะนํา ส่วนความหมายของการนิเทศในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก มี

การนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการนิเทศ มีการสนับสนุนให้ผู้ มีส่วนร่วม  หรือครูมี

บทบาทในการพฒันาตนเองเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้37 

คาร์ล  ดี  กลิคแมน (Carl D. Glickman)  ได้ให้ความหมายของการนิเทศไว้ว่า  การ

นิเทศการศึกษาหมายถึงหน้าท่ีของทางโรงเรียนท่ีจะต้องปรับปรุงการสอน รวมทัง้การให้ความ

ช่วยเหลือโดยตรงกบัครู (Direct Assistance to teachers)  การพฒันาหลกัสตูร (Curriculum 

Development) การให้บริการเสริมวิชาการ (Inservice Training)  การพัฒนากลุ่ม (Group 

development)  และ  การสนบัสนนุให้ครูทําวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action research)  เพ่ือนําข้อมลู

มาปรับปรุงการสอนให้มีประสทิธิภาพสงูขึน้  38 

ไวส์ (Wiles) มองการนิเทศเป็นการแนะนําซึง่กนัและกนั วางแผนร่วมกนั ปรึกษาหารือ

กนั เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึน้39  

                                                 
36Wiles, Kimball. Supervision for Better Schools. (New Jersey : Prentice-

Hall,1967) 
37McKean, R.C., and Mills, H.H. The Supervisor :Prentice-Hall,1965. 
38Glickman, Carl D. Supervision of instruction. (Newton, Massachusetts : Ally 

and Bacon,1985) 
39Kimball Wiles, Supervision for better Schools (New jersey : Prentice-

Hall,Inc.,1950),5. 
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บริกส์ และ จสัท์แมน (Briggs and Justman) มีความเห็นท่ีคล้ายกนัว่าการนิเทศเป็น                     

การร่วมมือ กระตุ้น และชีแ้นะเพ่ือความเจริญงอกงามของครูให้ครูเกิดพลงัท่ีจะกระตุ้นและชีแ้นะ

ให้นกัเรียนได้ใช้สตปัิญญาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกนั40 

สเปียร์ส (Spears) มองการนิเทศเป็นกระบวนการ (Process) และวิธีการ (Method) ท่ี

ก่อให้เกิดการปรับปรุงการสอนโดยทํางานร่วมกนักบับคุลากรท่ีทํางานกบันกัเรียนเป็นกระบวนการ

ท่ีเร่งเร้าให้เกิดความเจริญเตบิโตและเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ครูช่วยตวัเองได้ 

เบอร์ตนั และ บรูคเนอร์ (Burton and Brueckner) ก็ยงัคงยืนยนัความคิดเดิมท่ีว่า                

การนิเทศเป็นการบริหารทางวชิาการท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือการศกึษาและการปรับปรุงสภาพการเรียน

การสอนท่ีมีผลตอ่ความเจริญก้าวหน้า และการพฒันาของเดก็41 

กู๊ด (Good) มองการนิเทศเป็นงานและการจดัการของผู้ ท่ีมีหน้าท่ีนิเทศในการแนะนํา

ครูหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาให้รู้วิธีปรับปรุงการสอน หรือการให้การศกึษา42 

ในปี 1967 ไวส์ ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกับเบอร์ตัน และ บรูคเนอร์ในส่วนท่ีว่า                

การนิเทศเป็นบริการท่ีจดัขึน้เพ่ือช่วยเหลือครูให้ปฏิบตัิงานดีขึน้แตเ่น้นการบริการครูท่ีเป็นรายคุคล

และเป็นกลุ่ม ช่วยครูเป็นการเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงการสอนของครู ซึ่งโอลิวา 

(Oliva,)43 และดลุล์ (Dull) ก็มีความคดิเห็นเช่นเดียวกนั44 

สําหรับนกัการศกึษาไทยมีหลายทางท่ีได้ให้ความหมายของการนิเทศการศกึษาไว้ เช่น                  

ดุสิต  ทิวถนอม ได้สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็น

กระบวนการซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม การบริการ และวิธีการต่างๆ ท่ีมีการจดัการอย่างเป็นระบบ

                                                 
40

 T.H. Briggs and Joseph Justman, Improving Instruction Through 

Supervision (New York : McMillan,1952),12. 
41 William H.Burton and Leo J. Brueckner, Supervision : A Social Process, 2nd 

ed. (New York ; Appleton-Century Crofts,1955),71-72. 
42Carter V.Good, Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill Bok 

Company,Inc.,1959),539. 
43Peter F. Oliva, Supervision for Today’s Schools (New York : Harper and Row 

Publisher,Inc.,1976),7. 
44 Lloyd W. Dull, Supervision : School Leadership Handbook (Ohio : Charles 

E.Merrill Publishing Co., 1981),5. 



  

  44 

ของท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนและ                

การทํางานของครูให้มีประสทิธิภาพ45 

กรมสามัญศึกษา มองการนิเทศการศึกษาเป็นการจัดการ โดยได้ให้ความหมายว่า                 

การนิเทศการศึกษา เป็นการจดัการให้เกิดความร่วมมือประสานกนัของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ประโยชน์ตอ่การศกึษาในอนัท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนของครูให้มี

ประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่จะสง่ผลไปถึงคณุภาพการจดัการศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย46 

สมศกัดิ์    วงษ์จําปา ได้ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การนิเทศการศึกษา 

หมายถึงความพยายามร่วมมือกนัของผู้ นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบคุลากรทางการศกึษาอ่ืนๆ 

เพ่ือพฒันาให้สามารถจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ47 

   จากความหมายของการนิเทศการศึกษาตามท่ีนกัการศึกษาทัง้ต่างประเทศและไทย

ได้ให้ความหมายไว้ดงักลา่วมาแล้วนัน้พอจะสรุปเป็นแนวความคดิหลกัได้ 4 ประการ คือ 

1. การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ (Process) ในทางวิชาการ 

ในทางสร้างสรรค์และในการทํางานร่วมกันของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา ได้แก่ผู้บริหาร  

ผู้นิเทศ ครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ โดยมีจุดหมายประสงค์เพื่อปรับปรุง

ตนเอง ปรับปรุงการทํางาน และปรับปรุงการเรียนการสอนไห้ดีขึน้ 

2. การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมบริการ (Service Activity) ท่ีจัดขึน้เพ่ือ 

ช่วยปรับปรุงการสอนและการทํางานของครู โดยมีความร่วมมือช่วยเหลือของทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง                      

3. การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดการ (Management) ของเจ้าหน้าท่ี 

                                                 
45 ดสุิต  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษา  หลักการและการปฏิบัต(ิกรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์ครุุสภา,2540),4. 
46 กรมสามญัศกึษา,การนิเทศเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ครุุสภา,2532),5. 
47 สมศกัดิ์  วงษ์จําปา, “พฤติกรรมการนิเทศในการปฏิบตัิงานนิเทศการศกึษาของ

ศึกษานิเทศก์สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอและระดบัคุณภาพของครูสงักัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาในเขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

หลกัสตูรและการนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร,2542), 26 
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ทางการศึกษาทุกฝ่ายในงานทุกงานที่เ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ                     

4. การนิเทศการศกึษา หมายถึง วิธีการตา่งๆ (Methods) เห็น การให้คําแนะนํา 

ช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ ชีแ้จง ประสานงาน ตลอดจนการให้ความรู้ ให้การศกึษาอบรมแก่ครู  

เป็นต้น เพ่ือให้ครูได้ช่วยตวัเองในการปรับปรุงการสอนและการทํางานของตนเองให้ดีขึน้48                   

             ดงันัน้จากแนวความคิดดงักล่าวอาจจะสรุปเป็นความหมายของการนิเทศการศึกษา 

ได้ว่าการนิเทศการศกึษาเป็นกระบวนการ ปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผู้ นิเทศกบัผู้ รับการนิเทศ  ซึง่

ประกอบด้วยกิจกรรม การบริการ และวิธีการต่างๆ ท่ีมีการจดัการอย่างเป็นระบบ  โดยเน้นการ

ให้บริการ การให้ความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนุนของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั

การศึกษาโดยมีจุดประสงค์ เพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน และการทํางานของครูให้มี

ประสทิธิภาพ 

 

ลักษณะงานนิเทศการศึกษา 

                ลกัษณะงานนิเทศการศกึษา ถ้าจะพิจารณาให้ละเอียดแล้ว จะต้องศกึษาวา่งานของ

โรงเรียนมีอะไรบ้าง โดยปกต ิงานของโรงเรียนมี 6 งาน คือ 

1. งานวิชาการ ได้แก่ งานท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน งานหลกัสตูร โครงการสอน  

 แผนการสอน ตารางสอน การทําข้อสอบ เป็นต้น 

2. งานบคุลากร ได้แก่ งานจดัอตัรากําลงั การเลือกสรรบคุคลเข้าทํางาน การบรรจ ุ 

 แตง่ตัง้ การพจิารณาความดีความชอบ การเล่ือนชัน้เล่ือนตําแหน่ง การรักษาวนิยั การบาํรุงขวญั

และกําลงัใจ เป็นต้น 

3. งานกิจการนกัเรียน ได้แก่ งานท่ีจดัให้กบันกัเรียน เชน่ การให้คําปรึกษาการแนะ 

แนว บริการด้านสขุภาพ การจดัอาหารกลางวนั การกีฬาและกิจกรรมตา่งๆ เป็นต้น 

4. งานธุรการและการเงิน ได้แก่ งานสารบรรณ การเงิน งบประมาณ การจดัซือ้และ 

การจดัจ้าง งานบญัชี พสัด ุงานทะเบนและสถิต ิเป็นต้น 

                                                 
48

 อดลุย์  วงษ์ก้อม, “รูปแบบการนิเทศของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศลิปากร ,2552), 15. 
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5. งานอาคารสถานท่ี ได้แก่ งานวางแผนด้านอาหารสถานท่ี การบํารุงรักษาและการ 

 ซอ่มแซม การปรับปรุงห้องเรียน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น 

6. งานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน ได้แก่ งานประชาสมัพนัธ์ งานสมาคม 

ผู้ปกครองและครู สมาคมศษิย์เก่า มลูนิธิ งานวนัสําคญั เช่น วนัสําเร็จการศกึษาวนักตญั� ู และ

วนัไหว้ครู งานกิจกรรมชมุชน เชน่ ทอดกฐิน งานประจําปี งานสงกรานต์ งานลอยกระทง  เป็นต้น49                

 งานของโรงเรียนดงักลา่ว มีสว่นสมัพนัธ์กบังานนิเทศการศกึษา กลา่วก็คืองานนิเทศ 

การศึกษาศึกษานิเทศก์จะต้องเข้าไปนิเทศโรงเรียนตามลกัษณะของงานท่ีโรงเรียน

ปฏิบตั ิ

งานนิเทศการศึกษามิได้เพ่งเล็งเฉพาะตัวครู โดยท่ีเห็นว่า ครูยังไม่ได้ทําหน้าท่ีโดย

สมบูรณ์ในด้านการสอนและวิธีสอนเท่านัน้ ยงัได้เพ่งเล็งไปถึงองค์ประกอบทัง้หมดท่ีมีผลต่อการ

เรียนการสอน เช่น นโยบายและจุดมุ่งหมายของการให้การศึกษา วัสดุอุปกรณ์การสน

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสอนของครู และการเรียนของนกัเรียน สิ่งต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นงานนิเทศ

การศกึษาเช่นเดียวกนั 

 เบอร์ตนั (Burton)  ได้จดัลกัษณะงานของผู้ นิเทศเป็น 5 งาน ดงันี ้

1. งานปรับปรุงการสอน ได้แก่ การเย่ียมชัน้เรียน การประชมุปรึกษาหารือเป็นกลุม่  

และเป็นรายบคุคล และนําการสอน สาธิตการสอน พฒันามาตรฐานเพ่ือการปรับปรุงตนเอง เป็นต้น 

2. งานปรับปรุงครูด้วยการให้บริการแก่ครูในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การพบปะครูอ่าน 

หนงัสือวิชาชีพ ทําบรรณานุกรม และวิจารณ์หนงัสือ จัดป้ายนิเทศ เย่ียมเยียนระห่างกัน 

วิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง เป็นต้น 

3. งานคัดเลือกและรวบรวมเนือ้หาวิชา เช่น การกําหนดวัตถุประสงค์ ศึกษา 

เนือ้หาวิชาต่างๆ และกิจกรรมการเรียน ทดสอบและทดลองเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์การสอน

ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาต่างๆ คัดเอาและประเมินวัสดุอุปกรณ์เสริมการสอน เป็นต้น 

4. งานทดสอบและวัดผล ได้แก่ การใช้มาตรฐานและข้อทดสอบต่างๆ เพ่ือ 

การจําแนก แก้ไขและการแนะแนว เป็นต้น 

5. งานประเมินครู ได้แก่ การพฒันาและประเมินครู โดยใช้บตัรประเมินตรวจสอบ 

และประเมินตนเอง50 

                                                 
49 ดสุติ  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษาหลักการและการปฏิบัต,ิ 59. 
50 William H. Burton, Supervision and the Improvement of Teaching.  

(New York : D. Apleton-Century, 1952), 5-6. 
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   แฮร์รีส (Harris) ได้จดัลกัษณะงานนิเทศเป็นกลุม่งาน มี 10 งาน ดงันี ้

1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum)   ได้แก่   การจัดทําและ 

ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตร กําหนดมาตรฐานของหลักสูตร วางแผน

หน่วยการสอน และการจัดรายวิชาใหม่ 

2. งานจดัการสอน (Organizing for Instruction) ได้แก่ การจดับุคลากร สถานท่ี 

วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ให้สมัพนัธ์สอดคล้องกบัเวลา และวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ จดักลุ่มนกัเรียน วางแผนจดัตารางสอน อาคารสถานท่ี กําหนดเวลาในการสอน 

ตารางเวลา วางแผนสําหรับเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้อย่างผิดปกติ และการจดัทีมการสอน 

3. การจดัหาบคุลากร (Providing Staff) ได้แก่ การคดัเลือกบคุลากร การสรรหา 

บคุคล และการบรรจแุต่งตัง้ การโยกย้าย โดยให้เกิดความมัน่ใจว่าบคุลากรนัน้ๆ มีความสามารถ

เหมาะสมกบังานท่ีมอบหมาย และพอเพียง 

4. งานจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing Facilities) ได้แก่ การจดัทํา จัดหา 

พฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน พฒันา

สถานท่ีและคณุลกัษณะจําเพาะของเคร่ืองไม้เคร่ืองมือต่างๆ 

5. งานจัดหาวสัดุอุปกรณ์ (Providing Materials) ได้แก่ งานทดสอบและวดัผล  

ได้แก่  การเลือกสรรวสัดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมท่ีจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนตรวจสอบ 

ประเมิน จัดทํา และอ่ืนๆ เพ่ือการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

6. งานจัดอบรมประจําการ (Arranging for in Service Education) ได้แก่ การ 

วางแผนและการใช้ประสบการณการเรียนรู้ ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในทางท่ีสมัพนัธ์

กับการสอน เก่ียวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการให้คําปรึกษา การจัดทัศนศึกษา และการ

ฝึกอบรมระยะสัน้ รวมทัง้การให้ศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ 

7. งานปฐมนิเทศบุคลากรผู้ ร่วมงาน (Orienting Staff Members) ได้แก่ การให้ 

ข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นแก่สมาชิก ในการดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมายให้สมาชิกใหม่คุ้นเคย

กับสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ผู้ ร่วมงาน และชุมชน รวมทัง้การพฒันาขององค์การ 

8. งานบริการพิเศษแก่นักเรียน (Relating Special Pupil Services) ได้แก่ การ 

จัดการประสานงาน การบริการนกัเรียน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริการนัน้ๆ ได้สนับสนุน

กระบวนการสอนอย่าจริงจัง ซึ่งได้แก่ การพฒันานโยบาย การจัดลําดบัความสําคญั และ

กําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างการบริการบุคลากรให้มีความสมัพนัธ์สูงสุดระหว่างบริการต่างๆ 

ท่ีจัดให้กับเป้าหมาย ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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9. งานพฒันาการประชาสมัพนัธ์ (Developing Public Relation) ได้แก่ การจัด 

ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการสอนไปสู่ชุมชน และจากชุมชนไปยงัโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจอนัดีระหว่างกันในอนัท่ีจะส่งเสริมการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 

10. งานประเมินผลการสอน (Evaluation Instruction) ได้แก่ การวางแผน  

การสร้างเคร่ืองมือ การจัดการ และการดําเนินการตามกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์และการแปลความหมาย และการตัดสินใจ เพ่ือการปรับปรุงการสอน 51 

  อทุยั    บุญประเสริฐ และ ชโลมใจ    ภิงคารวฒัน์  มองลกัษณะงานนิเทศเป็นการ 

จดัการ และ การส่งเสริมสนบัสนุนในด้านต่างๆ โดยกล่าวว่า งานนิเทศแท้จริงอยู่ท่ี 

1. การจดัการให้ครูรู้งาน และขอบเขตความรับผิดชอบ และลู่ทิศทางการทํางาน 

ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

2. เสริมความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถหรือทักษะในการใช้หลักสูตรให้ 

ถูกต้องสอดคล้องกับระดับของงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 

3. ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้น ประสบการณ์ให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้รอบรู้ทันโลกทันวิชาการ รู้จักแก้ปัญหา 

และพัฒนาตนเอง 

5. ช่วยเสริมการบํารุงขวัญและกําลังใจ ให้ความรู้สึกมั่นคงในการทํางาน เพ่ือ 

โรงเรียน และเพ่ือเด็ก52 

  ลักษณะงานนิเทศการศึกษาท่ีกรมสามัญศึกษาได้ให้ไว้ว่าหากพิจารณาในเชิง

มาตรฐานของงานท่ีปฏิบัติ   แบ่งได้ 2  ลักษณะ คือ ลักษณะงานโดยทั่วไป และลกัษณะงาน

ท่ีปฏิบัติ  ดังนี ้

1. ลักษณะงานโดยทั่วไป ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ นิเทศ 

และให้คําปรึกษา หรือแนะนํา เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางวิชาการ จดัอบรม ประชุม สมัมนาทาง

วิชาการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน พฒันาหลกัสตูร หนงัสือประกอบการเรียน คู่มือ

ครู ตลอดจะผลิตสื่อการเรียนการสอนและเอกสารทางวิชาการ ประสานงาน วิเคราะห์ วิจยั 

                                                 
51 Ben M.Haris, Supervisory  Behavior in Education, 2nded. (Englewood  Cliffs, 

New Jersey : Prentice-Hall, 1975),11-12. 
52 อทุยั  บญุประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวฒัน์, หลักการและแนวทางในการ

จัดการนิเทศภายในสาํหรับโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,2528), 

79. 
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ติดตามผลและประเมินผล เพื่อหาทางส่งเสริมคณุภาพทางการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย   

  2. ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ  นิเทศ วิจยัการศึกษาสํารวจความต้องการและปัญหา

ต่างๆ ทางการศึกษา พฒันาหลกัสตูร เขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอปุกรณ์ และสื่อการเรียนต่างๆ 

จดัประชุม อบรม สมัมนาและเป็นวิทากร ประสานงานและให้บริการทางวิชาการ แก้ปัญหาและ

ช่วยงานวิจยัแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ ทําการค้นคว้าทดลองเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการ

ใหม่ๆ ทางการศึกษาและเผยแพร่ ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย53 

 ดงันัน้จะเห็นได้ว่า งานนิเทศการศึกษามีลกัษณะงานกว้าง และเก่ียวข้องกับบุคคล

หลายฝ่ายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ตลอดจนคนงานภารโรง และชมุชน เป็นต้น ใน

อันท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีต่างๆ ลกัษณะงานจะเป็นการพัฒนาและการบริการ 

ได้แก่ งานพฒันาหลกัสตูร งานพฒันาการสอน งานจดัและพฒันาบคุลากร งานบริการพิเศษแก่ครู

และนกัเรียน งานบริการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์การสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และ

งานประเมินผลการสอน เป็นต้น 

 

จุดประสงค์ของการนิเทศการศึกษา 

จดุมุง่หมายของการนิเทศการศกึษามีผู้กลา่วถงึไว้หลายลกัษณะแตกตา่งกนั ถ้าหากทํา                  

การวิเคราะห์ข้อคิดและข้อเขียนของบคุคลตา่งๆ เก่ียวกบัจดุมุ่งหมายของการนิเทศการศกึษาและ

นํามาเปรียบเทียบกับลกัษณะสําคญัของการนิเทศการศึกษา ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการนิเทศ

การศกึษามีจดุมุง่หมายท่ีสําคญั 4 ประการ ดงันี ้คือ 

  1.  เพ่ือพฒันาคน  

 2.  เพ่ือพฒันางาน  

 3.  เพ่ือสร้างการประสานสมัพนัธ์ และ  

 4.  เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจ 

ประการแรกท่ีกลา่วว่าการนิเทศการศกึษาได้มุ่ง “พฒันาคน” ก็คือ การนิเทศการศกึษา

เป็นกระบวนการทํางานร่วมกับครูและบุคลาการทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึน้ ประการท่ี 2 เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาได้มีเป้าหมาย

สงูสดุอยู่ ท่ีนกัเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการสอนของครูและบคุลากรทางการศึกษา โดยเหตนีุก้าร

                                                 
53 กรมสามญัศกึษา, การนิเทศเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ครุุสภา,2532), 48-49. 
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นิเทศจึงมีจดุมุ่งหมายท่ีจะ “พฒันางาน” ให้ดีขึน้ สําหรับประการท่ี 3 “สร้างการประสานสมัพนัธ์” 

ซึง่เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการทํางานร่วมกนัรับผิดชอบร่วมกนั ผลดัเปล่ียนกนัเป็นผู้ นําและผู้ตาม ซึง่

ไม่ใช่เป็นการทํางานภายใต้การถูกบงัคบั และคอยตรวจตราหรือจบัผิด และประการสุดท้ายคือ 

“สร้างขวญัและกําลงัใจ” เป็นจดุมุง่หมายท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ของการนิเทศ ทัง้นีเ้พราะว่าขวญั

และกําลงัใจเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทําให้บุคคลมีความตัง้ใจทํางาน หากการนิเทศไม่ได้ทําการสร้าง

ขวญัและให้กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตังิานแล้ว การนิเทศการศกึษาก็ยอ่มจะประสบผลสําเร็จได้ยาก 

การนิเทศการศึกษาท่ีดีจะต้องมีจุดมุ่งหมายทัง้ 4 ประการ ดงักล่าวข้างต้น จะขาดข้อ

ใดข้อหนึ่งไม่ได้ หากขาดจดุมุ่งหมายใดจดุม่งหมายหนึ่งจะทําให้การนิเทศการศกึษาประสบความ

ล้มเหลวได้ ดงันัน้จุดมุ่งหมายของการนิเทศทัง้ 4 ประการนีจ้ึงเป็นข้อบ่งชีว้่า การดําเนินงานของ

ผู้บริหารหรือผู้ นิเทศนัน้เป็นลกัษณะของ “การนิเทศ” หรือไม่ดงัจะอธิบายโดยยกตวัอย่างประกอบ

ดงัตอ่ไปนี ้

 

จุดประสงค์ทั่วไปของการนิเทศ 

 จดุประสงค์ของการนิเทศการศึกษา มีผู้กล่าวไว้หลายลกัษณะแตกต่างกนั ถ้าหากทํา

การวิเคราะห์ข้อคิดของบุคคลต่างๆ เก่ียวกับจุดประสงค์ของการนิเทศการศึกษา และนํามา

เปรียบเทียบกบัลกัษณะสําคญัของการนิเทศการศึกษาจะสามารถสรุปจุดประสงค์ทัว่ไปของการ

นิเทศได้ ดงันี ้

1. ช่วยให้ครูเห็นและเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของการศกึษา และหน้าท่ีเฉพาะของ 

โรงเรียน วตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ การให้เด็กมีความเจริญแห่งตน (Self-realization) มี

มนษุย์สมัพนัธ์ (Human Relation) ความสามารถในการครองชีพ (Economic Efficiency) และ

ความรับผิดชอบในความเป็นพลเมือง (Civic Responsibility) และการสง่เสริมให้เด็กเจริญเติบโต

ทัง้ 4 ด้าน คือ ทางด้านสติปัญญา ทางด้านอารมณ์ ทางด้านร่างกาย และทางด้านสังคมนัน้ 

ปัจจบุนัไมเ่ป็นการเพยงพอ ต้องให้เดก็มีสนุทรียภาพ มโนภาพ และการสร้างสรรค์ด้วย 

2. ช่วยให้ครูได้เห็นและเข้าใจปัญหาตา่งๆ ของเยาวชน ชว่ยจดัสนองความต้องการ 

ของเยาวชน ช่วยจดัสนองความต้องการของเยาวชนอยา่งดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ ตลอดจนช่วยแก้ไข

และป้องกนัปัญหาอนัจะพงึมีแก่เยาวชนปัญหาเดก็และเยาวชน เชน่ 1) การสนองความต้องการ

ของเดก็ท่ีเตบิโตขึน้แตล่ะวยั ไมส่อดคล้องกบัความต้องการของเดก็ 2) ปัญหาทางเศรษฐกิจ 3) 

ปัญหาความประพฤต ิการเลียนแบบ และรสนิยมท่ีขดักบัขนบธรรมเนียมประเพณีดนัดีงาม 

3. ช่วยเสริมสร้างคณุลกัษณะแห่งความเป็นผู้ นําผู้ นํามี 3แบบ คือ 1) ผู้ นําแบบเผดจ็ 
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การจะอยู่นอกกลุม่และอยู่เหนือกลุม่ 2) ผู้ นําแบบ Laissez Faire (ปลอ่ยตามบญุตามกรรม) จะ

อยูน่อกกลุม่ กลุม่ถือว่าจะมีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ไม่มีความสําคญัสําหรับกลุม่ 3) ผู้ นําแบบประชาธิปไตย 

จะอยู่ในกลุม่ กลุม่จะยอมรับให้อยู่ในกลุม่ด้วยในการสร้างคนให้มีลกัษณะเป็นผู้ นํานัน้ ให้ถืออดุม

คตท่ีิวา่ “จงนิเทศเพ่ือการไมนิ่เทศ” 

4. ช่วยสง่เสริมขวญัของครู ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและเข้มแข็ง รวมหมูค่ณะให้เป็นทีมท่ี 

ปฏิบตังิานร่วมกนัด้วยกําลงัสตปัิญญาอนัสงู เพ่ือบรรลจุดุประสงค์อนัเดียวกนั ศกึษานิเทศก์ ต้อง

ช่วยสง่เสริมสวสัดกิารของครูแตล่ะคน สร้างความสามคัคี และมี Group Spirit และ Team Work 

โดยการสร้างความสามคัคีกลมเกลียวกนัระหวา่งศกึษานิเทศก์กบัครู ระหวา่งครูและครูด้วยกนัเอง 

และระหวา่งบรรดาครูตอ่งานในโรงเรียน งานโรงเรียนจะมีประสทิธิภาพเท่าใดนัน้ ขึน้อยูท่ี่ความ

เข้มแข็งของสามคัคีธรรมของครูทกุคนในโรงเรียนนัน้ ศกึษานิเทศก์จะต้องเป็นผู้ นําในเร่ืองเหลา่นี ้

5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ถกูต้องกบัความสามารถของครูแตล่ะคน  

และมอบหมายงานนัน้ๆ ให้ครูแต่ละคน และช่วยประคบัประคองให้ครูใช้ความสามารถของตน

ปฏิบตังิานให้ก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง คนเรามีความสามารถพิเศษในบางอยา่ง และหยอ่นบางอยา่ง 

แตค่วามหยอ่นสมรรถภาพนีอ้าจจะช่วยให้เข็มแข็งได้ โดยการฝึกอบรมให้ถกูวิธี ให้ค้นหาสิ่งท่ีดีท่ีมี

อยูใ่นตวัครู แล้วสง่เสริมให้ดียิ่งขึน้ 

6. ช่วยให้ครูพฒันาการสอนของตน การพฒันาการสอนเป็นการปรับพฤตกิรรมให้เข้า 

กับมาตรฐานของอาชีพครู ไม่เพียงแต่เป็น “ครูดี” เท่านัน้ ข้อท่ีควรระมัดระวังในเร่ืองนีก็้คือ 1) 

อยา่ได้พยายามยดัเหยียดความคิดเห็นท่ีตนนิยมให้ครูจําต้องรับ หรือฝืนให้ครูทําตามแบบท่ีตนทํา

หรือท่ีตนชอบ เพราะครูแต่ละคนมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง มีแบบการทํางานตามถนดั และ

ชอบท่ีจะทําอย่างนัน้ ศกึษานิเทศก์จึงควรทํางานร่วมกบัครู โดยช่วยให้ครูได้ใช้ความสามารถของ

ตนทําการปรับปรุงการสอนของตนเองด้วยตนเอง พยายามสร้างภาวะผู้ นําให้เกิดขึน้แก่ครูท่ีได้เข้า

ไปมีสว่นในการช่วยเหลือ 2) จงพยายามหลีกเล่ียงการกรองคําแนะนําตา่งๆ จนครูรับไมไ่หว คือ ทัง้

มาก ทัง้ยาก ถ้าหาวิธีอ่ืนท่ีจะนิเทศจงูใจให้ครูเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการสอนได้ลําบาก ก็ขอให้

นกึถึงวิธีธรรมชาต ิคือ วิธี “เปิปข้าวทีละคํา” และ “ซดนํา้แกงทีละช้อน” 

7. ช่วยฝึกครูใหมใ่ห้เข้าใจงานในโรงเรียน และอาชีพครู ครูท่ีได้รับการบรรจเุข้ามา 

ใหมห่ากไมมี่ประสบการณ์มาก่อน ก็ไมแ่ตกตา่งอะไรกนักบันกัขบัรถมือใหมซ่ึง่เพิง่ได้รับใบอนญุาต

ขบัข่ียวดยาน การฝึกครูใหมค่วรทําก่อนโรงเรียนเปิด เช่น ฝึกทัง้งานธุรการและการปกครองชัน้

รวมทัง้ด้านสงัคมและการทํางานร่วมกนั การตดิตามช่วยเหลือต้องกระทํามากในระยะแรกๆ ท่ีเข้า
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ประจําชัน้หรือเข้าทําการสอน บางครัง้จําเป็นต้องลงมือช่วยด้วยการสาธิต และพฒันาครูท่ีปฏิบตัิ

ได้ต่ํากวา่เกณฑ์มาตรฐาน และอาจทําควบกนัไปได้กบัครูเก่าท่ีอยูใ่นลกัษณะเดียวกนั 

8. ช่วยประเมนิผลงานของครูโดยอาศยัความเจริญงอกงามของเดก็ไปตามแนวทาง 

ท่ีได้ตกลงกันไว้การประเมินผลงานของครูเป็นการประเมินผลงานของศึกษานิเทศก์นั่นเอง 

หลกัเกณฑ์ท่ีควรจะนํามาใช้ในการประเมนิผลงานของครูได้ เช่น บนัทกึการสงัเกตของตนท่ีทําเป็น

ประจําอยูต่ามปกต ิ หรือ การสงัเกตในเวลาท่ีครูเข้ามาร่วมประชมุ หลกัฐานการแสดงความคดิ

ริเร่ิม การวางตน และความประพฤต ิความขยนัหมัน่เพียร ทศันคต ิปริมาณงาน และคณุภาพของ

งาน เป็นต้น นอกจากนีอ้าจใช้แบบวดั (แบบประเมิน) ให้ครูวดัตนเอง หรือ นกัเรียนวดัครูในด้าน

การสอน และ การเรียนรู้ของตนตามความเหมาะสมตามกรณี 

9. เพ่ือช่วยให้ครูรู้จกัค้นคว้าหาจดุออ่นในการเรียนรู้ของเดก็แตล่ะคนและช่วยให้ครู 

วางแผนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขความแตกตา่งในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน เด็กท่ีเรียนรู้ได้

น้อยกว่าเป็นเพาะอะไร  นีคื้อจดุลําบากในการเรียนรู้ของเด็กท่ีครูมองไม่เห็น หรือบางทีก็ปล่อย

ผ่านไปโดยไม่คิดหา แนวทางแก้ไข ศึกษานิเทศก์จะต้องช่วยให้ครูหาและช่วยให้ครูวางแผนการ

สอนให้เหมาะสมเป็นการช่วยแก้ไข ปัญหาเด็กเรียนช้า เด็กตกซํา้ชัน้ เด็กไม่พดูกบัครู และปัญหา

อ่ืนๆ  อนัเก่ียวกบัการสงัคม ความประพฤต ิและเก่ียวกบัความไม่สมบรูณ์เป็นปกติของเด็ก เป็นต้น 

ปัญหาเหล่านีศ้ึกษานิเทศก์สามารถช่วยครูได้ด้วยตนเอง และบางอย่างก็ต้องพึ่งผู้ อ่ืน เช่น นัก

สงัคมสงเคราะห์ และแพทย์ เป็นต้น ซึง่เป็นการนิเทศทัง้ครูและผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้กบัตวันกัเรียน

แตล่ะคน เพ่ือสง่ผลให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เตม็ตามสมรรถภาพและกําลงัสตปัิญญาของตน 

10. ช่วยในด้านประชาสมัพนัธ์ บอกเลา่และชีแ้จงให้ราษฎรในท้องถ่ินทราบถึงความ 

เคล่ือนไหวของการศึกษาท่ีโรงเรียนในท้องถ่ินได้ดําเนินการ ทัง้นีเ้พ่ือให้ราษฎรเข้าใจและร่วมมือ 

และให้การช่วยเหลือวิธีการท่ีจะช่วยให้ราษฎรเข้าใจในการจัดโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ  ท่ี

โรงเรียนจดัขึน้นัน้ มีหลายทาง เช่น การติดตอ่กบัราษฎรเป็นการสว่นตวั การเย่ียมเยียน การอาศยั

อิทธิพลทางจดัการกีฬา การแสดงกิจกรรมของโรงเรียน การจดัตัง้สมาคมครูผู้ปกครอง ปาฐกถา 

ห้องสมดุประชาชน ศลิปหตัถกรรม เป็นต้น 

11. ช่วยหยิบยกปัญหาตา่งๆ ของโรงเรียนท่ีทางโรงเรียนไมส่ามารถแก้ไขได้โดยลําพงั  

เสนอขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร และประชาชน 

หรือกลุ่มประชาชน ปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดขึน้ในโรงเรียน ไม่ควรปล่อยให้ครูใหญ่ คณะครู 

ผู้บงัคบับญัชาฝ่ายบริหารตามลําดบัชัน้เป็นผู้แก้ไขตามลําพงั โดยคิดว่าประชาชนในท้องถ่ินไม่มี

ความรู้พอท่ีจะแก้ไข และไม่มีอํานาจทางกฎหมายท่ีจะมาเก่ียวข้องด้วย ศกึษานิเทศก์ควรร่วมมือ
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กับครูใหญ่หรือครูท่ีมีความสามารถคนใดคนหนึ่ง หรือ หลายคนเสนอความคิดเห็น และ 

ข้อเสนอแนะจากประชาชนในท้องถ่ินด้วย จะเป็นการแบง่เบาภาระของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร  

12. ช่วยป้องกนัครูให้พ้นจากการถกูใช้งานจนเกินขอบเขต และช่วยป้องกนัครูจาก 

การถกูตําหนิตเิตียน หรือถกูลงโทษอยา่งไมเ่ป็นธรรม งานท่ีเก่ียวข้องกบัครูนัน้มีทัง้งานท่ีเก่ียวกบั

การศกึษา และไมเ่ก่ียวกบัการศกึษา ทําให้ครูต้องเสียเวลาไปปฏิบตังิานนัน้ๆ และมีผลกระทบตอ่

งานประจําคืองานสอน ศกึษานิเทศก์ควรให้ผู้ให้งานครูนัน้ได้เข้าใจข้อเท็จจริงวา่ งานของครูนัน้

ทางราชการถือวา่ งานรับผิดชอบในโรงเรียนของตนเป็นความรับผิดชอบอนัสําคญัท่ีสดุ การตําหนิ

ตเิตียนนัน้ แม้แตค่รูท่ีดีท่ีสดุก็ยอ่มจะมีผู้ ตําหนิ ควรให้ครูยอมรับความจริง แม้ผู้ ท่ีถกูลงโทษก็

เช่นเดียวกนั หากไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ศกึษานิเทศก์มีหน้าท่ีชว่ยเหลือดําเนินการให้ถกูต้องเป็น

ธรรม และหาทางป้องกนัมิให้เกิดขึน้54 

บริกก์ และ จสัต์แมน ได้กลา่วถงึจดุประสงค์ของการนิเทศการศกึษาไว้ 4 ประการ คือ

เพ่ือความเป็นผู้ นําในวิชาชีพ (Professional Leadership) 

ความเป็นผู้ นําในวิชาชีพเกิดขึน้ในหลายทาง การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพนัน้เป็น

วิธีหนึ่ง และเป็นวิธีท่ีทําให้บคุลากรสามารถดํารงอยู่ในวิชาชีพนัน้ด้วยความมัน่คงและภมูิใจ สิ่งท่ี

จะจัดทําได้ในเร่ืองนีก็้คือ การประชุมต่างๆ การจัดอบรมสมัมนา และการไปศึกษานอกสถานท่ี 

เย่ียมเยียนมศนูย์ทดลองต่างๆ จดักิจกรรมในบคุลากรได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านวิชาการ

และนํามาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนได้สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือการจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ให้มีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคดิเห็นจากบคุลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

1. เพ่ือช่วยให้ครูมีความเจริญก้าวหน้า (Aid teacher’s Growth) 

การท่ีจะทําให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าได้นัน้ ต้องให้โอกาสแก่ครูได้แสวงหาความรู้

เพิ่มเติมอยู่ เสมอ ส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ให้มีส่วนร่วมและนําใน

เร่ืองสําคญัๆ ของงานโรงเรียน นอกจากนัน้ ครูท่ีมีความสามารถและมีความสนใจ ควรสง่เสริมเป็น

พิเศษ และให้ถกูทาง เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ  

หรือ สมาคมวิชาชีพของครูเอง    เป็นต้น 

2. เพ่ือปรับปรุงการสอนของครู (Improvement of Teacher) 

                                                 
54

 อดลุย์  วงษ์ก้อม, “รูปแบบการนิเทศของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศลิปากร ,2552), 29-32. 
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การปรับปรุงการสอนของครูเร่ิมต้นท่ีการคดัเลือกครูท่ีมีความสามารถ และ มอบหมาย

งานให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของครูผู้นัน้ ให้ครูได้มีโอกาสสงัเกตการณ์สอนในชัน้

ตา่งๆ  มีการสาธิตการสอนท่ีดี และประชมุครูเก่ียวกบัเร่ืองปัญหาในการเรียนการสอนท่ีเกิดขึน้ ให้

มีการแลกเปล่ียนระหวา่งโรงเรียน และ การสงัเกตการณ์สอน เป็นต้น 

3. เพ่ือแนะแนวทางให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลากร (คณะครู) กบัชมุชน  

Guiding Staff and Community Relation) 55 

ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนเป็นเร่ืองจําเป็น เพราะโรงเรียนจะดํารงอยู่ได้

นัน้จะต้องได้รับการสนบัสนุนจากชุมชน การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ได้แก่ 

การให้ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง และ ประชาชนได้มีโอกาสพบปะกัน และร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ส่งเสริมให้มีสมาคมผู้ปกครองและครู เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ และ ส่งเสริมให้

กิจการของโรงเรียนเจริญก้าวหน้า ให้โรงเรียนเป็นศนูย์กลางของประชาชน และ ให้ครูมีสว่นร่วมใน

การนําชมุชนนัน้ๆ เป็นต้น 

อดมัส์ และ ดิก๊กี ้(Adams and Dickey)  ได้สรุปจดุประสงค์ของการนิเทศได้วา่ 

1. เพ่ือช่วยครูให้รู้จกัทํางานด้วยตวัเอง (Self-Directive) 

2. เพ่ือช่วยครูให้รู้จกัแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง (Isolate and Analyze  

their Problems) 

3. เพ่ือให้ครูรู้สกึมัน่คง ปลอดภยั และพฒันาความเช่ือมัน่ในการใช้ความสามารถ 

แก้ปัญหาตา่งๆ (Security and Develops Confidence in Their Ability to Solve Problems) 

4. เพ่ือให้ครูคุ้นเคยกบัแหลง่วทิยาการในการแก้ปัญหาตา่ง (Sources of Aid in  

Solving their Problems) 

5.  ช่วยให้ชมุชนเข้าใจถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน (Interpret the School 

Program to the Community) 

6.   ช่วยให้ครูพฒันาแนวความคิดและเข้าใจถึงปรัชญาการศกึษาอย่างถ่องแท้ (Strives 

to Develop with Teachers a Sound Educational Philosophy) 56 

                                                 
55 T.H.Briggs and Joseph.Justman,Improving  Instruction Through Supervision 

(New York : McMillan, 1952), 5-19. 
56 Harold D.Adams and Frank G.Dickey, Basic Principles of Supervision (New 

York : American Book Company,1953),22-41. 
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มาร์ค, สตปูส์ และคง-สตปูส์ (Mark, Stoops and King-Stoops) กลา่ววา่การจดัให้มี

การนิเทศการศกึษามีจดุประสงค์เพ่ือ 

1. ช่วยให้คณะครูมองเห็นเป้าหมายของการศกึษาชดัเจนยิ่งขึน้ และผู้ ทํางานเก่ียวกบั 

การนิเทศในระดบัการศึกษาแต่ละคน เห็นบทบาทของผู้ นิเทศท่ีจะทํางานให้เกิดผลสําเร็จตาม

เป้าหมายเหลา่นัน้ได้ 

2. ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหา และความต้องการของเดก็และเยาวชนชดัเจนมากขึน้ 

3. ใช้ภาวะผู้ นําแบบประชาธิปไตยโดยสง่เสริมให้เกิดการปรับปรุงโรงเรียนและ 

กิจกรรมตา่งๆ ของภาวะผู้ นําดงักลา่ว ทําให้เกิดความสมัพนัธ์ ร่วมมือกนัอยา่งราบร่ืน กระตุ้นให้

เกิดการศกึษาอบรมระหวา่งปฏิบตังิาน และสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนให้กวา่ง

ขวายิง่ขึน้ 

4. สร้างขวญักําลงัใจของกลุม่ และความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของครู ให้มีผลตอ่ 

การทํางานเป็นหมูค่ณะ เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

5. กําหนดงานให้ครูแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม งานท่ีมอบหมายนัน้สนบัสนนุให้ครูได้ 

พฒันาความสามารถของตน 

6. ช่วยในการพฒันาความสามารถของครูในการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

7. ช่วยให้ครูใหมป่รับตวัเข้ากบัระบบงานของโรงเรียนได้ 

8. ประเมินผลการทํางานของครูโดยพิจารณาความเจริญงอกงามของเดก็ กบั 

เป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 

9. ช่วยให้ครูหาสาเหตแุละแก้ปัญหา และอปุสรรคในการเรียนของนกัเรียน 

10. ช่วยให้ชมุชนได้เข้าใจถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน 

11. ปกป้องคณะครูให้พ้นจากข้อเรียกร้องท่ีไมมี่เหตผุล ยตุธิรรม และการ 

วิพากษ์วิจารณ์ท่ีไมเ่ป็นธรรม57 

ชาญชยั  อาจิณสมาจาร กลา่วถึงจดุประสงค์ของการนิเทศว่า เพ่ือก่อให้เกิดภาวะผู้ นํา 

เพ่ือการรวบรวมนโยบาย เพ่ือศกึษาสภาพการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงสภาพการเรียนการสอน 

                                                 
57 James R.Mark, Stoops Emery and Stoops Joyce,King. Handbook of  

Educational Supervision : A Guide for the Practitioner (Boston : Ally and Bacon,Inc., 

1973),93. 
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เพ่ือปรับปรุงบุคลากร เพ่ือปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือการปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ของหมู่คณะ 

(Group Interaction) และเพ่ือปรับปรุงการนิเทศการศกึษา (ปรับปรุงตนเอง) 58 

อุทัย  บุญประเสริฐ และ ชโลมใจ  ภิงคารวฒัน์ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสําคญัของการ 

นิเทศการศกึษามี 5 ประการ คือ เพ่ือให้ได้ผลงานดีมีคณุภาพ เพ่ือพฒันางาน เพ่ือพฒันาคน เพ่ือ

ประสานงานและประสานสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจในการ

ปฏิบตังิานของบคุลากร59 

สงดั  อุทรานนัท์ กล่าวว่าจุดประสงค์ของการนิเทศการศึกษา เพ่ือ พฒันาคนพฒันา

งาน สร้างการประสานสมัพนัธ์ และสร้างขวญัและกําลงัใจ60 

สรุปจุดมุ่งหมายสําคญัของการนิเทศเป็นการปรับปรุงผลงานมีคณุภาพตามนโยบาย 

อาจเป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสมัพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างขวัญและกําลังใจจน

ก่อให้เกิดคณุภาพในผลงาน จดุประสงค์ของการนิเทศการศกึษา อาจสรุปได้ดงันี ้

1. การนิเทศการศกึษามีจดุประสงค์เพ่ือการพฒันาคน 

 การพัฒนาคนมีความสําคญั เพราะเป็นการสร้างคนให้มีคุณภาพ ในหน่วยงานท่ีมี

คุณภาพ หน่วยงานนัน้ย่อมมีความเจริญก้าวหน้า โรงเรียนก็เช่นเดียวกัน ถ้าให้ครูมีคุณภาพ มี

ความสามารถในการสอน นกัเรียนก็จะมีความรู้ มีความเจริญงอกงามและเติบโตเป็นพลเมืองดี

ของชาต ิกระบวนการนิเทศการศกึษามุง่เน้นท่ีการพฒันาคน ตา่งกบักระบวนการบริการ ซึง่มุ่งเน้น

ท่ีความสําเร็จของงาน แต่ทัง้สองกระบวนการมีความสําคญัในการจดัการศึกษา การพฒันาคน

เพ่ือให้เป็นคนมีคณุภาพนัน้ควรมี “3ดี” คือ ความรู้ดี ความสามารถดี และ ความประพฤตดีิ 

2. การนิเทศการศกึษามีจดุประสงค์เพ่ือการพฒันางาน 

งานของครูมีหลายประการ ได้แก่ งานสอน งานอบรมนกัเรียน งานธุรการในชัน้เรียน 

งานปกครองดูแลนักเรียน งานติดต่อประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครอง และ งานอ่ืนท่ีได้รับ

มอบหมาย งานทัง้หมดดงักล่าว “งานสอน” ถือว่าเป็นงานท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ ความสามารถท่ี

สําคัญท่ีครูต้องแสดงให้ปรากฏได้แก่ ความสามารถในการสอน ซึ่งจุดประสงค์ของการนิเทศ

                                                 
58 ชาญชยั อาจิณสมาจารย์, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 

2525), 3. 
59 อทุยั  บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวฒัน์,หลักและแนวทางในการจัดการ

นิเทศภายในสาํหรับโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสารสาส์นการพิมพ์,2528), 21. 
60 สงดั อทุรานนัท์, การนิเทศการศึกษา  หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์มิตรสยาม,2529), 12. 
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การศึกษานัน้ต้องการพัฒนางานของครูให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศกึษาจึงเน้นท่ีการสอนของครู 

หรือ ท่ีเรียกวา่ “งานวิชาการ” นัน่เอง 

3. งานนิเทศการศกึษามีจดุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน 

งานโรงเรียนเป็นงานให้การศึกษาอบรมนกัเรียนให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ 

และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง สงัคม และประเทศชาตไิด้ ซึง่ไม่สามารถทํา

ให้สําเร็จได้ด้วยคนๆ เดียวหรือตา่งคนตา่งทําโดยไมเ่ก่ียวข้องกนั แท้จริงแล้วงานโรงเรียนเป็นงานท่ี

ต้องร่วมมือร่วมใจกนัทํา มีความเข้าใจกนั มีความสมัพนัธ์ร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิด การแบง่งานกนั

ทําเป็นการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการทํางาน แต่งานทัง้หมดต้องเป็นงาน “ของเรา” 

และ โรงเรียนต้องเป็น “โรงเรียนของเรา” จดุประสงค์ของการนิเทศการศกึษาคือ ต้องการให้ทกุคน

ในโรงเรียนมีความสามคัคี และร่วมมือร่วมใจกันทํางาน ไม่เก่ียงงานกัน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่ง

พวก ไม่ขดัแย้งและแตกแยกกนัทัง้ความคิดและการกระทํา โดยไม่มีข้อยตุิ ซึง่จะเป็นอนัตรายต่อ

การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนอยา่งยิ่ง 

4. การนิเทศการศกึษามีจดุประสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่ครู 

 ขวญัและกําลงัใจเป็นสิ่งจําเป็นมากในการทํางาน ในทางบริหารจะมองการสร้างขวญั

และกําลงัใจของครูในทางรูปธรรม หรือทางวตัถ ุดงันัน้ สิ่งท่ีจะสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัครูจึง

เป็นเร่ืองของการเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่ง เล่ือนเงินเดือน หรือการพิจารณาด้วยความดี ความชอบ

หรืออย่างอ่ืนเป็นการตอบแทน แตใ่นทางนิเทศนัน้จะมองการสร้างขวญัและกําลงัใจของครูในทาง

ธรรม หรือ ทางจิตใจ โดยให้เกิดสภาพจิตใจท่ีมีความเช่ือมัน่และกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะเผชิญกบั

เหตุการณ์ทุกอย่าง (งาน) ด้วยความมัน่คงและไม่หวัน่ไหว งานนิเทศกการศึกษาเป็นการสร้าง

พระคณุ ไม่ใช่สร้างพระเดช ไม่มีอํานาจการบงัคบับญัชาครู ดงันัน้ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ นิเทศจึง

ต้องทํางานร่วมกบัครูด้วยความเห็นอกเห็นใจกนัเสมือนเพ่ือร่วมงาน ไม่วางอํานาจหรือวางตนเอง

เหนือครู มองปัญหาต่างๆ ท่ีครูประสบอยู่เหมือนปัญหาของตนเอง และพร้อมท่ีจะให้ความ

ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ สิ่งตา่งๆ เหล่านีทํ้าให้ครูไม่รู้สกึโดดเด่ียวอ้างว้าง แต่ให้ครูรู้สกึว่าถ้าครู

ได้พบกับศึกษานิเทศก์ตามกระบวนการนิเทศแล้ว ครูจะมีความพึงพอใจ มีขวญัและกําลงัใจใน

การทํางานมากขึน้ 

สําหรับจุดประสงค์เฉพาะท่ีหน่วยงานรับผิดชอบการนิเทศการศึกษา หรือ หน่วย

ศกึษานิเทศก์ได้กําหนดไว้นัน้ นอกจากจะกําหนดจดุประสงค์ทางการนิเทศการศกึษาตาหลกัการ

ทั่วไปแล้ว ยังได้นํานโยบายของหน่วยงานมากําหนดเป็นการนิเทศเชิงบริหารได้ด้วย 
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(Administrative Supervision) เช่น การควบคมุมาตรฐานโรงเรียน การควบคมุ กํากบัดแูลการ

ปฏิบตัิงานของครูและการประสานงานกบักรมกองต่างๆ ในสงักดัตามท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของการนิเทศการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ทั่วไป (General 

Objective) หรือจดุประสงค์เฉพาะ (Specific Objective) ล้วนมีจดุมุ่งหมาย (Aim) เดียวกนั คือ 

เพ่ือให้โรงเรียนดีขึน้ (Better School) หรือเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี (Change for the Better) ซึง่

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้นี ้จะส่งผลดีต่อความเจริญงอกงามของนักเรียนทัง้ในด้าน

สตปัิญญา ความรู้ ความสามารถ และ คณุธรรม อนัเป็นจดุหมายท่ีสําคญัของการจดัการศกึษาใน

ปัจจบุนั 

 

หลักการนิเทศการศกึษา 

คําวา่ “หลกัการ” (Principles) มีความหมายท่ีพอจะสรุปได้ ดงันี ้

จดุเร่ิมต้นท่ีเป็นเหตใุห้เกิดสิง่อ่ืนๆ หรือ 

1.  ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริงพืน้ฐาน หรือ ความเช่ือมั่นซึ่งเป็นท่ียอมรับ เป็น

แนวทางในการปฏิบตัจิากสถานการณ์อยา่งหนึง่ไปสูส่ภาพการอีกอยา่งหนึง่และเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะ

ควบคมุ กิจกรรมและวิธีการสําหรับการปฏิบตัติาม หรือ  

2.  หลักการ หมายถึง  คํากล่าวทั่วๆ ไปซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปรากฏการณ์ตัง้แตส่องหรือหลายอยา่ง ซึง่ใช้เป็นแนวทางสูก่ารกระทําหรือปฏิบตั ิหรือ 

3.  หลกัการ หมายถึง กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัท่ีจะนําไปตดัสินใจในการเลือก

แนวทางปฏิบตั ิหรือ 

4.  หลักการ คือ วิถีทางแห่งการแก้ปัญหาท่ีคาดว่ามีความเช่ือมั่นได้มากท่ีสุด ไม่

เฉพาะแต่อาศัยจากประสบการณ์เดิมเท่านัน้ แต่อาจจะได้จากข้อเท็จจริงพืน้ฐานและรู้ว่าจะ

นํามาใช้ได้อยา่งไร 

กล่าวโดยสรุป คําว่า “หลกัการ” หมายถึง การสรุปข้อความโดยทัว่ไปซึ่งเป็นท่ียอมรับ

กนัในลกัษณะของข้อเท็จจริงพืน้ฐาน หรืออาจจะหมายถึงกฎเกณฑ์พืน้ฐาน คําสัง่ นโยบาย หรือ 

ความเช่ือซึ่งควบคุมการกระทําในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ สําหรับเร่ืองการศึกษาโดยเฉพาะ

หลกัการน่าจะ หมายถึง ปรัชญา ซึง่เป็นเคร่ืองกําหนดและประเมินคา่จดุหมาย ทศันคต ิการปฏิบตัิ

และผลติผลการศกึษา 

สําหรับการนิเทศการศกึษาเป็นการสง่เสริม สร้างสรรค์  ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าสูก่ระบวนการ

เรียนรู้  ครูเกิดการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ  ก็มีหลกัการ หรือ กฎเกณฑ์ท่ียดึถือในการปฏิบตั ิดงันี ้
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เบอร์ตนั และ บรัคเกอร์ (Burtorr and Brueckner)  กําหนดหลกัการนิเทศการศกึษาไว้วา่ 

1. การนิเทศการศกึษาควรมีความถกูต้องตามหลกัวิชา (Theoretically Sound) 1)  

การนิเทศควรจะเป็นไปตามค่านิยม วตัถปุระสงค์ และนโยบาย ซึง่เก่ียวข้องกบัการนัน้โดยเฉพาะ 

2) การนิเทศควรจะเป็นไปตามความเป็นจริงและตามกฎเกณฑ์ของเร่ืองนัน้ๆ 3) การนิเทศควรจะ 

วิวฒันาการทัง้ทางด้านเคร่ืองมือและกลวิธี โดยมีจดุมุง่หมายและนโยบายท่ีแน่นอน 

2.    การนิเทศการศกึษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific)  1) การนิเทศควรเป็นไป 

อย่างมีลําดับ มีระเบียบ และมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุง และประเมินผลสิ่งต่างๆ ภายใน

ขอบเขตของงานนัน้ ทัง้นีย้่อมหมายรวมทัง้ด้านกระบวนการนิเทศและบรรดาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

นิเทศด้วย 2) การนิเทศควรได้จากการรวบรวมและสรุปผลจากข้อมูลอย่างเป็นปรนัยมีความ

ถกูต้องอยา่งแนน่อน เป็นท่ีเช่ือถือได้ และมีระเบียบมากกวา่การสรุปเอาจากความคดิเห็น 

3. การนิเทศการศกึษาเป็นประชาธิปไตย (Democratic) 1) การนิเทศจะต้องเคารพ 

ในบคุคลและความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล และ พยายามสง่เสริมการแสดงออกของแตล่ะบคุคล

อย่างเต็มท่ี   2) การนิเทศจะต้องเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ และใช้ประโยชน์จากการมีสว่นร่วม

ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องให้มากท่ีสุด 3) การนิเทศควรใช้อํานาจให้น้อยท่ีสุด และอํานาจนัน้จําเป็น

จะต้องได้มาจากหมูค่ณะ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตังิานของหมูค่ณะไปสูเ่ป้าหมาย 

4. งานนิเทศการศกึษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ (Creative) 1) การนิเทศควรจะ 

แสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาซึ่ง

สามารถนัน้อย่างสงูสดุ 2) การนิเทศควรจะมีส่วนในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้

เกิดความคลอ่งตวัในการทํางานให้มากท่ีสดุ61 

เซอร์จิโอแวนนี (Sergiovanni) และ สตาแรทท์ (Starratt) กลา่วถึงหลกัการการนิเทศ

การศกึษาไว้ ดงันี ้

1. การบริหารโดยปกตแิล้วต้องคํานงึถงึการจดัให้มีความสะดวกสบายทางวตัถตุา่งๆ  

และรวมไปถึงการดําเนินการโดยทัว่ไป 

2. การนิเทศโดยปกตแิล้ว ต้องคํานงึถึงการปรับปรุงแนวทางการเรียนโดยทัว่ไป 

3. การบริหารและการนิเทศโดยหน้าท่ีแล้ว ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ ทัง้สอง 

อยา่งจะต้องมีสว่นสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิด มีสว่นชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการดําเนินงานด้านระบบ

การศกึษา 

                                                 
61 William H. Burton and Leo J. Brueckner, Supervision : A Social Process, 2nd 

ed. (New York : Appleton-Century Crofts,1995),71-72. 
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4. การนิเทศท่ีดีนัน้จะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 

5. การนิเทศท่ีดีนัน้จะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางปรัชญาและประชาธิปไตย 

6. การนิเทศท่ีดีนัน้จะต้องตัง้ยดึทศันคตแิละวิธีการวิทยาศาสตร์ 

7. การนิเทศท่ีดี ในสถานท่ีท่ีไมส่ามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ ก็จะต้องใช้  

กระบวนการแก้ปัญหาในการศกึษาปรับปรุง และการประเมินผลทัง้สว่นท่ีเป็นกระบวนการและผล

ท่ีเกิดขึน้ 

8. การนิเทศท่ีดีก็จะต้องสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ไมใ่ช่การเขียนใบสัง่ให้ทํา (Prescription) 

9. การนิเทศท่ีดีนัน้จะต้องมีการวางแผนอยา่งมีระเบียบ มีการประสานความร่วมมือ  

 (Co-operatively) และจดัให้มีกิจกรรมตอ่เน่ืองกนั 

10. การนิเทศท่ีดีนัน้จะต้องเป็นวิชาชีพ จะต้องสง่เสริมการหาแนวทางการประเมิน 

 บคุลากร วิธีการ และผลจะต้องมุง่สูม่าตรฐานท่ีตัง้ไว้ 62 

  มาคส์และสตปูส์ (Marks and Stoops) ได้ให้หลกัเบือ้งต้นของการนิเทศการศกึษาไว้

ดงัตอ่ไปนี ้

 การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษา ซึ่งจะเป็นบริการท่ีจะทําเป็นทีม และ

อาศยัความร่วมมือซึง่กนัและกนั 

 1. ครูทุกคนต้องการและมุ่งหวงัจะได้รับการช่วยเหลือด้านการนิเทศ ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของครูใหญ่ 

 2. การนิเทศการศกึษาถกูปรับให้ตรงกบัความต้องการของแตล่ะบคุคลท่ีเป็นบคุลากร 

ของโรงเรียน 

3. การนิเทศช่วยจําแนกและประกาศความต้องการของบคุลากร และ ต้องให้เกิดผลดี 

การนิเทศจะชว่ยให้เป้าหมายและจดุมุง่หมายทางการศกึษาแจ่มชดัยิง่ขึน้ 

5. การนิเทศการศกึษาจะต้องชว่ยปรับปรุงทศันคตแิละสมัพนัธภาพของมวลสมาชิก 

ของคณะบคุคลในโรงเรียน และช่วยพฒันาในด้านความรู้สกึตอ่ชมุชนในด้านดี 

 6. การนิเทศจะต้องช่วยในการจดัการและบริการกิจกรรมร่วมหลกัสตูร ซึง่จดัสําหรับ 

นกัเรียน 

 7. ความรับผิดชอบในการปรับโครงการของการนิเทศโรงเรียน เป็นหน้าท่ีของครู ซึง่ 

ทําเพ่ือชัน้เรียน และเป็นความรับผิดชอบของครูใหญ่ในการพฒันาโรงเรียน 

                                                 
62 Thomas J.Segiovanni and Starratt Robert, Supervision : A Redefinition, 5th 

ed.(New York : McGraw-Hill, Inc., 1993),119. 
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8. จะต้องจดัให้มีงบประมาณด้านการนิเทศไว้ในงบประมาณประจําปี 

9. การวางแผนด้านการนิเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จะต้องให้ผู้ เก่ียวข้องได้เข้ามา 

มีสว่นร่วม 

10.  จะต้องจดัให้มีคณะบคุคลเป็นผู้บริหารโครงการนิเทศ 

11.  การนิเทศการศกึษาควรจะชว่ยให้การแปลและนําเอกสาร ข้อค้นพบทางการวิจยั 

ทางการศกึษาใหม่ๆ  มาใช้ 

12.  การวดัประสทิธิผลของโครงการนิเทศควรจะกระทําโดยผู้ ท่ีร่วมในโครงการและผู้ ท่ี 

มีสว่นชว่ยเหลือ63 

อาดมัส์ และ ดิก๊กี ้(Adams and Dickey) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการนิเทศ ซึง่สรุปเป็น 4 

ประการ คือ มีพืน้ฐานทางประชาธิปไตย เป็นการสร้างสรรค์ มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันา

หลกัสตูร และเป็นการนิเทศทัว่ไป64 

จากแนวความคดิตา่งๆ ข้างต้น สามารถสรุปเป็นหลกัการนิเทศได้ดงันี ้

1. หลกัประชาธิปไตย (Democracy) 

ประชาธิปไตย ในความเป็นจริงแล้ว มิได้หมายถึงเพียงการปกครองระบอบหนึ่ง แตเ่ป็น

วิถีชีวิตของคน ทัง้ในเร่ืองความคดิ และการดํารงชีวิตประจําวนั ตลอดคนการปฏิบตัิหน้าท่ีการงาน

ตา่งๆ สําหรับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ถือว่าชีวิตคนมีลกัษณะดงันี ้1) เคารพในเหตผุลมากกว่า

บุคคล คือ การไม่ศรัทธาตวับุคคลมากกว่าหลกัการ ต้องรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เพ่ือค้นหา

เหตผุลและความถกูต้องท่ีแท้จริง เป็นหลกัการของประชาธิปไตย 2) รู้จกัการประนีประนอมเป็น

การยอมรับการแก้ไขปัญหา ความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี ไม่นิยมแก้ไขปัญหาด้วยวิธีรุนแรง ไม่ดงึดนั

แต่ความเห็นของตนว่าสําคัญ มีช่องทางใดท่ีจะประสานความคิดของคนให้สอดคล้อง หรือ

อะลุ่มอล่วยกัน ก็จะทํา 3) มีระเบียบวินัย คือ การปฏิบตัิตามกฎหมายบ้านเมืองอย่าสม่ําเสมอ 

ช่วยทําให้กฎหมายมีความศกัดิ์สิทธ์ิ การใช้สิทธิเสรีภาพของแตล่ะคนต้องใช้อย่างระมดัระวงั และ

อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้ อ่ืน หรือก่อให้เกิดความไม่สงบขึน้ในสงัคม 4) มีความ

รับผิดชอบตอ่สว่นรวม ความรู้สกึนีจ้ะเกิดจากความรู้สกึของตนในสงัคมว่า คนเป็นเจ้าของประเทศ 

และประเทศเป็นของทกุคน การประพฤตตินเป็นพลเมืองดี ได้แก่ การช่วยรักษาสมบตัิของสว่นรวม 

                                                 
63 Marks and Stoop, Handbook of Educational Supervision : A Guide for the 

Practitioner, 2nd ed. (Boston : Ally and Bacon, Inc. 1978),3-4. 
64 Harold D. Adams and Frank G. Dickey, Basic Principles of Supervision 

(New York : American Book Company,1953),1. 
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หรือสมบตัิสาธารณะ อนัเป็นความสํานึกท่ีว่า คนได้รับการศึกษาสามารถทํามาหาเลีย้งชีพ และ

ดํารงชีวิตอยูไ่ด้ก็เพราะสงัคม ดงันัน้จงึต้องมีหน้าท่ี ทําประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน 

หลกัการประชาธิปไตยท่ีสําคญัๆ ซึ่งถือว่า เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตย ได้แก่ การมี

ศรัทธาในความสามารถ สติปัญญา การร่วมมือร่วมใจกันทํางาน และการรู้จักหาเหตผุล ความ

ถูกต้อง เปิดโอกาสให้ทุกๆคน เสนอข้อเท็จจริง เหตุผล และความคิดก่อนตัดสินใจร่วมกัน 

นอกจากนัน้ยงัเช่ือว่ามนษุย์มีความเท่าเทียมกนั ซึง่มิใช่หมายถึงด้านสติปัญญา แต่หมายถึงด้าน

กฎหมายและการเมือง 

 หลกัการประชาธิปไตยท่ีเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษาเป็นแนวทางในการปฏิบตันิัน้ สรุป

ได้ ดงันี ้

 1.   ประชาธิปไตยเน้นคณุค่าของตวับุคคล ซึ่งหมายถึง การยอมรับคณุค่าของความ

เป็นมนษุย์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งในสงัคม จึงควรได้รับการยอมรับนบัถืออย่างเท่าเทียมกนั ใน

ฐานะท่ีเป็นบคุคล บคุลิกภาพและการพฒันาความสามารถของแตล่ะบคุคลล้วนเป็นสิ่งสําคญั ใน

วิถีชีวิตของความเป็นประชาธิปไตย 

 2.  ประชาธิปไตย เน้นความสําคญัร่วมกนั เพ่ือกลุ่ม ซึ่งหมายถึง การประสานแต่ละ

บคุคลท่ีมีความสนใจร่วมกนั การรู้จกัคณุคา่และความสามารถให้เกิดความร่วมมือกนัเพ่ือกลุม่ของ

ตน เป็นวิถีชีวิตท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงนกลุม่อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือแสวงหาคณุคา่ท่ีดีกว่า เพ่ือ

การปรับปรุงสถาบนั เพ่ือการนําไปสูชี่วิตท่ีดี (Good Life) ประชาธิปไตยไมใ่ช่ตายตวัในเร่ืองคณุคา่

และขนบธรรมเนียมท่ีต้องสัง่สอน ยดึติดตลอดไป ประชาธิปไตยมีวิวฒันาการและเปล่ียนแปลงไป

ตามกาลเทศะ ขนบธรรมเนียม ตอ่มากลายเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บงัคบับคุคล เร่ืองนีม้ิใช่เป็นการ

จํากดัสิทธิส่วนบคุคล แต่เป็นความจําเป็นท่ีจะต้องปกป้องและสงวนไว้ ซึง่คณุค่าท่ีอยู่ในสงัคมให้

ดํารงอยูใ่นกลุม่ ในสงัคมได้ตลอดไป 

 3.  ประชาธิปไตยเน้นความยืดหยุ่นของกลุม่ และการมีสว่นร่วมอย่างอิสระของทกุคน 

หมายถึง กลุม่ท่ีเป็นประชาธิปไตยท่ีสง่เสริมให้เกิดกิจกรรมร่วมกนั มีความสนใจร่วมกนัและเปิดให้

ทกุคนมีส่วนร่วมในกลุ่ม ไม่มีการปิดกัน้ ยอมรับนบัถือซึ่งกนัและกนั กลุ่มมีหน้าท่ีทําให้เกิดความ

เท่าเทียมกนัในกลุม่สมาชิกกลุม่มีอิสระในการคดิเพ่ืออภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ 

 4.  ประชาธิปไตยย่อมเน้นถึงอํานาจ (ความรับผิดชอบ) ท่ีได้รับมาจากกลุ่ม หมายถึง 

อํานาจท่ีมีอยูไ่มไ่ด้มาจากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายเท่านัน้ (Power under the Law) มีอํานาจท่ีกลุม่

ได้รับมอบให้แก่ผู้ ท่ีรับผิดชอบไปปฏิบตัิ เป็นอํานาจท่ีเกิดจากการยอมรับ (Recognized and 
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Accepted) และการร่วมมือของกลุ่ม อํานาจจะมีตลอดไป หากผู้ ได้รับอํานาจนี ้(ผู้ นํา) ได้แสดง

ความสามารถในการเป็นผู้ นํากลุม่ได้เห็น 

 อํานาจตามกฎหมาย (Power under the Law) นัน้ แม้กลุ่มไม่ยอมรับ ไม่ให้ความ

ร่วมมืออํานาจนัน้ก็ยงัคงอยู่ หากยงัไม่ยกเลิกกฎหมายท่ีให้อํานาจนัน้ ส่วนอํานาจท่ีได้จากกลุ่ม 

หากกลุม่ไมย่อมรับ ไมใ่ห้ความร่วมมือ อํานาจนัน้ก็จะหมดไป 

 1.  ประชาธิปไตยใช้กระบวนการกลุ่ม ปรึกษาหารือในการตดัสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ หมายถึง ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ทัง้หมด แต่กระบวนการกลุ่มท่ี

ทํางานแบบประชาธิปไตยจะรวบรวมผู้ ท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้าด้วยกัน โดยกร

ประสานงาน และการใช้แหลง่วิทยาการตา่งๆ จะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง

จะคุ้นเคย และเข้าใจปัญหาของแตล่ะฝ่ายได้ดีขึน้ ปัญหาตา่งๆ ก็จะลดลง และหมดไปในท่ีสดุ 

ดงันัน้ หลกัประชาธิปไตยในการนิเทศการศึกษา เป็นการนําเอาปรัชญาและแนวคิด

เร่ืองประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศแบบประชาธิปไตย 

(Democratic Supervision) ซึง่เป็นกระบวนการนิเทศท่ีต้องการให้เกิดความช่วยเหลือกนั ยอมรับ

กนั ทัง้ในฐานะผู้ นําและผู้ตาม ร่วมรับผิดชอบร่วมกนัในการทํางาน ร่วมกนัวางแผน มิใช่เป็นการสัง่

การจากผู้ มีอํานาจฝ่ายเดียว กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย มิได้คํานึงถึง

บรรยากาศในการทํางานร่วมกนัเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการยอมรับบทบาทซึง่กนัและกนัท่ีเปล่ียนใน

ฐานะผู้ นํา และผู้ตาม โดยถือหลกัการ ดงันี ้คงไว้ซึง่กนัและกนั Mutual Trust) เคารพซึง่กนัและกนั 

(Mutual Respect) ร่วมมือ ร่วมช่วยเหลือซึง่กนัและกนั (Co-operation) ต้องยดึวิธีการแห่งปัญญา 

(Method of Intelligence) ในการตกลง ตดัสนิหรือไตร่ตรองในเร่ืองทัง้ปวง 

 2.  หลกัวทิยาศาสตร์ (Scientific)  

การแสวงหาความรู้ในแต่ละสาขาวิชา ย่อมมีวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป แต่การ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นท่ียอมรับกนัว่า มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ท่ีเป็นขัน้ตอน 

มีระเบียบแบบแผน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทําให้เกิดลําดบัขัน้ตอนของการกระทําอย่างต่อเน่ือง 

จนได้ความรู้ขึน้มา วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้วิ ธีการคิด เรียกว่า กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Process) องค์ประกอบในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วย 

1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

2. เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 

3. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Process Skill) 
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  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นยุทธวิธีท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้และ

แก้ปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย 1) ทําความเข้าใจปัญหา (Understand the Problem) 2) ระบุ

ปัญหา (Describe the Problem) 3) พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหา (Consider the 

Alternative Solutions) 4) เลือกทางแก้ปัญหา (Choose the Solution) 5) ขัน้ดําเนินการแก้ปัญหา 

(Take Action) 6) ประเมินผล (Evaluate the Product) 

เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

เป็นพฤติกรรมหรือแนวความคิดในทางสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ                

ดงันี ้651) มีความสงสัย ไม่เช่ือในสิ่งต่างๆ ในทันที 2) มีความเช่ือว่าต้องมีหนทางในการแก้ไข

ปัญหาตา่งๆ ได้ 3) ต้องการพิสจูน์สิ่งต่างๆ ด้วยการทดลอง 4) มีความหนกัแน่น มัน่คง 5) มีความ

พอใจสิ่งใหม่ๆ  6) เต็มใจเปล่ียนความคิด 7) ด่อนน้อมถ่อมตน 8) ซื่อสตัย์ 9) จิตใจกว้างขวาง    

10) ไม่เช่ือโชคลาง 11) ชอบการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 12) ต้องการมีความรู้ท่ีสมบรูณ์เสมอ   

13) ไม่ตดัสินใจเร็วเกินไป 14) แยกแยะความแตกตา่งระหว่างสมมติฐานกบัคําตอบของปัญหาได้ 

15) มีความตระหนักในข้อตกลงต่างๆ 16) ตัดสินใจว่า สิ่งใดเป็นความสําคัญขัน้พืน้ฐาน 17) 

ยอมรับโครงสร้างเชิงทฤษฎี 18) ยอมรับวิธีการปริมาณวิเคราะห์ 19) ยอมรับหลกัการของความ

น่าจะเป็น  20) ยอมรับข้อสรุปท่ีมีเหตผุล 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการปฏิบตัิหรือกระบวนการทํางานท่ี

ครบตามขัน้ตอน ซึง่มี 2ประเภท คือ 1) ทกัษะขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วยทกัษะดงัตอ่ไปนี ้การสงัเกต 

การจดัจําแนก การวดั การใช้ความสมัพนัธ์เก่ียวกับสเปส การส่ือความหมายข้อมลู การทํานาย 

การลงความเห็น การใช้ตวัเลข 2) ทกัษะขัน้บรูณาการ ประกอบด้วยทกัษะดงัตอ่ไปนี ้

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การตัง้สมมติฐาน การควบคุมตัวแปร การทดลอง                          

การตีความหมาย การสรุปผล 

หลกัการนิเทศเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีได้นํามาใช้นัน้ทําให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ นิเทศ

เปล่ียนไป คือ แทนท่ีผู้ นิเทศจะแนะนําครูเร่ืองวิธีการสอนโดยทั่วไป ผู้ นิเทศต้องค้นหาวิธีท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้ครูนําไปปฏิบตั ิหรือค้นหาวิธีท่ีเหมาะสมด้วยตวัเอง โดยมีผู้ นิเทศเป็นผู้ช่วยเหลือ 

                                                 
65 Paul B. Diederich. “Components of the Scientific Attitude,” in Readings in 

Science Education for the Secondary School. Han O. Anderson, ed., 2nd ed. (New York : 

MacMillan Company, 1970), 40-43. 
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ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้เปล่ียนไป การนิเทศเชิงวิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นการ

เน้นหนกัเร่ืองการวิจยั และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ถือวา่เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนให้ดีขึน้ เพราะหลกัวิทยาศาสตร์ในการนิเทศ คือ กระบวนการค้นหาความจริง โดย

อาศยัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการรวบรวมข้อมลูต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการนิเทศและปรับปรุง

การสอน 

 3.  หลกัการสร้างสรรค์ (Creative) 

 หลกัสร้างสรรค์ คือ ภาวะสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของสมองในการคิดท่ีกว้างไกล

ลุม่ลกึก่อให้เกิดการกระทําสิง่ใดสิง่หนึง่ขึน้ใหม่ ซึง่สามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ โดย

มีสิ่งเร้าเป็นตวักระตุ้น ทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์นีป้ระกอบด้วย ความ

คลอ่งในการคดิ ความคดิยืดหยุน่ ความคดิท่ีเป็นของตวัเอง 

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ แบง่เป็น  5  ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1  ค้นหาความจริง (Fact Finding) 

ขัน้ท่ี 2  ค้นหาปัญหา (Problem Finding) 

ขัน้ท่ี 3  ค้นหาความคดิ (Idea Finding) 

ขัน้ท่ี 4  ค้นหาคําตอบ (Solution Finding) 

ขัน้ท่ี 5  ค้นหาคําตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ (Acceptance Finding) 

ภาวะสร้างสรรค์ในการนิเทศจึงเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ หรือการดดัแปลง ผสมผสาน

ในความคดิเดมิจนเกิดความคดิใหม ่และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

การนิเทศเชิงสร้างสรรค์ได้ก่อให้เกิดความคดิในการนิเทศหลายประการ ดงันี ้

1. การนิเทศเป็นทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ หรือกระบวนการกลุม่ 

2. การนิเทศเป็นการแนะแนว 

3. การนิเทศเป็นการจดัและปรับปรุงหลกัสตูร 

4. การนิเทศโดยทีมการสอนซึง่เป็นการสร้างความเป็นผู้ นําในการนิเทศให้กบัครู 

แมแ่บบ เพ่ือได้พฒันางานนิเทศของตนตอ่ไป 

กล่าวได้ว่า การนิเทศแบบสร้างสรรค์ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีทําให้คนและงานได้มีการ

เปล่ียนแปลง และพฒันาไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมาย 

4.  หลกัภาวะผู้ นํา (Leadership) 

ด้วยเหตุท่ีมนุษย์จําต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ เพ่ือการอยู่รอดและการดํารงชีวิตได้

ตลอดไปก่อให้เกิดความสมัพนัธ์กนัในกลุม่สงัคม เป็นความสมัพนัธ์แบบผู้ นํากบัผู้ตาม การจะเป็น
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ผู้ นําได้ ต้องได้รับการนบัถือ และได้รับการยกย่องว่าสามารถนําหมู่คณะไปสู่เป้าหมายได้ ภาวะ

ผู้ นําจึงเป็นการนํา ซึ่งเป็นศิลปะ หรือความสามารถในการใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น พลงัอํานาจ 

อิทธิพล บคุลิกภาพ ความคิดริเร่ิม และการจงูใจ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้คนทํางานร่วมกนัให้สําเร็จ

ลงด้วยดี แต่ภาวะผู้ นําท่ีเกิดในตวัคนเป็นความสามารถท่ีทําให้คนๆ นัน้เป็นผู้ นํา (Leader) ของ

กลุม่ หรือหมูค่ณะได้ ทกุคนมีภาวะผู้ นําอยู่ในตวั  แตจ่ะแสดงออกหรือไม่เท่านัน้  คนท่ีมีภาวะผู้ นํา

ท่ีดี  ก็ยอ่มเป็นผู้ตามท่ีดีได้ด้วยเช่นกนั  ทัง้นีเ้น่ืองจาก  ผู้ นําและผู้ตามยอ่มเปล่ียนแปลงบทบาทกนั

ได้ เบอร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึงภาวะผู้ นําไว้ว่า คณุลกัษณะความเป็นผู้ นํา เป็นคณุสมบตัิ

พิเศษของผู้ นํา ประกอบด้วย 1) ความมีชีวิตและทนทาน (Vitality and Endurance) 2) ความสา

มารในการตดัสินใจ (Decisiveness) 3) ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) 4) 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) 5) ความฉลาด มีไหวพริบ (Intellectual Capacity) 66 

ภาวะผู้ นํามีความสําคญัตอ่การพฒันาองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะการพฒันาจะได้ผล

มากน้อยเพียงใด ก็ขึน้อยู่กับแบบการเป็นผู้ นําด้วย ซึ่งการนิเทศการศึกษา ก่อให้เกิดแนวคิดการ

นิเทศแบบภาวะผู้ นําร่วมกนั (Cooperative Leadership) ซึง่เป็นการนิเทศท่ีเน้นให้เกิดภาวะผู้ นํา

ขึน้ในกลุ่ม และใช้ภาวะผู้ นําท่ีเกิดขึน้ในแต่ละคน ผลกัดนังานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยใช้

ภาวะผู้ นําท่ีทกุคนมีอยู ่และท่ีได้พฒันามาร่วมกนัทํางาน และความคิดนีเ้ป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

นบัเป็นแนวโน้มประการหนึง่ของการนิเทศปัจจบุนั67 

 5.  หลกัการตดิตอ่ส่ือสาร (Communication) 

การติดต่อส่ือสารมีความสําคัญ โดยเฉพาะกับงานนิเทศการศึกษา คือ การติดต่อส่ือสาร 68

ความสําคญัของการติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศการศึกษา ท่ีศึกษานิเทศก์

จะต้องให้ความสําคญัและสร้างให้เกิดขึน้ ไม่ใช่ในฐานะผู้ส่งสารและผู้ รับข่าวสารเท่านัน้ แต่ใน

ฐานะของผู้ อํานวยความสะดวก นกัพฒันา ผู้ดแูล และผู้ มีส่วนร่วมในระบบการติดต่อส่ือสารใน

ฐานะศึกษานิเทศก์ ต้องหาโอกาสให้คนติดต่อคบหาสมาคมกัน ช่วยให้ คนรู้จกักัน รู้พืน้เพและ

ความสําเร็จของกันและกัน 2) จัดหาเคร่ืองมือ ท่ีจะสนบัสนุนให้การติดต่อส่ือสารดีขึน้เม่ือมีการ

                                                 
66Chester I. Barnard,  Organization and management (Cambride, Mass : 

Harward University Press, 1962). อ้างถึงใน ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา 

(กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2541). 
67 ดสุติ  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษา  หลักการและการปฏิบัต,ิ 88-89. 
68 Wiles, Kimball, Supervision for Better School, 3 ed. (Englewood Cliffts, N.J. : 

Prentice-Hall, 1967), 51. 



  

  67 

ประชุม สัมมนาก็จัดหาสถานท่ีให้ดีท่ีสุด จัดท่ีนั่งให้เอือ้ต่อการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด 3) สร้าง

บรรยากาศให้เกิดความรู้สึกเป็นกนัเอง คือ สร้างให้ทกุคนอยากออกความเห็นโดยไม่มีความรู้สึก

กลัว จะทําให้แต่ละคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึน้ ได้นําเสนอ สิ่งใหม่ๆ หลากหลาย 4) ทํา

ความเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยให้กระจ่าง ต้องทําให้ทกุคนเห็นคณุค่าของทกุความเห็น เพราะทัง้

ความคิดเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย ต่างเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าทัง้สิน้ เพราะจะทําให้เกิดความงอกงาม

ทางความคิดโดยปราศจากการใช้อํานาจบงัคบัเลย 5)ให้กลุ่มทราบถึงความคิดเห็นของสมาชิก 

การสะท้อนความคิดสมาชิกในกลุ่มให้กลุ่มทราบ ทําให้กลุ่มทราบทิศทางของกลุ่มได้ จากการ

สะท้อนความเห็น และการไตถ่าม ถ้าการตดิตอ่ส่ือสารดําเนินการไปด้วยดีแล้ว ข้อตกลงตา่งๆ ก็จะ

เป็นท่ีเข้าใจกนั ส่วนท่ีไม่สามารถตกลงกนัได้ก็ย่อมทําให้กระจ่างขึน้ได้ ข้อคิดเห็น มาตรฐานของ

กลุม่ยอ่มได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป 

หลกัการนิเทศท่ีกล่าวมาในข้างต้น ถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ

นิเทศการศกึษา แตห่ากผู้ปฏิบตัิงานมีแตห่ลกัการ ไม่ตัง้ใจทํางาน งานนัน้ก็จะไม่เกิดผลเท่าท่ีควร 

ดังนัน้ผู้ ทํางานต้องมีหลักการ และหัวใจหรือความมุ่งมั่นในการทํางานด้วย งานนิเทศจึงจะ

ขบัเคล่ือนไปสูค่วามสําเร็จได้69 

 

พฤตกิรรมการนิเทศการศึกษา 

จุดประสงค์หลกัของการนิเทศการศึกษา คือ การช่วยให้ครูได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

ได้พฒันาทกัษะในวชิาชีพให้สงูขึน้ หรืออีกนยัหนึง่ก็คือ การช่วยให้ครูปรับพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน

ทัว่ๆ ไปนอกห้องเรียน และพฤติกรรมการสอนในห้องเรียนให้มีคณุภาพ และ ประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้ 

พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของผู้ นิเทศต่อครูนัน้ เป็นพฤติกรรมท่ีมีความซบัซ้อนหลายรูปแบบของ

ลีลาพฤติกรรมการนิเทศ (Supervisory Behavior Styles)  ซึง่กลิคแมน (Glickman) ได้ให้ทศันะ

เก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศไว้ว่ามีอยู่  3 รูปแบบ คือ พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี นํ้า 

(Nondirective) พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือกนั (Collaborative) และพฤติกรรม การนิเทศ

แบบชีนํ้า (Directive) 

 1.  พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชีนํ้า (Nondirective) ผู้ นิเทศจะเน้นการใช้พฤติกรรม

การฟัง (Listening) การยัว่ยสุนบัสนุนให้กําลงัใจ (Encouraging) การทําความกระจ่างชดัเจนใน

ประเด็นต่างๆ (Clarifying) การเสนอข้อคิดเห็นเห็น (Presenting) และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

                                                 
69 Lovell, John T. and Wiles Kimball, Supervision for Better Schools, 5th ed. 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1983), 112-113. 
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(Problem Solving) กบัผู้ รับการนิเทศเพ่ือท่ีจะเสริมสร้างให้ผู้ รับการนิเทศสามารถวางแผนด้วย

ตนเอง (Self-Plan) ได้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของเขา บลมูเบอร์ก (Blumberg) กลา่วว่า 

ผู้ นิเทศท่ีมีลีลาพฤติกรรมการนิเทศแบบ   ไม่ชีนํ้าอย่างเดน่ชดันัน้ จะมีทศันคติและความเช่ือในสิ่ง

ตอ่ไปนี ้1) ในการควบคมุสถานการณ์นัน้ ขึน้อยู่กบัความต้องการของปัญหาธรรมชาติของปัญหา

นัน้จะเป็นปัจจยัในการพิจารณาตดัสินใจชีแ้นะแนวทางท่ีจะดําเนินการต่อไป 2)ความเช่ียวชาญ 

เป็นภารกิจของความรู้และประสบการณ์ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นตําแหน่งในองค์การ 3)ผลิตผลใน

การทํางานเป็นเคร่ืองมือวดัผลท่ีสําคญัท่ีสดุ ท่ีจะใช้ในการประเมินสมรรถภาพในการทํางานของ

เขา 4) รางวลัท่ีสําคญัท่ีสดุในการสอนของครูคือ ปัจจยัภายในท่ีเป็นความสขุและความพงึพอใจใน

งาน และ ต้องคํา้จนุ และ จดัสรรรางวลัท่ีเป็นปัจจยัภายนอกเสริมด้วย 5) มีความสําคญัอย่างยิ่ง

สําหรับครูท่ีมีความรู้สกึว่า ผู้ นิเทศได้รับทราบความในใจและข้อมลูต่าง และเข้าใจในเนือ้หาสาระ

อย่างละเอียด 6) มนุษย์จะเรียนรู้เร็วท่ีสุด ดีท่ีสดุ โดยการเผชิญหน้ากับสถานการณ์และปัญหา

ภายใต้การรับความช่วยเหลือ และเขาจะต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตวัของเขาเอง 7) 

ทํางานควบคูก่นัไปในสองลกัษณะคือ ทัง้การใช้เหตผุลและการใช้ความรู้สกึท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน เชิงมนษุยนิยมท่ีสามารถจะอภิปราย พดูคยุร่วมกนัเก่ียวกบัข้อมลูในระดบัความรู้สกึ

และความสมัพนัธ์ท่ีเป็นส่วนตวัซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งดงักล่าวนีมี้ความสําคญัเท่าเทียมกันกับการ

อภิปราย พดูคยุกนัเก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีทํา  8) การแก้ปัญหาร่วมกนั ระหว่างผู้ รับการนิเทศและผู้

นิเทศ (Collaborative Problem Solving) เป็นงานและภารกิจท่ีสําคญัในกระบวนการนิเทศท่ีควร

จะได้รับความสนใจและห่วงใยให้เกิดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั 9)การสอนเป็นกระบวนการท่ีมีความ

สลบัซบัซ้อน ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกนัอาจจะมีความเหมาะสมสําหรับ

ครูบางท่าน แต่อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับครูบางท่าน ดงันัน้ สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนจะต้อง

คดิและวิเคราะห์ตวัแปรตา่งๆ อยา่งรอบคอบถึงความสําคญัของตวัแปรตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การ

เรียนการสอนและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคน โดยผู้ นิเทศจะมี

รายการพฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชีนํ้าดงันี ้1) ผู้ นิเทศถามผู้ รับการนิเทศถึงปัญหาในการจดัการ

เรียนการสอน     ผู้ นิเทศทําความกระจ่างเก่ียวกบัปัญหา และแสดงการยอมรับ แสดงความเข้าใจ 

และเห็นใจในปัญหาท่ีผู้ รับการนิเทศกําลังเผชิญอยู่ โดยแสดงพฤติกรรมการยอมรับท่ีเป็น

พฤติกรรมทางวาจา และพฤติกรรมทางท่าทาง 2) ผู้ นิเทศถามคําถามต่อผู้ รับการนิเทศเก่ียวกับ

หลกัการและเหตุผล ในการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอนท่ีครูประพฤติปฏิบตัิว่า

ทําไมจงึทําเช่นนัน้ โดยลกัษณะและพฤติกรรมการถามของผู้ นิเทศนัน้เป็น การถามท่ีน่ิมนวล ไม่ใช่

จบัผิด หรือค้นหาข้อบกพร่อง 3) ผู้ นิเทศยกย่องชมเชยพฤติกรรม การสอนของครู 4) ผู้ นิเทศถาม
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ผู้ รับการนิเทศ และสนบัสนนุให้ผู้ รับการนิเทศ และ สนบัสนนุให้ผู้ รับการนิเทศแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของเขา 5) ผู้ นิเทศได้พูดคุย อธิบายถึง

ความรู้สกึความกงัวลใจของครู และผลผลิตในการสอนของครูโดยทํางานร่วมกนักบัผู้สอน เพ่ือให้

การปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสารมีความน่ิมนวลขึน้ 70 

 2.  พฤตกิรรมการนิเทศแบบชีนํ้า (Directive) ผู้ นิเทศจะเน้นการใช้พฤติกรรมการเสนอ

ข้อคิดเห็น การให้คําแนะนํา ออกคําสัง่ให้ปฏิบตัิตาม (Directing) การสาธิต (Demonstration) ให้

ดเูพ่ือเป็นตวัอย่างท่ีปฏิบตัิตามได้ การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing) ถึงผลงานท่ีคาดหวงัให้

เกิดขึน้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพและการใช้พฤติกรรมเสริมแรง (Reinforcing) หมายถึง 

พฤติกรรมการนิเทศท่ีผู้ นิเทศแสดงเจตจํานงท่ีจะให้รางวลั ให้คุณ ให้โทษต่อผู้ รับการนิเทศท่ีเขา

สามารถปรับพฤติกรรมในการสอนได้หรือไม่สามารถทําได้ หรือการท่ีผู้ รับการนิเทศผลิตผลงานได้

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ได้หรือไม่สามารถทําได้การใช้พฤติกรรมการนิเทศแบบชีนํ้า ผู้ นิเทศจะ

ควบคมุ กํากบัดแูล และเสริมแรง ให้ผู้ รับการนิเทศได้ปฏิบตัิตามแผนท่ีผู้ นิเทศได้กําหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด เป็นการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ปฏิบตัิตามคําสัง่ของผู้ นิเทศ บลมูเบอร์ก 

(Blumberg) กล่าวว่า ผู้ นิเทศท่ีมีแบบนิยมเน้นการใช้ลีลาพฤติกรรมการนิเทศแบบชีนํ้าอย่าง

เด่นชดันัน้จะมีทศันคติและความเช่ือในสิ่งต่อไปนี ้1)ในการควบคมุสถานการณ์นัน้ ขึน้อยู่กบัการ

ใช้อํานาจของบคุคลท่ีมีตําแหน่งอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่านองค์กรนัน้ๆ 2) บคุคลท่ีมีตําแหน่งสงูกว่าใน

องค์กรนัน้ๆ จะมีความเช่ียวชาญมากกว่าบคุคลท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่า 3) บคุคลท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่า

นัน้จะถกูประเมินได้ดีท่ีสดุ โดยบคุคลท่ีมีตําแหน่งสงูกว่าในองค์กรนัน้ๆ 4) การรับฟังผู้ รับการนิเทศ

อย่างเห็นอกเห็นใจนัน้ ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือ 5) มนษุย์จะเรียนรู้ได้เร็วท่ีสดุ 

ดีท่ีสดุ โดยการบอกกล่าวสัง่ให้ทํา ในสิ่งท่ีต้องทําโดยบุคคลท่ีมีตําแหน่งสงูกว่าในองค์การนัน้ 6) 

การทํางานเป็นเร่ืองท่ีเป็นเหตเุป็นผล ดงันัน้จะมีโอกาสและเวลาแตเ่พียงเลก็น้อยเท่านัน้ท่ีจะพดูคยุ 

หรืออภิปรายกันในประเด็นเก่ียวกับความในใจ ความรู้สึก หรือสรรค์สร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคลในกระบวนการนิเทศ 7) การแก้ปัญหาร่วมกนัระหว่างผู้ รับการนิเทศและผู้ นิเทศนัน้เป็นเร่ือง 

ท่ีไม่มีวิกฤติท่ีน่าจะห่วงใยในการนิเทศ 8) พฤติกรรมการสอนเป็นทกัษะโดยทัว่ๆ ไป สามารถท่ีจะ

จําแนกได้ว่าสอนถูกหรือสอนผิด โดยผู้ นิเทศจะมีรายการพฤติกรรมการนิเทศแบบชีนํ้าดงันี ้1) ผู้

นิเทศได้ให้ข้อคิดเห็นของเขาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นปัจจบุนั 2)ผู้ นิเทศได้ชีแ้นะให้

                                                 
70 Carl D. Glickman and Arthur. Blumberg, อ้างถึงใน นิพนธ์ ไทยพานิช, เทคนิค

การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535), 18-26. 



  

  70 

ผู้ รับการนิเทศปฏิบตัิตามในบางสิ่งบางอย่างท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดยให้ปฏิบตัิตามคําชีแ้จง

ของเขาอยา่งเคร่งครัด 3) ผู้ นิเทศวิพากษ์วิจารณ์พฤตกิรรมการสอนของผู้ รับการนิเทศ 

 3.  พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือกัน (Collaborative) ผู้ นิ เทศจะเน้นการใช้

พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือกนั ในการปฏิบตัิงานกับผู้ รับการนิเทศ เช่น การเสนอข้อคิดเห็น 

(Presenting) การทําความกระจ่างชดัเจนในประเด็กต่างๆ (Clarifying) การรับฟัง (Listening) 

การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Problem Solving) และการเจรจาตกลงใจท่ีจะให้ผู้ รับการนิเทศ 

(Negotiating) ผู้ นิเทศใช้พฤติกรรมดงักล่าวในการตกลงใจทําสญัญาข้อตกลงระหว่างครูและผู้

นิเทศ เพ่ือใช้ในการดําเนินการปรับปรุงการจดัการสอนโดยร่วมดําเนินการด้วยกนัตอ่ไป71 

พฤติกรรมการนิเทศทัง้ 3 รูปแบบข้างต้น จะมีผกระทบต่อผู้ รับการนิเทศเป็นรายบคุคล

ท่ีแตกต่างกัน ผู้ นิเทศจะเลือกใช้พฤติกรรมการนิเทศแบบใดจะขึน้อยู่กับ ความสนใจในงานของ

ผู้ รับการนิเทศระดบัความรับผิดชอบ วุฒิภาวะ ความซบัซ้อนของความรู้ด้านพุทธิพิสยั ผู้ รับการ

นิเทศท่ีมีความสนใจเฉพาะตนหรือห่วงใจตนเอง และยงัไม่มีความพร้อมสําหรับการปฏิบตัิงานจะ

เหมาะสมท่ีจะใช้การนิเทศแบชีนํ้า ทางเลือกท่ีเหมาะสม คือ การนิเทศแบบควบคมุเชิงบริหาร เม่ือ

ความพร้อมเพิ่มขึน้จะเร่ิมมีความสนใจ หรือ ห่วงใยในตวันกัเรียน รูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือกนั 

เหมาะสมกบัผู้ รับการนิเทศลกัษณะนี ้ส่วนทางเลือกของการนิเทศท่ีเหมาะสมก็คือ การนิเทศแบบ

พฒันาตนเอง สําหรับผู้ รับการนิเทศท่ีมีความห่วงใยวิชาชีพมาก จะเป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมในการ

ปฏิบตังิานสงู รูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมคือ การนิเทศแบบไม่ชีนํ้า โดยทางเลือกของการนิเทศท่ี

เหมาะสมก็คือ แบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน แบบพฒันาตนเอง 

 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 

กระบวนการนิเทศการศกึษาเป็นสิ่งจําเป็นและสําคญัท่ีผู้ นิเทศจะต้องกําหนดขึน้เพ่ือใช้

ในการนิเทศ การนิเทศจะต้องอาศยักระบวนการขัน้ตอนในการดําเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางไปสูเ่ป้าหมาย 

กระบวนการนิเทศการศกึษา หมายถึง การดําเนินการในการนิเทศให้ได้รับความสําเร็จ 

แฮริส (Harris) ได้กําหนดขัน้ตอนของกระบวนการนิเทศการศกึษาไว้ดงันี ้

 1.  ขัน้วางแผน (Planning) ได้แก่ การคดิ การตัง้วตัถปุระสงค์ การคาดการณ์ลว่งหน้า 

การกําหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบตังิาน และการวางโปรแกรมงาน 
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                2.  ขัน้การจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตัง้เกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวม

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทัง้ตนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขัน้ การมอบหมายงาน การ

ประสานงาน การกระจายอํานาจตามหน้าท่ีโครงสร้างขององค์การ และการพฒันานโยบาย 

                 3.  ขัน้การนําเข้าสูก่ารปฏิบตัิ (Leading) ได้แก่ การตดัสินใจ การเลือกสรรบคุคล การ

เร้าจูงใจ ให้มีกําลงัใจคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ การสาธิต การจูงใจ และให้คําแนะนํา การส่ือสาร การ

กระตุ้นสง่เสริมกําลงัใจ การแนะนํานวตักรรมใหม่ๆ  และให้ความสะดวกในการทํางาน 

                4.  ขัน้การควบคมุ (Controlling) ได้แก่ การสัง่การ การให้รางวลั การลงโทษ การให้

โอกาส การตําหนิ การไลอ่อก และ การบงัคบัให้กระทําตาม 

                 5.  ขัน้ประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตดัสินการปฏิบตัิงาน การวิจยั และการ

วดัผลการปฏิบตัิงาน กิจกรรมท่ีสําคญั คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบตัิว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด 

และวดัผลด้วยการประเมินอยา่งมีแบบแผน มีความเท่ียงตรง ทัง้นีค้วรจะมีการวิจยัด้วย72  

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์เก่ียวกบับคุลากรทางการนิเทศการศกึษา 

ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับผู้ ทําหน้าท่ีนิเทศการเรียนการสอน 

โลเวลล์ และ ไวลส์ (Lovell and Wiles) ได้เสนอแนะไว้ ดงันี ้ 1)  ความ รู้ เ ก่ียวกับ    

ตวัครูท่ีจะไปนิเทศ เป็นความรู้เก่ียวกับผู้ ท่ีตนจะไปนิเทศในด้านต่างๆ เช่น ความต้องการ ความ

สนใจ  วุฒิภาวะ เจตคติและการรับรู้ในตนเอง ซึ่งความรู้เหล่านีจ้ะทําให้การนิเทศประสบ

ความสําเร็จง่ายขึน้  2) สภาพสงัคมวิทยาและจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องในการนิเทศ ได้แก่ บรรยากาศ

ในองค์กร ความคาดหวงัของการบริหาร การให้รางวลั ผลตอบแทน เวลาสําหรับการนิเทศ การ

กําหนดทรัพยากรมนุษย์ท่ีใช้ในการนิเทศ อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ การสนบัสนุนจากผู้บริหาร 3) 

ความรู้เก่ียวกับศึกษานิเทศก์ หรือผู้ ทําหน้าท่ีนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องมีลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาใน

ข้างต้น และท่ีสําคญัต้องพฒันาตนเอง เพ่ือท่ีจะเป็นบคุคลท่ีประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน 

4) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการนิเทศ การนิเทศการศกึษามีทฤษฎีท่ีมีความสมัพนัธ์ดงัต่อไปนี ้ทฤษฎี

การส่ือความหมาย ทฤษฎีการจงูใจ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีผู้ นํา ทฤษฎีสขุภาพจิต ทฤษฎี
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การเรียนการสอน ทฤษฎีพฒันาการกลุ่ม ทฤษฎีองค์การ เป็นต้น ผู้ นิเทศต้องเข้าใจทฤษฎีต่างๆ 

เพ่ือได้นํามาใช้ได้ถกูต้อง73 

 

ทกัษะที่จาํเป็นสาํหรับผู้นิเทศ 

ทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับผู้ นิเทศควรมีลกัษณะ  3 ประการ คือ 

 1.  ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ (Humans Skills) เป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง

เน่ืองจากการนิเทศสมยัใหม่ มุ่งเน้นการทํางานร่วมกัน ระหว่างผู้ ทําการนิเทศกับผู้ รับการนิเทศ 

เพราะการมี มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ย่อมสร้างแรงจูงในการทํางานได้ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ประกอบด้วย ทกัษะในการสมัภาษณ์ การสงัเกต การนําอภิปราย การรับรู้ในความรู้สกึนึกคิดของ

ผู้ อ่ืน การร่วมในการอภิปราย ทกัษะเก่ียวกบับทบาทสมมต ิเป็นต้น 

 2.  ทกัษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัการ

มองความสมัพนัธ์ของสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน รอบคอบ ซึ่งช่วยให้คาดคะเนเหตกุารณ์

ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทกัษะด้านนีไ้ด้แก่ ทกัษะเก่ียวกบัการมอง การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การ

สงัเคราะห์ การวิพากษ์ วิจารณ์ ซกัถาม เป็นต้น 

 3.  ทกัษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นทกัษะเก่ียวกบัวิธีการทํางานในลกัษณะ

หรือรูปแบบต่างๆ คนท่ีมีทกัษะสงู ย่อมสามารถเลือกวิธีการต่างๆ ได้เหมาะสมกบังานท่ีทําทกัษะ

ด้านนีไ้ด้แก่ ทกัษะการพูด การเขียน การอ่าน การฟัง การกําหนดหวัข้อโครงร่าง การสาธิต การ

เขียนแผลภูมิ การร่างภาพ  การคิดคํานวณ การเป็นประธานท่ีประชุม ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ ทํา

หน้าท่ีนิเทศ จําเป็นต้องมีทกัษะทัง้ 3 ประการท่ีว่ามาแล้ว นัน่คือ ทกัษะด้านมนษุย์สมัพนัธ์ มีเพ่ือ

สามารถเข้าใจความรู้สกึนึกคิดและกระตุ้นให้คนอ่ืนทํางานได้ทกัษะด้านความคิดรวบยอด เข้าใจ

และประสานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถตดัสินใจในการทํางานได้ถกูต้อง ทกัษะด้าน

เทคนิค เพ่ือให้สามารถเข้าใจและปฏิบตังิานตา่งๆ ได้ 
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 Lovell, John T. and Wiles Kimball, Supervision for Better Schools, 5th ed. 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1983), 13-15. 
 



  

  73 

กระบวนการในการจัดการนิเทศการศกึษา 

ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงกระบวนการทํางานท่ีใช้การดําเนินการนิเทศ 3 ลกัษณะ74  คือ 1) 

กระบวนการบริหารงานของแอลแลน (Lous A. Allen) 2) กระบวนการบริหารงาน  ของ แฮริส 

(Ben M. Harris) 3. กระบวนการนิเทศการศกึษาสําหรับสงัคมไทย 

กระบวนการบริหารงานของแอลแลน มิได้เป็นกระบวนการสําหรับการนิเทศโดยเฉพาะ 

แต่เป็นกระบวนการสําหรับการบริหรการศึกษาโดยทั่วไปกระบวนการบริหารงานของแอลแลน 

ประกอบด้วยกระบวนการง่ายๆ เรียกว่า “POLCA” โดยย่อมาจากคําศพัท์ ต่อไปนีคื้อ P = 

Planning Process (กระบวนการวางแผน) O = Organizing Process (กระบวนจดัสายงาน) L = 

Lending Process (กระบวนการนํา) C = Controlling Process (กระบวนการควบคมุ) A = 

Accessing Process (กระบวนการประเมินผล) โดยแตล่ะขัน้ตอนมีขอบขา่ยการทํางานดงันี ้

1. Planning Process (กระบวนการวางแผน) 1) คดิถงึสิง่ท่ีจะทําวา่มีอะไรบ้าง 2) 

กําหนดแผนงานวา่ทําสิง่ไหน เม่ือไร 3) กําหนดจดุประสงค์ในการทํางาน 4) คาดคะเนผลในการ

ทํางาน 5) พฒันากระบวนการทํางาน 6) วางแผนในการทํางาน 

2. Organizing Process (กระบวนการจดัสายงาน) 1) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานใน

การทํางาน 2) ประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ท่ีจะปฏิบตัิงาน 3) จดัสรรทรัพยากรต่างๆ สําหรับ

ดําเนินงาน 4) มอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ 5) จดัให้มีงานประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้

ทํางาน 6) จัดทําโครงสร้างในการปฏิบัติงาน 7) จัดทําภาระหน้าท่ีของบุคลากร   8) พัฒนา

นโยบายในการทํางาน 

3. Leading Process (กระบวนการนํา) 1) สินใจเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ  2) ให้คําปรึกษา

แนะนํา 3) สร้างนวตักรรมในการทํางาน 4) ทําการส่ือสารเพ่ือความเข้าใจในคณะทํางาน 5) สร้าง

แรงจงูใจในการทํางาน 6) เร้าความสนใจในการทํางาน 7) กระตุ้นการทํางาน 8) นวยความสะดวก

ในการทํางาน 9) ริเร่ิมการทํางาน 10) แนะนําการทํางาน 11) แสดงตวัอย่างการทํางาน 12) บอก

ขัน้ตอนการทํางาน 13) สาธิตการทํางาน 

                                                 
74 Carl D. Glickman and Arthur. Blumberg, อ้างถึงใน  นิพนธ์  ไทยพานิช, เทคนิค

การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535), 18-26. 
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4. Controlling Process (กระบวนการควบคมุ) 1) นําให้ทํางาน 2) แก้ไขการทํางาน

ท่ีไมถ่กูต้อง 3) ตกัเตือนในสิง่ท่ีผิดพลาด 4) เร่งเร้าให้ทํางาน 5) ปลดคนท่ีไมมี่คนภาพออกจากงาน 

6) สร้างกฎเกณฑ์ในการทํางาน 7) ลงโทษผู้กระทําผิด 

5. Accessing Process (กระบวนการประเมินผล) 1) พิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบั                     

การปฏิบตังิาน 2) วดัพฤตกิรรมการทํางาน 3) ทําการวิจยัผลงาน 

กระบวนการบริหารงานของแฮริส ได้พัฒนามาจากกระบวนการบริหารงานของ  

แอลแลน   โดยแฮริส ได้พดูถึงกระบวนการนิเทศการศึกษาครัง้แรก ในหนงัสือของเขาในปี 1963 

และในปี 1975 เขาได้สงัเคราะห์ แผนงาน ออกมาเป็นกระบวนการนิเทศตามทศันะของเขา มี 6 

ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ประเมินสภาพการทํางาน (Accessing) 2) จดัลําดบัความสําคญั (Prioritizing) 

3) ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 4) จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 5) 

ประสานงาน (Co-ordination) 6) นําการทํางาน (Directing)   

 สําหรับรายละเอียดในการทํางานแตล่ะขัน้ตอน มีดงันี ้

1. ประเมินสภาพการทํางาน (Accessing) 1) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการศกึษาหรือ

พิจารณาธรรมชาต ิและความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆ 2) สงัเกตสิง่ตา่งๆ ด้วยความรอบคอบ ถ่ีถ้วน 3) 

ทบทวนและตรวจสอบสิ่งต่างๆ ด้วยความระมดัระวงั 4) วดัพฤติกรรมการทํางาน 5) เปรียบเทียบ

พฤตกิรรมการทํางาน 

2. จดัลําดบัความสําคญั (Prioritizing) 1) กําหนดจดุหมาย 2) ระบวุตัถปุระสงค์ใน

การทํางาน 3) กําหนดทางเลือก 4) จดัลําดบัความสําคญั 

3. ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 1) จดัสายงานให้ส่วนประกอบต่างๆ มี

ความสมัพันธ์กัน 2) หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู่การปฏิบตัิ 3) เตรียมการต่างๆ ให้

พร้อมท่ีจะทํางาน 4) จดัระเบียบการทํางาน 5) กําหนดแผนการทํางาน 

4. จดัสรรพทรัพยากร (Allocating Resources) 1) กําหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ตาม 

ความต้องการของหนว่ยงาน 2) จดัสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานตา่งๆ 3) กําหนดทรัพยากรท่ีต้อง

ใช้สําหรับจดุมุง่หมายบางประการ 4) มอบหมายบคุลากรให้ทํางานในแตล่ะโครงการ หรือแตล่ะ

เป้าหมาย 

5. ประสานงาน (Coordinating) 1) ประสานการปฏิบตังิานในฝ่ายตา่งๆ ให้ 
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ดําเนินการไปด้วยความราบร่ืน 2) สร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน 3) ปรับการ

ทํางานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 4) กําหนดเวลาในการทํางานใจแต่ละช่วง 5) 

สร้างความสมัพนัธ์ให้เกิดขึน้ 

6. นําการทํางาน (Directing) 1) การแต่งตัง้บุคลากร 2) กําหนดแนวทางหรือ

กฎเกณฑ์ในการทํางาน 3) กําหนดระเบียบแบบแผนเก่ียวกับเวลา ปริมาณ หรืออตัราเร็วในการ

ทํางาน 4) แนะนําการปฏิบตัิงาน 5) ชีแ้จงกระบวนกานการทํางาน 6) ตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือก

ในการปฏิบตังิาน75 

 กระบวนการนิเทศการศกึษาสําหรับสงัคมไทย ตามแนวคดิของสงดั อทุรานนัท์ 

1. รูปแบบของการนิเทศต้องเป็นกระบวนการท่ีชดัเจน เป็นไปตามขัน้ตอน เป็นระบบ 

มีความตอ่เน่ือง ไมมี่การหยดุน่ิง หากหยดุเม่ือใด ถือวา่หยดุการนิเทศเม่ือนัน้ 

2. ผู้บริหารการศึกษา ต้องตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อการจดัการนิเทศ ว่าเป็น

งานของผู้บริหารโดยตรง โดยเรียกช่ือยอ่กระบวนการนิเทศการศกึษาวา่ “PIDRE” อนัได้แก่ 

 ขัน้ท่ี   1 การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) 

 ขัน้ท่ี  2 การให้ความรู้ ความเข้าใจในการทํางาน (I-Informing) 

 ขัน้ท่ี  3 ลงมือปฏิบตังิาน (D-Doing) 

 ขัน้ท่ี  4 สร้างเสริมกําลงัใจ (R-Reinforcing) 

 ขัน้ท่ี  5 ประเมินผลการนิเทศ (E-Evaluating) 

3. ต้องมีการให้กําลงัใจ หรือการเสริมแรง ทัง้ผู้ให้การนิเทศ และรับการนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Thomas J. Sergiovanni, The  Principalship : A Reflective Practice 

Perspective, 2nd ed. (Massachusetts : Needham Heights, 1991), 308-309. 
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  จากกระบวนการนิเทศการศกึษาท่ีเรียกวา่ “PIDRE” ข้างต้น สามารถนํามาเขียน

เป็นแผนภมูท่ีิ 2  ได้ดงันี ้

 

     ขัน้ตอนท่ี 3 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1     ขัน้ตอนท่ี 2          ขัน้ตอนท่ี 4            ขัน้ตอนท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 2 : กระบวนการนิเทศการศกึษาของสงดั    อทุรานนัท์ 

ท่ีมา  :  สงดั    อทุรานนัท์, อ้างถึงใน ไพโรจน์    กลิน่กหุลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและ

การปฏิบัต ิ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ, ม.ป.ป.), 53.  
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จากแผนภาพข้างต้นเห็นได้ว่า การนิเทศจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ จะต้องดําเนินการ

เป็นขัน้ตอนต่อเน่ืองกนั ดงัท่ีกล่าวมาในข้างต้นการดําเนินการดงักล่าวจะเป็นไปอย่างไม่หยดุน่ิง 

จนกว่าจะบรรลผุลตามท่ีวางไว้ หรือสามารถพฒันาผู้ รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้องการ และหาก

ต้องการเร่ิมการนิเทศในสิ่งใหม่ หรือตัง้เป้าหมายไม่ ก็ต้องดําเนินการตัง้แต่เร่ิมใหม่ จนสิน้สดุเม่ือ

บรรลเุป้าหมาย หรือมีความพงึพอใจ 

 

               มาตรฐานการนิเทศที่เป็นสากล 
 

การนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เป็นโรงเรียนในโครงการท่ีจดั

หลกัสตูรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวงัไว้ว่า นกัเรียนมีศกัยภาพ

เป็นพลเมืองโลก โดยมีโรงเรียนในโครงการทัว่ประเทศรวม 500 โรงเรียน ด้วยการคดัเลือกโรงเรียน

ท่ีมีศกัยภาพในการตอ่ยอดให้บรรลวุตัถปุระสงค์โครงการ ใช้ระยะเวลาดําเนินการโครงการตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2553-2555  

สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีมีความมุ่งมัน่ตอ่การ

พฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา โดยการยกระดบัโรงเรียนชัน้นําท่ีมีความพร้อมสูโ่รงเรียนดีมี

มาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนาผู้ เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเอง

อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสยัใฝ่เรียนรู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม 

อนัจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคญัของการจัดการศึกษาให้มี

คณุภาพตอ่ไป  

ในปัจจบุนั ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และ การสื่อสาร ทําให้สงัคมโลกมีการล่ืนไหลระหว่างวฒันธรรมมากขึน้ การเมืองแบบเสรี

ประชาธิปไตยเป็นท่ีนิยมและยอมรับกนัทัว่โลก ประเทศไทยจะมีความสมัพนัธ์กบัชุมชนโลกบน

พืน้ฐานของศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน จะมีความสามารถในการแข่งขันและร่วมมือกับ

ประชาคมโลกได้ ตอ่เม่ือเรามีการปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการศกึษาให้สามารถพฒันาคนและ

สงัคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขนั มีคณุภาพสงูขึน้ รู้จกัเลือกท่ีจะรับกระแสของวฒันธรรม

ต่างชาติ ปลกูจิตสํานึกและความภาคภมูิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการกระจายอํานาจสู่

ท้องถ่ินในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เ รียนให้ทันต่อสภาวการณ์โลก ซึ่งมี

เจตนารมณ์มุง่มัน่ท่ีจะบรรลคุวามคาดหวงัสําคญัดงันี ้ 
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 1. ผู้ เรียนได้รับการพฒันาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพอนัหมายถงึเป็นคนดี เป็นคนเก่ง  

เป็นคนท่ีสามารถดํารงชีวิตได้อยา่งมีคณุคา่และมีความสขุ บนพืน้ฐานของความเป็นไทยภายใต้

บริบทสงัคมโลกใหมร่วมทัง้เพิ่มศกัยภาพและความสามารถในระดบัสงูด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการส่ือสาร เพ่ือการพึง่ตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแขง่ขนั  

  2. โรงเรียนยกระดบัคุณภาพสูงขึน้สู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน

คณุภาพแห่งชาต(ิTQA) เป็นโรงเรียนยคุใหมท่ี่จดัการศกึษาแบบองค์รวมและบรูณการเช่ือมโยงกบั

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ศาสนา และการเมืองเพ่ือพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน  

 3. โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรรูปแบบและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความ

แตกต่างตามศกัยภาพของผู้ เรียนโดยคํานึงผู้ เรียนเป็นสําคญั ทัง้นีจํ้าเป็นต้องมีส่ือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และปรับประยกุต์ใช้ได้สม

ประโยชน์ ทนัตอ่การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก  

 4.  ผู้บริหาร ครู ศกึษานิเทศก์ และบคุลากรทางการศกึษา ได้รับการพฒันาด้วยวิธีการ

ท่ีเหมาะสม หลากหลายอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพนู

ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานสูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล ตลอดจนเพ่ือจรรโลงความพงึพอใจและ

ความผกูพนัตอ่วิชาชีพอยา่งแน่นแฟ้น  

   5.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับ

ท้องถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเครือข่ายสนับสนุนจาก 

สถาบนั อดุมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นศนูย์และร่วมเป็นเครือข่ายพฒันา

ความรู้ให้กบัประชาชนในชมุชนและบคุคลทัว่ไป 

 

การขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โครงการยกระดบัโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโครงการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานเร่ิมดําเนินการในปีงบประมาณ 2553  ซึ่งมีเป้าหมายสําคญัในการพฒันา

ผู้ เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นความแตกต่างตามศกัยภาพของผู้ เรียน ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ 

และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม โรงเรียนบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลระดับโลก และมีการสร้างภาคี

เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และ

ระหว่างประเทศ รวมทัง้เครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทัง้นีก้าร
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ดําเนินงานพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลมีกําหนดเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.  2553 - 2555 มี

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 500 โรงเรียน  

การดําเนินการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลมีเป้าหมายในการพฒันาร่วมกนั คือ การ

พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพในบริบทสงัคมโลก ซึง่ในการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล นอกจาก

จะมุง่พฒันาโรงเรียนตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว ประสิทธิภาพการนิเทศเป็น

สว่นหนึง่ซึง่มีความสําคญัตอ่โรงเรียน  ในการยกระดบัคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเหตุ

นี ้การพฒันาบุคลากรหลกัเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ

สถานศกึษา ผู้ปกครอง ผู้ นําชมุชน ให้มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับจึงเป็นพืน้ฐานสําคญัท่ี

จะนําไปสูค่วามสําเร็จ ดงันัน้ การนิเทศเพ่ือสร้างความตระหนกัและวางแผนขบัเคล่ือนการพฒันา

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จึงถือเป็นภารกิจสําคัญอันดับแรกท่ีจะนํา

โรงเรียนไปสูเ่ป้าหมายความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

แนวทางการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล ควรมีการดําเนินการ 

ดงันี ้

 1.   ทําความเข้าใจ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1.1  เจตนารมณ์ของการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.2  ภาพความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.3  แนวทางการจดัการศกึษา 

1.3.1 แนวทางการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาเทียบเคียง 

มาตรฐานสากล 

1.3.2 การสร้างภาคีเครือขา่ยร่วมพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.3.3 การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก 

1.3.4 การบริหารจดัการระบบคณุภาพ 

1.3.5 การพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน   

1.3.6 การวิจยัและพฒันาแบบมีสว่นร่วมพฒันา 

1.3.7 การบริหารจดัการความรู้ 

 1.4  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบรูณาการโครงการ/จดุเด่น/อตัลกัษณ์/

จดุเน้นเดมิ เพ่ือการพฒันาสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล 

 1.5   การวางแผนกลยทุธ์การพฒันาสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล 
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 2. แนวทางดําเนินการ/วิธีการ 

เครือขา่ยการนิเทศการมธัยมศกึษาควรดําเนินการ ดงันี ้

 2.1  จดัทําฐานข้อมลูโรงเรียนมาตรฐานสากลในเครือข่ายความรับผิดชอบและ

ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของทกุโรงเรียน 

 2.2   เตรียมความพร้อมขับเคล่ือนโดยจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความ

ตระหนกัแก่ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2.2.1  สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเจตนารมณ์และสาระสําคัญ

ของการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2.2.2  สัง เคราะห์และจัดทําแผนกลยุท ธ์การพัฒนาโรงเ รียนสู่

มาตรฐานสากล ระหวา่งปี พ.ศ.2553-2555 

 2.2.3  จดัทําแผนนิเทศ 

 2.2.4  ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งสู่

มาตรฐานสากล 

  2.3  จดัประชมุสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัทําข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ร่วมกนัระหวา่ง สพฐ. และโรงเรียนเพ่ือการพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 

  2.4  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและประสานงานให้ความ

ช่วยเหลือโรงเรียน เพ่ือพฒันาสูม่าตรฐานสากลตามความจําเป็นอยา่งตอ่เน่ือง 

เป้าหมายความสําเร็จของเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดําเนินงานพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล สามารถวางแผนงาน 

และดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ 

 2. โรงเรียนมาตรฐานสากลทกุโรงเรียนจดัทําพนัธะสญัญา (MOU) กบั สพฐ. เพ่ือ

ยืนยนัใน เจตนารมณ์ของการพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 

 3. โรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และความช่วยเหลือ

ร่วมมือ ตลอดจนการสร้างขวญักําลงัใจแก่บคุลากรในการพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 

 

การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น

พลเมืองโลก 

แนวทางการพฒันาหลกัสตูรและการสอน มุ่งให้ความสําคญักบัการปรับปรุงโครงสร้าง

หลักสูตร เพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานสากลทัง้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
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หลักสูตร เพ่ือไปสู่เป้าหมายให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นพลเมืองโลก ดังนัน้ แนวทางการ

ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จึงประกอบไปด้วยกิจกรรม และรูปแบบวิธีการ ตาม

สาระสําคญั 2 ประการ ดงันี ้

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาเพ่ือเทียบเทียบมาตรฐานสากล 

 แนวทางการดําเนินการ/วธีิการ 

  1.1  ศกึษาวเิคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

โดยเครือขา่ยการนิเทศการมธัยมศกึษา จดัตัง้คณะทํางาน เพ่ือศกึษาคูมื่อ แนวทางการพฒันา

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

       1.2 เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนเพ่ือศึกษา ทําความ

เข้าใจแนวทางการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรจากเอกสาร คู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงเรียน

มาตรฐานสากลด้านหลกัสตูรและการสอน 

       1.3 โรงเรียนพฒันาบคุลากรและผู้ เก่ียวข้องด้านหลกัสตูรและการสอน โดยการ

จดัประชมุชีแ้จง ทําความเข้าใจเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       1.4 เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดทําโครงสร้าง

หลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       1.5 สนบัสนนุให้โรงเรียนจดัสาระเพิ่มเติมท่ีมีความเป็นสากลให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้

เร่ืองโลกศกึษา เป็นต้น 

       1.6 เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษาดําเนินการประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอก และสถาบนัทางการศึกษาในท้องถ่ิน ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมพัฒนาหลกัสูตร

สถานศกึษา 

 เป้าหมายความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมาตรฐานสากลทกุโรงเรียนมีการพฒันาหลกัสตูรและการสอนท่ีสง่เสริม 

การพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก โดยใช้สารสนเทศรอบด้านของโรงเรียนเป็นฐาน

ในการพฒันาหลกัสตูร 

2. หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลทกุโรงเรียนเป็นหลกัสตูรท่ี 

สามารถพฒันาผู้ เรียนให้เกิดองค์ความรู้ การเขียนความเรียงขัน้สงู ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษ

และภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ เป็นภาษาท่ี 2 และมีการจดัการเรียนการสอนโลกศกึษา เพ่ือให้ผู้ เรียน

ได้เรียนรู้เท่าทนั ความก้าวหน้าของโลกปัจจบุนั 

3. โรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับการนิเทศ ตดิตาม ผลการบรูณาการหลกัสตูร 
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แกนกลางให้เข้ากับหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยใช้หลกัสูตรภาษาต่างประเทศในการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือก้าวสูค่วามเป็นมาตรฐานสากล 

4. ศกึษานิเทศก์ ครู และผู้บริหารสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร และ 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบันานาชาต ิ

5. โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการตดิตอ่เช่ือมโยงกบัภาคีเครือขา่ย ในการปรับเปล่ียน 

หลกัสตูรโดยใช้ภาษาองักฤษ ภาษาเทคโนโลยี และภารใช้ ICT เป็นสว่นสําคญัของการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือการพฒันาผู้ เรียนให้บรรลเุป้าหมายของหลกัสตูร 

 6. การบริหารจดัการหลกัสตูรเพ่ือเสริมและพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก 

                2. แนวทางดําเนินการ/วิธีการ 

 การดําเนินงานนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียน

ให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก เครือขา่ยนิเทศการมธัยมศกึษาควรมีการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

     2.1  ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาสาระท่ีจําเป็นในการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก ให้มีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 

    2.2    จดัทําข้อมลูและสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัหลกัสตูรและจดุเน้นการพฒันา

คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลแตล่ะโรงเรียน 

     2.3  วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมและ

พฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เน่ืองจากแต่ละโรงเรียนมีจดุเน้น

ในการพฒันาผู้ เรียนท่ีแตกตา่งกนั) 

     2.4  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมและ

พฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกแบบรอบด้าน และมุ่งผลสมัฤทธ์ิโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

การนิเทศ ทัง้ด้านการจดัหลกัสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การ

สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา การแนะแนวเพ่ือพฒันานกัเรียนเชิงรุก การจดัระบบดแูลช่วยเหลือ

นกัเรียน การจดับรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาผู้ เรียนสูม่าตรฐานสากล ฯลฯ 

    2.5  จดัให้มีทีมนิเทศเฉพาะกิจ ตดิตาม และประเมินผล (Coaching Team) 

เพ่ือนิเทศให้ความชว่ยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาผู้ เรียน 

    2.6  จดัอบรมพฒันาครูเพ่ือการพฒันาหลกัสตูร และการบริหารหลกัสตูรท่ีมุง่

ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามวตัถปุระสงค์ของการพฒันา

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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    2.7  จดัทําสารสนเทศเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลู แหล่งเรียนรู้ รวมถึงการสง่เสริมและ

พฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกเผยแพร่แก่โรงเรียน ตลอดจนนําเสนอแนวทางการประสาน

เช่ือมโยง เพ่ือการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูและแหลง่เรียนรู้เพ่ือไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียน 

        2.8  พัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นหน่วยประสานเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน

มาตรฐานสากลกับภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้มี

ศกัยภาพเป็นพลโลก ทัง้ในระดบัจงัหวดั กลุม่จงัหวดั ระดบัประเทศ และตา่งประเทศ 

        2.9  จัดเวทีแข่งขันความสามรถและการสมัมนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก  

        2.10  จดัให้มีสารสนเทศด้านศกัยภาพและความสามารถของผู้ เรียน 

        2.11 จัดทําและพัฒนาเว็ปไซต์เช่ือมโยงข้อมูลและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล และการนิเทศ ตดิตามผล ผา่นระบบ ICT 

        2.12  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลแก่โรงเรียนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ และหลากหลายช่องทาง 

 เป้าหมายความสําเร็จ 

 1. โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกแบบรอบด้านและมุง่ผลสมัฤทธ์ิ โดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการนิเทศ 

 2. ครูได้รับการนิเทศเพ่ือการพฒันาหลกัสตูร การเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริม

เพ่ือการพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกอยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ และหลากหลายช่องทาง 

 3. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน เพ่ือให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก และมีเวทีแสดง

ความสามารถทัง้ในระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั กลุม่จงัหวดั ระดบัประเทศ และตา่งประเทศ 

 4. เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีทันสมัยด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้องในการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างรอบด้าน และส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการ

พฒันาให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก 

การนิเทศเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา  

 การพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งให้โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 

เช่น เครือข่ายร่วมพฒันาตามพืน้ท่ี (Area-Based Partnership) เครือข่ายกลุ่มร่วมพฒันา 
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(Cluster Partnership) เครือข่ายร่วมพัฒนาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-Based 

Partnership) และเครือขา่ยท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity Based Partnership) 

 แนวทางดําเนินการ/วิธีการ 

 การนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล เพ่ือสง่เสริมการสร้างภาคีเครือขา่ยร่วมพฒันา

เครือขา่ย การนิเทศการมธัยมศกึษา ควรดําเนินการ ดงันี ้ 

1. ศึกษากรอบแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านวตัถุประสงค์เป้าหมาย ข้อมูล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล หลกัสูตร และโครงการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

2. รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีสําคัญ 

จําเป็นต่อการพ ัฒนาและจัดทําสารสนเทศที่เ กี่ยวข้องกับภาคีเครือข่ายการนิเทศการ

มัธยมศึกษาเพื่อให้มีฐานข้อมูลในการพัฒนาเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของภาคี

เครือข่ายสอดคล้องและตรงประเด็นมากท่ีสุด 

3. ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การสร้าง 

ภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเครือข่าย

สนับสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินเพ่ือร่วมเป็นเครือข่าย

ร่วมพฒันาและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 

4. รวบรวมข้อมลูและจัดทําสารสนเทศเครือข่ายโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงาน 

ดีเด่นหรือประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ เผยแพร่แก่โรงเรียน เพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนด้านการใช้สื่อนวตักรรมต่างๆ 

ทัง้ในระดบัจงัหวดั กลุ่มจังหวดั ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

5. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ 

ภาคีเครือข่ายในการเทียบเคียงคุณภาพ (Benchmarking) และจัดให้มีการศึกษาดูงานใน

โรงเรียนท่ีเป็นภาคีเครือข่ายเพ่ือพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพิ่มขีดความสามารถ

ในการปฏิบตัิงานก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

6. จัดเวทีวิชาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทางการ 

ศ ึก ษ า อ ย ่า ง ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ เ ป็ น เ ว ท ีเ ผ ย แ พ ร่ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ์ผ ล ง า น ข อ ง โ ร ง เ รีย น

มาตรฐานสากล ตลอดจนการสรรหาโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากลระดบักลุ่มจังหวดั 

7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลดําเนินการวิจยัและพฒันาแบบมีส่วนร่วม  

(PAR) กบัภาคีเครือข่าย เพ่ือการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการศึกษาและหลกัสตูรการ

เรียนการสอน เพ่ือร่วมมือกันพฒันาการจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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 เป้าหมายความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมาตรฐานสากลมีเครือข่ายร่วมพฒันาทัง้ในระดบัจังหวดั  กลุ่มจังหวดั  

ภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแนวร่วมในการพฒันาผู้บริหาร ครู และ

นักเรียนของสมาชิกในภาคีเครือข่ายให้กว้างขวางและสามารถดึงปัจเจก/กลุ่ม/องค์กรที่มี

คุณสมบตัิเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย หาแนวร่วมเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิของภาคีเครือขา่ยร่วมพฒันา 

2. ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการ 

ส่งเสริมประสานงานการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลระหว่างศน.ม. 

โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนกัเรียน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเครือข่าย โดยมีการ

พึ่งพาอาศัยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

3. โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถใช้เวทีเครือขา่ยร่วมพฒันาในการแลกเปล่ียน 

ความคดิเห็นการร่วมมือกนัพฒันาครู พฒันาหลกัสตูรและการสอน ตลอดจนการพฒันากิจกรรม

เสริมสร้างศกัยภาพของผู้ เรียนได้อยา่งทัว่ถึงและมีคณุภาพ 

 

การนิเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

  โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องใช้การบริหารจดัการด้วยวิธีพิเศษท่ีเรียกว่า การบริหาร

จดัการระบบคณุภาพ ซึง่ผู้ นิเทศต้องใช้หลกัการนิเทศจากภายนอกเพ่ือประสานการนิเทศภายใน 

โดยยดึหลกัการมีสว่นร่วมในการทํางานร่วมกบัโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่

ละแห่ง เช่น การกําหนดวิสยัทศัน์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการ

วิเคราะห์ท่ีครอบคลมุปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในทกุประเดน็ การสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้บริหารโรงเรียน

บริหารจัดการบรรยากาศในโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ

วตัถปุระสงค์โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching เพ่ือกระตุ้นการพฒันาระบบการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม กระจายอํานาจ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือลด

ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน และสร้างแรงจงูใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางานให้บรรลผุลสําเร็จ 

รวมถึงการมอบหมายให้ผู้ปฏิบตัิงานมีโอกาสได้ใช้ศกัยภาพในการทํางานอย่างเต็มท่ีภายใต้การ

กํากบัดแูลให้คําปรึกษาแนะนําของผู้บริหารกระตุ้นให้ครูได้แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงาน 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลท่ีนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะตามเกณฑ์โรงเรียน

มาตรฐานสากล 
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    แนวทางดําเนินการ/วิธีการ 

1. ศกึษาวเิคราะห์เป้าหมายและแนวทางการพฒันาคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. ดําเนินการนิเทศเพ่ือสง่เสริมให้โรงเรียนจดัทําแผนกลยทุธ์และการปรับหลกัสตูรให้ 

สอดคล้องกบัแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชุมปฏิบตัิการ และจดัสมัมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดทําพันธะสัญญาระหว่างโรงเรียนและ สพฐ. เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 

3. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการนิเทศเพ่ือเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนร่วม

พฒันาทัง้ในระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 

4. จดักิจกรรมสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดําเนินงานของโรงเรียนระหวา่ง 

ความร่วมมือ ในระดบัภมูภิาค และสรรหาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบักลุม่

จงัหวดั 

5. ดําเนินการพฒันาครูและบคุลกรทางการศกึษาเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการ 

ปฏิบตังิาน 

6. สง่เสริมให้โรงเรียนทําวิจยัและพฒันาแบบมีสว่นร่วม(PAR) เพ่ือพฒันาโรงเรียน 

มาตรฐานสากล มีการรายงานผลการวิจยัระดบัโรงเรียน และระดบักลุม่จงัหวดั 

7. ดําเนินการนิเทศ กํากบั ตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

รายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการดําเนินงาน 

   เป้าหมายความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมาตรฐานสากลมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ ยกระดบัคณุภาพสงู 

ขึน้สูม่าตรฐานสากล มีการบริหารจดัการระบบคณุภาพ ผา่นการรับรองมาตรฐานคณุภาพแห่งชาต ิ

(TQA) เป็นโรงเรียนยคุใหมท่ี่จดัการศกึษาแบบองค์รวมและบรูณาการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม ศาสนา และการเมืองเพ่ือพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน 

2. ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมีศกัยภาพในการนําโรงเรียนอยา่งมีวิสยัทศัน์ ยดึ 

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง การพฒันาสามารถสร้างความตระหนกัและให้คณุค่ากบัคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษาและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัด

การศึกษา มีการจัดความรู้ และจัดการให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัด

การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
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3. คณะครูได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและมีการพฒันาตนเอง เพ่ือเพิ่มขีดความ  

สามารถในการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนมีเวทีในการนําเสนอผลงาน

และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ 

4. นกัเรียนได้รับการพฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิจากการพฒันานวตักรรมทางการ 

จัดการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้จากการพัฒนาระบบบริหาร

คณุภาพการศกึษา 

5. เครือขา่ยการนิเทศมีการสรุปรายงานผลการนิเทศ ตดิตามการบริหารจดัการ 

คณุภาพ การพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอน และสามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

ศกึษาโดยรวม ตามเป้าหมายการพฒันาคณุภาพการศกึษาของ สพฐ. 

 

การนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการใหม่ ซึง่เร่ิมดําเนินการในปีงบประมาณ 

2553 เป็นต้นไป กิจกรรมตามโครงการมีหลากหลายกิจกรรม ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้มี

ศกัยภาพเป็นพลโลก โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความจําเป็นต้องปรับตวัเพ่ือการดําเนินงานทัง้ใน

ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ ระบบหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน

ระบบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดคณุลกัษณะท่ีสําคญั อนัได้แก่ ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ความสามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา ลํา้หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสงัคมโลก การดําเนินงานดงักล่าวจําเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือร่วมใจในการพฒันางานระหวา่งผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา 

การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการสร้างความร่วมมือระหว่าง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการทํางาน

ร่วมกันของคณะครูและผู้ บริหาร เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือ

แก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน โดยใช้ข้อมลูและสารสนเทศด้านคณุภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

เป็นตวักําหนดเป้าหมายในการพฒันางาน  การจดัการศึกษาทกุด้าน บุคคลภายนอกโรงเรียนไม่

สามารถรับรู้ข้อมลูและสารสนเทศดงักลา่วได้ บคุลากรทกุคนจึงต้องช่วยเหลือและร่วมมือกนัอย่าง

ใกล้ชิดในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้สอดคล้องกับข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ี

ปรากฏ 

 ในการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลควรเป็นการดําเนินงานท่ี

ประสานเช่ือมโยงกนัระหว่างเครือข่ายการนิเทศภายนอก และบคุลากรหลกัภายในโรงเรียน อนัจะ
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นําไปสู่การช่วยเหลือ ร่วมมือกันพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

ครอบคลมุการบริหารจดัการศกึษาของโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล ดงันี ้

 1. การพฒันาผู้ เรียนตามเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. การพฒันาหลกัสตูรเทียบเคียงกบัหลกัสตูรมาตรฐานสากล 

3. การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนอยา่งหลากหลายเพ่ือการพฒันาคณุลกัษณะของ 

ผู้ เรียน 

4. การใช้ ICT เพ่ือสง่เสริมการพฒันาการเรียนรู้สูม่าตรฐานสากล 

5. การวดัผลประเมินผลท่ีมุง่สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

6. การบริหารแนะแนวเชิงรุกท่ีมุง่อนาคตและสมัฤทธิผลของนกัเรียน (Future Focus  

and Result-Based Guidance) 

7. การจดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนแบบรอบด้าน (Comprehensive Student  

Support System) 

8. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

9. แหลง่ข้อมลูและแหลง่เรียนรู้ในการสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพล 

โลกทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และตา่งประเทศ 

10. การสร้างภาคีเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 

 แนวทางดําเนินการ/วิธีการ 

 กระบวนการนิเทศการศกึษายคุใหม ่มีแนวทางในการดําเนินงาน ดงันี ้

 1. เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศกึษาสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสําคญั

ของการนิเทศภายในโรงเรียนต่อการพฒันาระบบการบริหารการศึกษา และการพฒันาหลกัสตูร 

การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่สูก่ารพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็น   พลโลก 

 2.  เครือขา่ยการนิเทศการมธัยมศกึษา นิเทศ สง่เสริม สนบัสนนุโรงเรียนให้จดัทําแผน

กลยุทธ์ และจัดทําพันธะสัญญากับ สพฐ. ทําความเข้าใจกับมาตรฐานทางการศึกษา ทัง้ของ

โรงเรียนและของบคุลากรอยา่งชดัเจนทกุมาตรฐานเพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

 3.  เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนในการวางแผน การนิเทศเพ่ือพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในการจัดทําแผนกลยุทธ์และ

แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีมุง่สูค่วามเป็นมาตรฐานสากล 
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 4.  โรงเรียนมาตรฐานสากลดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพฒันาระบบบริหาร 

และการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมทางการศกึษารอบด้านเพ่ือมุ่งสู่การ

พฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก 

 5.  เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษาประสานความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษา 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือร่วมมือกนัให้ความช่วยเหลือพฒันาผู้บริหาร ครู และบคุลากร

ทางการศกึษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น ทัง้นีโ้ดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้โรงเรียน

นําความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก อาทิ การพัฒนาหลักสูตร

เทียบเคียงมาตรฐานสากล การบริหารแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งอนาคตและสมัฤทธิผลของผู้ เรียน การ

จดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนแบบรอบด้าน (Comprehensive Student Support System) การ

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน การพฒันาแหล่งข้อมลูและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริม

และพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และตา่งประเทศ การ

สร้างภาคีเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล เป็นต้น 

 6.  เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศกึษาร่วมกบัคณะนิเทศเฉพาะกิจ (Roving Team) 

ซึง่ สมป. จดัตัง้ขึน้ทําการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล เพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดให้โรงเรียนพฒันาการจดั

การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง และเตรียมรับการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 7.  เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศกึษาส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมมือกบั

ภาคีเครือขา่ยในการจดักิจกรรมและเปล่ียนเรียนรู้ จดัหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาครู และการศกึษาดู

งานแหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ เพ่ือให้ครูเกิดประสบการณ์การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งหลากหลาย 

 เป้าหมายความสําเร็จท่ีเกิดจากการนิเทศ 

 1.  โรงเรียนมาตรฐานสากลใช้ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ในการพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศกึษา เพ่ือช่วยเหลือร่วมมือกนัแก้ปัญหาและพฒันาการบริหารจดัการศกึษา การ

พฒันาหลกัสตูร การเรียนการสอน และการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้อง

กบัเจตนารมณ์ของการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2.  โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจดัทําหลกัสตูรพฒันาผู้บริหารและครูจากการนิเทศ 

และโดยร่วมมือกับองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะกับสถาบันทาง

การศกึษาชัน้นํา จดัทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการพฒันาผู้บริหารและครูสูม่าตรฐานสากล 
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 3.  โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดโรงเรียนเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้ประจําใน

ต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ประสานงาน จัดส่งผู้บริหารและครูเข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์ในโรงเรียนเครือขา่ยในตา่งประเทศ 

 4.  เครือข่ายการนิเทศการมธัยมศึกษามีการจดัประชุมสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน

การบริหารจดัการโรงเรียนและการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ จดัเวทีนําเสนอกรณีตวัอย่าง

ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งเสริมพฒันาองค์กร กลไกทางการนิเทศการศกึษาให้มีประสิทธิภาพในการ

พฒันาผู้บริหารและครูอยา่งตอ่เน่ือง 

 

การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เป็นการวิจยัลกัษณะหนึ่งท่ีมี

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งใน

ปัจจบุนัองค์กรจํานวนมากได้พยายามสง่เสริมให้บคุลากรในสงกดัมีความรู้ความสามารถด้านการ

วิจยัและพฒันาโดยเช่ือว่า การวิจยัและพฒันาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้

การปฏิบตังิานมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้เป็นลําดบั 

 การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 

(Action Research) ท่ีใช้กระบวนการศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพฒันาทางเลือกหรือวิธีการ

ใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการยกระดบัคณุภาพงานหรือคณุภาพชีวิต 

 การวิจยัและพฒันาจะให้ผลลพัธ์ท่ีสําคญั 2 ลกัษณะ คือ 

 1. นวตักรรมประเภทวตัถท่ีุเป็นชิน้อนั ซึง่อาจเป็นประเภท วสัด ุอปุกรณ์ ชิน้งาน เชน่  

คอมพิวเตอร์ ชดุการสอน ส่ือการสอน ชดุกิจกรรมเสริมความรู้ คูมื่อประกอบการทํางาน เป็นต้น 

 2. นวตักรรมประเภทท่ีเป็นรูปแบบ วธีิการ กระบวนการ ระบบปฏิบตักิาร อาทิ 

รูปแบบการสอน วิธีการสอน รูปแบบการบริหารจดัการ ระบบการทํางาน Quality Control (Q.C.) 

Total Quality Management (TQM) Balance Scorecard (BSC) เป็นต้น 

 แนวทางดําเนินการ/วิธีการ 

 1.  การวิจยัและพฒันาระดบัห้องเรียน เป็นการสง่เสริมให้ครูทําการวิจยัและพฒันาใน

การจดัการเรียนการสอนท่ีใช้นวตักรรมประเภทวตัถท่ีุเป็นชิน้อนั ซึง่อาจเป็นประเภทวสัด ุอปุกรณ์ 

ชิน้งาน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน ส่ือการสอน ชุดกิจกรรม ส่ือเสริมความรู้ 

คู่มือประกอบการทํางาน เป็นต้น หรือ นวัตกรรมประเภทท่ีเป็นรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ 

ระบบปฏิบตักิาร อาทิ รูปแบบการสอน วิธีการสอน เป็นต้น 
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 2.  การวิจยัและพฒันาระดบัโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนจดัทําการวิจยัและ

พฒันาในระดบัองค์กร โดยมุ่งศึกษานวตักรรมการใช้หลกัสูตรของโรงเรียนทัง้ระบบ หรือศึกษา

รูปแบบ วิธีการ กระบวนการบริหารจดัการโรงเรียน เช่น ระบบการทํางาน Quality Control (Q.C.) 

Total Quality Management (TQM) Balance Scorecard (BSC) เป็นต้น 

 3.  การวิจยัและพฒันาระดบักลุ่มจงัหวดั เครือข่ายการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศการ

มธัยมศึกษาทุกเครือข่ายจดัทําการวิจยัและพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม โดยอาจ

ทําการศึกษาวิจยัและพฒันาด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านการบริหารคณุภาพ เช่น ระบบการ

ทํางาน Quality Control (Q.C.) Total Quality Management (TQM) Balance Scorecard 

(BSC) เป็นต้น 

 4.  การวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เป็นงานวิจยัท่ี

บคุคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั เช่น โรงเรียนกบัชมุชน ครูกบัศกึษานิเทศก์ หรือระหว่างครู

ด้วยกนั ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการวิจยั อนัประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การเก็บข้อมลู การ

วิเคราะห์ผล และสรุปรายงานการวิจยั การวิจยัจงึควรคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุ และการวิจยัท่ีจะ

ให้ผลประโยชน์สงูสดุนัน้ย่อมเป็นการวิจยัเพ่ือพฒันา (Research for Development) หรือการวิจยั

พฒันา (Research and Development) โดยท่ีทกุคนจะต้องมีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันาทกุ

ขัน้ตอน เป็นการประยุกต์หาวิธีการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน หรือกล่าวได้ว่ามีการแสวงหา

แนวความคดิและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 การดําเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แม้ว่าจะเร่ิมดําเนินการในปี พ.ศ.

2553 แตม่ิได้หมายความว่าการจดัการศกึษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัจะไม่มีโรงเรียนท่ีมีความสามารถ

จดัการศกึษาได้เทียบเคียงหรือทดัเทียมกบัการจดัการศกึษาของนานาอารยประเทศ ในทางตรงกนั

ข้าม การจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย มีโรงเรียน

จํานวนไมน้่อยท่ีเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในด้านการบริหารจดัการศกึษา และเป็นโรงเรียนท่ีนกัเรียน

ได้มีโอกาสเดินทางไปแสงความสามารถในเวทีการแข่งขนัระดบัสากลจํานวนมาก และรวมถึงการ

ท่ีได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวลัเกียรติยศอ่ืนๆ อีกมากมาย 

โรงเรียนต่างๆ เหล่านีส้ามารถเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจดัการศึกษา และการจัดหลกัสูตร

สถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถนําไปเทียบเคียงมาตรฐานการจดัการศึกษา

หรือเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาได้อย่างดียิ่ง นอกจากโรงเรียนในประเทศไทยแล้ว โรงเรียน
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มาตรฐานสากลยังสามารถสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับโรงเรียนอ่ืนๆ ในต่างประเทศได้อีก

มากมาย 

 สิ่งท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาของโรงเรียน ได้แก่ การ

จดัการความรู้ท่ีมีคณุภาพ เน่ืองจากการจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีเอือ้และก่อให้เกิดการถ่าย

โอน แลกเปล่ียน และเรียนรู้ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และคนได้ทันเวลา และตรงตามความ

ต้องการ ทําให้โรงเรียนได้องค์ความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยง และตอ่ยอดการปฏิบตัิเป็นความรู้ใหม่ให้

เกิดการสร้างคณุคา่ตอ่การปฏิบตังิานได้อยา่งมาก 

 การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้

โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา สมควรท่ีผู้ นิเทศจะต้องทําความ

เข้าใจ เพ่ือนําแนวปฏิบตัด้ิานการจดัการความรู้สูก่ารนิเทศระบบงาน การจดับรรยากาศ และปัจจยั

ท่ีสําคญัท่ีโรงเรียนต้องดําเนินการควบคูก่บักระบวนการ เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้อย่าง

ยัง่ยืน เนือ้หาสาระท่ีเครือขา่ยการนิเทศควรนําสูก่ารนิเทศเพ่ือสง่เสริมการจดัการความรู้ในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ได้แก่ 

 1.  ความหมาย คํานิยามท่ีสําคัญเก่ียวกับการจัดการความรู้ท่ีควรทําความเข้าใจ 

ได้แก่ องค์ความรู้ ชนิดขององค์ความรู้ การจดัการความรู้ และสนิทรัพย์ทางความรู้ 

 2.  แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ และองค์ประกอบของการสร้าง

สนิทรัพย์แห่งการเรียนรู้ 

 3.  การจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) อนัได้แก่ กระบวนการ

จดัการความรู้ การจดัระบบงาน บรรยากาศ และปัจจยัสําคญั การสร้างความรู้เชิงการปฏิบตั ิ

 แนวทางการดําเนินการ วธีิการ 

 การนิเทศเพ่ือให้เกิดการจดัการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องทําความเข้าใจ

ให้ตรงกนัวา่การจดัการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการอยา่งเป็นระบบ และการจดับรรยากาศใน

โรงเรียนให้เกิดการถ่ายโอน แลกเปล่ียน และเรียนรู้เกิดขึน้ การจดัการความรู้ มีความสมัพนัธ์อย่าง

ใกล้ชิดกบัการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวตักรรม และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หรือการปัน

ความรู้ เครือขา่ยการนิเทศมธัยมศกึษาควรดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ทําความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้ให้เกิดความกระจา่งชดั 

2. สํารวจข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการพฒันาระบบการจัดการความรู้ใน 

โรงเรียนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลเชน่ การมีฐานข้อมลูเก่ียวกบัขีดความสามารถ

เก่ียวกบัทนุทางการบริหารจดัการ (Management Resource) ทนุระดบับคุคล (Human Capital) 
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ทนุทางสงัคม (Social Capital) อนัได้แก่ เครือขา่ยทางสงัคม “Social Network” หรือระบบงาน 

(Work System) ซึง่โรงเรียนสร้างขึน้เป็นวฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) หรือ 

บรรยากาศทางการเรียนรู้ (Learning Atmosphere) ท่ีพร้อมตอ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ทัง้

ระหวา่งบคุลากรภายในโรงเรียน และระหวา่งโรงเรียนหรือเครือขา่ยการเรียนรู้อ่ืนๆ 

3. รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศเก่ียวกับโรงเรียนท่ีมีความสามารถจัดการศึกษา 

ระดบัมาตรฐานสากลเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมให้

โรงเรียนเทียบเคียงคุณภาพและจัดการความรู้ 

4. ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนต่างๆ เพ่ือ 

ประกอบการวางแผนการนิเทศ เพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ของโรงเรียน 

5. นิเทศเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินการจัดการความรู้ ทัง้ด้านการบริหารจัด 

การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบครบวงจร อันได้แก่ การบ่งชีค้วามรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั ่นกรอง

ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ เรียนรู้จากการ

ปฏิบ ัติ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของการจัด

การศึกษา อันได้แก่ ผู้ เรียน มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 

6. นิเทศเพ่ือสง่เสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจดัระบบงานและบรรยากาศ 

การทํางานเพ่ือให้มีศกัยภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และจดัการความรู้อยา่งยัง่ยืน 

7. นิเทศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลด้วยวิธีการท่ี 

หลากหลาย 

8. จดัทําข้อมลูและสารสนเทศเก่ียวกบั Best Practice ด้วยการจดัการความรู้ของ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

9. จดัให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ของโรงเรียนตา่งๆ เพ่ือการ 

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือตอ่ยอดการปฏิบตัท่ีิดีไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ 

10. ทําการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนท่ีมีการจดัการความรู้ดีเดน่ 

เป้าหมายความสําเร็จ 

1.  โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจดัระบบการจดัการความรู้ได้อยา่งครบวงจร ทําให้ 

เกิดการสร้างความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่คณุภาพการบริหารและจดัการศกึษา และ

คณุภาพการจดัการเรียนการสอน 
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 2.  โรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถพฒันาตนเองให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถ

นํามาใช้ในการพฒันาโรงเรียนทัง้จากภายในโรงเรียนและภายนอกท่ีพฒันาตนเองให้ทนัตอ่กระแส

ความเปล่ียนแปลง 

 3.  ครูและบคุลากรทางการศกึษามีการถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่ม มีการจดั

เวทีและการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั มีการจดัตัง้ชมุชนนกัปฏิบตัิการเสวนาแลกเปล่ียนระหว่างกนัทัง้

ก่อนและหลงัการปฏิบตัิงาน และมีการเทียบเคียงการทํางานซึง่กนัและกนัทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียน ทําให้เกิดขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิาน 

 4.  เครือข่ายการนิเทศมีการรวบรวมองค์ความรู้ และสร้างความรู้เชิงปฏิบัติอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้อยา่งยัง่ยืน76 

 

การบริหารจดัการระบบคุณภาพ 

  การบริหารจดัการระบบคณุภาพ เป็นกลไกสําคญัในการผลกัดนัการพฒันาโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล ซึง่จะทําให้เกิดคณุลกัษณะตอ่การจดัการเรียนการสอน อนัจะสง่ผลกระทบตอ่ซึง่

เป็นเป้าของการจดัการศกึษา ระบบบริหารจดัการ ซึง่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบท่ีจะพฒันา

องค์กรให้มีผลการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาพฒันาขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการ

องค์กร เพ่ือให้มีวิธีปฏิบตัิและผลการดําเนินการในระดบัมาตรฐานโลก เน่ืองจากระบบดงักลา่วมี

พืน้ฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของ

สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National QualityAward-MBNQA) ซึง่เป็นต้นแบบรางวลั

คณุภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆ หลายประเทศทัว่โลกนําไปประยกุต์ โดยเรียกช่ือแตกต่างกนัไป 

เช่น ประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า Australian Business Excellence Award (ABEA) สิงคโปร์

เรียกว่า Singapore Quality Award (SQA) ญ่ีปุ่ น เรียกว่า Japan Quality Award(JQA) สหภาพ

ยโุรป เรียกว่า European Quality Award (EQA) สว่นประเทศไทยเรียกรางวลันีว้่า Thailand 

Quality Award (TQA) ซึง่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการประเมิน คือ สถาบนัเพิ่ม

ผลผลติแห่งชาต ิ

                                                 
76 สํานกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, สํานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

สํานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2553), 2-27. 
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ในด้านการศึกษาได้มีการนําแนวทางดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กรสถาบนั และ

สถาน ศึกษาต่างๆ โดยได้กําหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือผลงานท่ีเป็นเลิศ 

(Baldrige Education Criteria for Performance Excellence) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 เพ่ือช่วยให้มี

การทําความเข้าใจและปรับใช้ในวงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึด

หลกัการดําเนินงาน เชิงระบบเพ่ือช่วยให้องค์กร โรงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ 

ทัง้นีเ้พ่ือผลการดําเนินงานท่ีเป็นเลศิ 

  สําหรับในประเทศไทยยงัไมไ่ด้กําหนดเกณฑ์การประเมินสําหรับองค์กรท่ีจดัการศกึษา

ไว้โดยเฉพาะ ดงันัน้กรอบในการบริหารจดัการโรงเรียนให้มีคณุภาพสําหรับการยกระดบัโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล จึงประยกุต์แนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการ

พฒันาระบบบริหารจดัการคณุภาพของโรงเรียน ซึง่โรงเรียนสามารถดําเนินการได้ใน 2 ระดบั คือ 

นําประเด็นตามข้อคําถามของเกณฑ์มาแปลงเป็นกลไกในการพัฒนา การบริหารจัดการของ

โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล และหากโรงเรียนประสงค์จะเสนอเพ่ือขอรับการ

ประเมิน เพ่ือขอรับรางวลั โรงเรียนสามารถเสนอต่อสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพ่ือขอรับการ

ประเมินตามเกณฑ์ตอ่ไป 

 หลกัการและแนวคดิ (Core Value and Concepts) 

   การกําหนดเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลศิ มีพืน้ฐานจากแนวคิดและ

คา่นิยมหลกั 11 ประการ ดงันี ้

 1.  การนําท่ีมีวิสยัทศัน์ร่วม (Visionary Leadership) ผู้ นําระดบัสงูจะต้องเป็นผู้

กําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นคณุภาพผู้ เรียน และมีการส่ือสารทิศทางวิสยัทศัน์สู่

การปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการทําให้โรงเรียนประสบ

ความสําเร็จ 

 2.  การศึกษาท่ียึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning - Centered Education) 

โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และความต้องการของผู้ เรียน ความต้องการ

คณุลกัษณะของผู้ เรียนในอนาคตของสงัคมโลก การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและความพงึพอใจของ

ผู้ เรียน และแปลงความต้องการเหลา่นัน้มาเป็นหลกัสตูร และการพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

 3.  การเรียนรู้ขององค์กรและบคุคล (Organizational and Personal Learning) 

โรงเรียนจดัระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอือ้ต่อการเรียนรู้ร่วมกนั และการเรียนรู้รายบคุคลใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจการดําเนินงานของโรงเรียน ซึง่จะเป็นสิง่สําคญัในการพฒันาโรงเรียน

ไปสูค่วามสําเร็จ และสง่ผลให้เกิดมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ เรียน 
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 4.  การให้คณุคา่กบัคณะครู บคุลากร และผู้ มีสว่นร่วม (Valuing Faculty, Staff and 

Partners) โรงเรียนแสดงถึงการเห็นคณุคา่ของครูและบคุลากรโดยการสร้างความผกูพนั ความพงึ

พอใจ แรงจงูใจสภาพแวดล้อมการทํางาน สวสัดกิาร ฯลฯ จะทําให้โรงเรียนประสบความสําเร็จ 

 5.  ความคล่องแคลว่ กระตือรือร้น (Agility) ความคลอ่งแคล่ว กระตือรือร้น เป็น

ความสามารถในการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และปรับเปล่ียนความต้องการของ

ผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะทําให้สามารถลดรอบเวลาและต้นทนุในการพฒันาคณุภาพ 

 6.  การมุ่งอนาคต (Focus on The Future) การพฒันาโรงเรียนให้มีความยัง่ยืนต้อง

อาศยัความเข้าใจปัจจยัต่างๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการศกึษาและ

สว่นแบ่งทางการศกึษา ตลอดจนการจดัหลกัสตูรท่ีสนองตอบตอ่ความต้องการ กําลงัคนในการ

พฒันาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก โรงเรียนจึงต้องมีแนวคิดท่ีมุ่งอนาคตอย่าง

จริงจงั และสร้างความผกูพนัในระยะยาวกบัผู้ เรียน ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียและผู้ รับบริการ โดยการ

พฒันาศกัยภาพของครูและบคุลากร สร้างโอกาสทางนวตักรรม เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนได้เตรียม

ตวัมุง่สูอ่นาคตท่ีเป็นเป้าหมายทางเลือกอยา่งเหมาะสม 

 7.  การจดัการเพ่ือให้เกิดนวตักรรม (Managing for Innovation) โรงเรียนต้อง

แสวงหา สร้าง พฒันา และใช้องค์ความรู้และนวตักรรม เพ่ือให้เกิดนวตักรรมของหลกัสตูร การจดั

กระบวนการเรียนรู้และการบริการให้เกิดกบัผู้ เรียน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และผู้ รับบริการ ตลอดจน

ผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 8.  การบริหารจดัการบนพืน้ฐานของข้อมลูจริง(Management by Fact) โรงเรียนได้

วางแผน ตดัสนิใจ และดําเนินการตา่งๆ โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริง

ท่ีเช่ือถือได้มากท่ีสดุ ซึง่การบริหารระบบพืน้ฐานข้อมลูจริงสูก่ารเรียนรู้ของผู้ เรียน การปรับปรุงผล

การดําเนินการและการเปรียบเทียบกบัคูเ่ทียบเคียงหรือระดบัเทียบเคียงของ “วิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิ” 

 9.  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สงัคมและความเป็นพลเมืองดี(Public Social 

Responsibility and Citizenship) โรงเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชนด้วยการ

มุ่งเน้นการดแูลสขุอนามยั สภาพแวดล้อมของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทัง้

บุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อ

สาธารณะ 

  10. การมุ่งเน้นผลลพัธ์และการสร้างคณุคา่ (Focus on Result and Creating Value) 

โรงเรียนได้วางแผน ปฏิบตัิ และประเมินผลลพัธ์ท่ีสําคญัในทกุระดบังานท่ีแสดงให้เห็นว่ามุ่งเน้น

การสร้างคณุคา่และผลสําเร็จของผู้ เรียน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และผู้ รับบริการ 
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 11.  มมุมองเชิงระบบ (System Perspective) โรงเรียนสร้างระบบบริหารจดัการท่ี

เช่ือมโยงแผนปฏิบตังิาน กระบวนการตวัชีว้ดัและกิจกรรมตา่งๆ ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทาง

เดียวกนั และบรูณาการเพ่ือให้บรรลผุลลพัธ์ของโรงเรียน 

 องค์ประกอบของระบบบริหารจดัการองค์กรคณุภาพ 

  จากแนวคิดและค่านิยมหลกั 11 ประการ เพ่ือนําไปสู่ผลการปฏิบตัิการท่ีเป็นเลิศของ

องค์กร (โรงเรียน) ได้ถกูนํามาผนวกเป็นองค์ประกอบของระบบบริหารคณุภาพ 7 หมวด คือ 

 1.  การนําองค์กร (Leadership) 

 2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) 

 3.  การมุง่เน้นผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Student and Stakeholder Focus) 

 4.  การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and 

Knowledge Management) 

 5.  การมุง่เน้นบคุลากร (Faculty and Staff Focus) 

 6.  การจดัการกระบวนการ (Process Management) 

 7.  ผลลพัธ์ (Performance Results) 
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องค์ประกอบทัง้  7 หมวด มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั ดงัแผนภมู ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 3 : องค์ประกอบของระบบบริหารจดัการองค์กรคณุภาพ 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียน

มาตรฐานสากลคู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนมุสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากดั, 2553),12. 

ความเช่ือมโยงสมัพนัธ์และการบรูณาการขององค์ประกอบทัง้ 7 หมวดจะเร่ิมจาก การ

นําองค์กร (หมวดท่ี 1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์  (หมวดท่ี 2)  และการมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้

สว่นเสีย (หมวดท่ี 3) ประกอบกนัเป็นกลุม่ของการนําองค์กร ว่าการนําองค์กรต้องมุ่งท่ีกลยทุธ์และ

นกัเรียน ผู้บริหารระดบัสงู หรือฝ่ายบริหารของโรงเรียน ต้องกําหนดทิศทางการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนและเป็นผู้ นําในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาการศกึษาของโรงเรียน เพ่ือให้บรรลตุาม

ทิศทางท่ีกําหนดไว้ 

โครงร่างองค์กร 

สภาพแวดล้อม ความสมัพนัธ์ ความท้าทาย 

 

2. การวางแผนกลยทุธ์ 
 

5. การมุง่เน้นบคุลากร 

3. การมุง่เน้นผู้ เรียนและ

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

6. การจดัการ

กระบวนการ 

 

1. การนําองค์กร 
 

7. ผลลพัธ์ 

 

4. การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 



  

  99 

   การมุ่งเน้นบคุลากร (หมวดท่ี 5) การจดัการกระบวนการ (หมวดท่ี 6) และผลลพัธ์ 

(หมวดท่ี 7) ประกอบกนัเป็นกลุม่ผลลพัธ์ โดยบคุลากรและกระบวนการท่ีสําคญัมีบทบาททําให้

การดําเนินการสําเร็จและนําไปสูผ่ลการดําเนินการโดยรวมขององค์กร (โรงเรียน) 

   สว่นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (หมวดท่ี 4) มีความสําคญัอย่างยิ่งใน

การทําให้องค์กรมีการจดัการท่ีมีประสทิธิผลและมีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใช้ระบบท่ีใช้

ข้อมลูจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลกัดนัการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นพืน้ฐาน

ของระบบการจดัการผลการดําเนินการโดยรวม 

   ความหมายของโครงร่างองค์กร และองค์ประกอบทัง้ 7 หมวด มีดงันี ้

  โครงสร้างองค์กร (Organization Profile) 

 โครงร่างองค์กร หมายถึง ภาพรวมของโรงเรียนท่ีมีผลตอ่การดําเนินการและความท้า

ทายท่ีสําคญัของโรงเรียน ภาพรวมของโรงเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนในด้าน

ต่างๆ ซึง่อาจจะเป็นจดุแข็งหรือจดุอ่อนของโรงเรียนในการดําเนินการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

ประกอบด้วย ลกัษณะขององค์กรและความท้าทายตอ่องค์กร 

 1.  ลกัษณะขององค์กร (Organization Description) 

 หมายถึง สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และความสมัพนัธ์ท่ีสําคญัระหว่างโรงเรียนกบั

ผู้ เรียน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ รับบริการ และเครือข่ายความร่วมมือกบัโรงเรียน โดยมีประเด็นการ

พิจารณาท่ีโรงเรียนต้องแสดง ดงัตอ่ไปนี ้

 ก.  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน(Organization on Environment) ประกอบด้วย 

1. ประเภทหรือชนิดของหลกัสตูรการศกึษาการบริหาร สง่เสริมการเรียนรู้ และบริการ 

ทางการศกึษาของโรงเรียน เป็นต้น 

2. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ คา่นิยม ปรัชญา คตพิจน์ และลกัษณะวฒันธรรม 

ของโรงเรียน เป็นต้น 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะโดยรวมของโรงเรียน เช่น จํานวน เพศ อาย ุตําแหน่งวิทย 

ฐานะ อตัราสว่นนกัเรียนตอ่ครู ระดบัการศกึษาของครูในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ ครูอตัราจ้าง 

ครูพิเศษ ลกูจ้างประจํา และสวสัดกิารท่ีสําคญั เป็นต้น 

4. อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอปุกรณ์ท่ีสําคญัของโรงเรียนเช่น จํานวนอาคาร 

เรียนอาคารประกอบตา่งๆ ห้องปฏิบตักิาร สนามกีฬาห้องสมดุ อปุกรณ์เทคโนโลยี อปุกรณ์อํานวย

ความสะดวก  เป็นต้น 
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 5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของโรงเรียนเช่น 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุเป็นต้น 

 ข. ความสมัพนัธ์ระดบัองค์กร (Organizational Relationship) 

1. ลกัษณะโครงสร้างองค์กร และระบบธรรมาภิบาลขององค์กรระบบการตดิตามและ 

รายงานจากโรงเรียนไปยงัหน่วยงานต้นสงักดัทกุระดบั 

2. ลกัษณะของกลุม่ผู้ เรียน กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และกลุม่ผู้ รับบริการของโรงเรียน  

ลกัษณะความต้องการ และความคาดหวงัท่ีสําคญัของกลุม่ตา่งๆ ตอ่การจดัการเรียนการสอน และ

การบริการทางการศกึษา 

3. บทบาทของโรงเรียน และหน่วยงานเครือขา่ยความร่วมมือของโรงเรียนใน 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน กระบวนการสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน และบทบาทใน

กระบวนการนวตักรรมของโรงเรียน 

4. ลกัษณะความสมัพนัธ์ และกลไกการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดการร่วมมือระหวา่ง 

โรงเรียนกบัโรงเรียน สถาบนัระดบัอดุมศกึษา สถานประกอบการและเครือขา่ยความร่วมมืออ่ืนๆ 

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผู้ เรียน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียผู้ รับบริการและชมุช 

2.   ความท้าทายตอ่องค์กร (Organizational Challenges) 

 ก. สภาพแขง่ขนั (Competitive Environment) 

1. จํานวนประเภทโรงเรียนท่ีเทียบเคียงกนั ลําดบัท่ีของโรงเรียนในวงการศกึษาเม่ือ 

เทียบกบัโรงเรียนท่ีเท่าเทียมกนัทัง้ขนาด ประเภทสว่นแบง่ของนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการ และการ

เจริญเตบิโตของโรงเรียน 

2. ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีผลตอ่ความสําเร็จของโรงเรียนเม่ือเทียบกบัโรงเรียนท่ีมีลกัษณะ 

เดียวกนั รวมทัง้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆ ท่ีเกิดขึน้ต่อสภาพการแข่งขนัของ

โรงเรียน 

3. แหลง่ข้อมลูสําคญัเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขง่ขนัภายในชมุชนและภายนอกชมุชน 

ของโรงเรียนประเภทเดียวกนั และปัญหาหรืออปุสรรคหรือข้อจํากดัในการหาข้อมลูดงักลา่ว 

 ข.  ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ (Strategic Challenges) 

   ลกัษณะประเภทของความท้าทายเชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญัของโรงเรียนในด้านการศกึษา

การเรียนรู้ ทรัพยากรบคุคล ความสมัพนัธ์กบัชมุชนและความยัง่ยืนของโรงเรียน 
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ค.  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ(Performance Improvement System) 

วิธีการและแนวทางในการท่ีโรงเรียนทําการปรับปรุงผลการดําเนินการและกระบวนการเรียนรู้ของ

โรงเรียน  การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการสําคญัๆ ของโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

หมวดท่ี 1 การนําองค์กร (Leadership) 

การบริหารจดัการเก่ียวกบัวิธีการท่ีผู้บริหารโรงเรียนชีนํ้าการกําหนดวิสยัทศัน์ ค่านิยม 

ผล การดําเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียนของผู้ นําระดบัสงู รวมทัง้ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

และการดําเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และ ความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการท่ีผู้ นํา

ระดบัสงูส่ือสากับบุคลากร การพฒันาผู้ นําในอนาคต การวดัผลการดําเนินงานในระดบัองค์กร 

และ การสร้างบรรยากาศ ท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และวิธีปฏิบตัิท่ีแสดงถึงความ

เป็นพลเมืองดี 

หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) 

การบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัทําวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการของ

โรงเรียน การถ่ายทอดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการไปสู่การปฏิบตัิ การจดัสรร

ทรัพยากรให้เพียงพอท่ีจะทําให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลสําเร็จ การจะปรับเปล่ียนแผนเม่ือ

สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป รวมถึงวิธีการวดัความสําเร็จ และการรักษาความยัง่ยืนของโรงเรียน

ในระยะยาว 

หมวดท่ี 3 การมุง่เน้นผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Student and Stakeholder Focus) 

 การบริหารจดัการเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนักบัผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือ

ความสําเร็จด้านการพฒันาการศกึษาของโรงเรียนและครอบคลมุวิธีการสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้น

ผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวิธีการท่ีโรงเรียนรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของ

นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้สารสนเทศนีเ้พ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้าง

นวตักรรม 

หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, and 

Knowledge Management) 

    การบริหารจัดการเก่ียวกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล 

สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ และการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้การทบทวนผล

การดําเนินการ และใช้ผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการดําเนินการ เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการ

ปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผลการดําเนินงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ

โรงเรียน 
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หมวดท่ี 5 การมุง่เน้นบคุลากร (Faculty and Staff Focus) 

เป็นการบริหารจดัการเก่ียวกบัการผกูใจ การพฒันาและการจดัการบคุลากร เพ่ือให้มี

การใช้ศกัยภาพของบคุลากรอย่างเต็มท่ี และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกบัพนัธกิจ กลยทุธ์ และ

แผนปฏิบตัิการโดยรวมของโรงเรียนรวมถึงการประเมินขีดความสามารถและอตัรากําลงัและการ

สร้างสภาพแวดล้อม การปฏิบตังิานท่ีจะก่อให้เกิดผลการดําเนินงานท่ีดี 

หมวดท่ี 6 การจดัการกระบวนการ (Process Management) 

การบริหารจดัการเก่ียวกบัการกําหนดสมรรถนะหลกัและระบบงาน และการออกแบบ

การจดัการ และปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคญัเพ่ือนําระบบงานไปใช้สร้างคณุคา่ให้ผู้ เรียนและผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียและโรงเรียนประสบความสําเร็จ รวมทัง้การเตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉิน 

หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์ (Performance Results) 

การบริหารจดัการเก่ียวกบัการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนและการปรับปรุง

ในด้านท่ีสําคญั ได้แก่ ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน(Student Learning Outcomes) ผลลพัธ์

ด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer-Focused Outcomes) ผลลพัธ์ด้าน

งบประมาณและการเงิน (Budgetary and Financial, Outcomes) ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้น

บุคลากร (Workforce Outcomes) ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process 

Effectiveness Outcomes) ผลลพัธ์ด้านการนําองค์กร (Leadership Outcomes) นอกจากนัน้ยงั

เป็นการตรวจประเมินระดบัผลการดําเนินการเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา

อ่ืนท่ีจดัการศกึษาและบริการในลกัษณะเดียวกนั โดยจะแสดงข้อมลูสําคญัของระดบั  (Levels) 

แนวโน้ม (Trends) ผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิผล (Effective) ในรอบเวลา (Cycle Time) 

ของการดําเนินงานของโรงเรียนในปัจจบุนั ผลลพัธ์ท่ีได้จากการตรวจประเมินจะเป็นสารสนเทศ 

ตวัชีว้ดัความก้าวหน้า เพ่ือประเมินปรับปรุงกระบวนการจดัการศึกษาและบริการ โดยมีความ

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบักลยทุธ์ของโรงเรียน77 

 

 

 

 

                                                 
77สํานกับริหารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย, สํานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ(กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, 2553), 2-27. 
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มาตรฐานการศึกษาการนิเทศที่เป็นสากลของต่างประเทศ 

มาตรฐานการศึกษาการนิเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การนิเทศการศกึษาของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถแบง่การนิเทศการศกึษาได้ 4 

สมยั ดงันี ้78 

 สมยัท่ี 1 สมยัแรกเป็นการนิเทศแบบตรวจตราและควบคมุโรงเรียน โดยคณะกรรมการ

โรงเรียน 

 สมยัท่ี 2 การนิเทศโดยศกึษาธิการ ยงัคงเป็นการตรวจตราและควบคมุอยู่ ทัง้นีเ้พราะ

คณะกรรมการโรงเรียนมอบให้ผู้ ท่ีมีความรู้ ความชํานาญด้านการศกึษา ทําหน้าท่ีด้านการบริหาร

และควบคมุการศกึษาแทนตน 

 สมยัท่ี 3 เร่ิมมีการนิเทศการสอนของครูขึน้ เน่ืองจากศกึษาธิการ (Superintender) ทํา

ได้ไม่ทัว่ถึง คณะกรรมการการศึกษาก็ขาดความชํานาญ จึงจําเป็นต้องมีคนช่วย คือครูใหญ่และ

ศกึษานิเทศก์พิเศษท่ีตัง้ขึน้มา เพ่ือช่วยทําการนิเทศแทน 

 สมยัท่ี 4 การนิเทศการศกึษาเน้นท่ีการฝึกอบรม การนิเทศการศกึษาโดยจดัโครงการ

อบรมมุ่งศึกษาปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน การแก้ปัญหาการเรียนการสอน พฒันา

หลกัสูตร เทคนิคการสอน ทัง้นีต้้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ครู 

อาจารย์ ตลอดจนกระทัง่ผู้ปกครอง ทัง้นีเ้พราะกระบวนการเรียนการสอนไม่มีใครทําสําเร็จด้วยตวั

คนเดียว 

 นอกจากนีไ้ด้มีนกัวิชาการของสหรัฐอเมริกาได้สรุปภาพลกัษณ์ของการนิเทศการศกึษา 

ซึง่เก่ียวข้องกบัการนิเทศการสอนไว้ชดัเจน โดยในช่วงแรกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และครูใหญ่ไม่ชดัเจน ซํา้ซ้อนกนั ทําให้ครูในโรงเรียนเกิดความสบัสน ไม่ทราบจะปฏิบตัิตามใครดี 

ประการสําคญัทัง้   นักคิดและผู้ปฏิบตัิ เข้าใจการนิเทศท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามทัง้ครูและ

ผู้บริหารเข้าใจตรงกนัอยู่ 2 ประเด็นหลกัคือ การนิเทศไม่ใช่การตรวจตราและงานหลกัของการ

นิเทศคือ การปรับปรุงการเรียนการสอน  

 การนิเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจบุนันัน้ สามารถสรุปได้ 4 รูปแบบคือ 

1. การนิเทศแบบตรวจตราของผู้บริหาร 

2. การนิเทศโดยการแนะนําท่ีมีประสทิธิภาพ การนิเทศโดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา  

หรือผู้ เช่ียวชาญให้คําแนะนําทัง้ด้านเทคนิคการสอน สื่อการสอน การใช้เทคนิคการนิเทศ และการ

วดัและประเมินผลการเรียน 

                                                 
78 ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : ศลิปาบรรณาคาร, 2538), 10-15. 



  

  104 

3. การนิเทศโดยอาศยัความร่วมมือหรือการทํางานเป็นกลุม่ โดยเน้นความร่วมมือ 

หรือการทํางานเป็นทีม โดยใช้หลักความเช่ือพืน้ฐานท่ีว่าการทํางานสําเร็จได้โดยกลุ่ม ใช้

กระบวนการหมู่พวก ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทํา ร่วมกนัประเมิน ซึง่เป็นกระบวนการท่ีดําเนินงานแบบ

ครบวงจร โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. การนิเทศโดยอาศยัการค้นคว้าวิจยั 

 

มาตรฐานการศึกษาการนิเทศในสหภาพยุโรป 

การจดัการศกึษาของสหภาพยโุรปได้มีการใช้การนิเทศเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบคณุภาพ

ของการจัดการศึกษา จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านสามารถเปรียบเทียบให้เห็น

วิวฒันาการทางการศกึษาของการนิเทศการศกึษาของสหภาพยโุรป ท่ีพฒันาตามเหตกุารณ์ ความ

เช่ือ และแนวคดิในแตย่คุได้ ดงันี ้

แนวคดิท่ี 1 การจดัการทางวิทยาศาสตร์สมยัเก่า แนวคดินีเ้ช่ือวา่ ผู้บริหารและผู้ นิเทศมี

ความเช่ือในปรัชญาเผดจ็การ ครูถกูคาดหวงัวา่ ครูเป็นบคุคลท่ีควรจะทํางานให้คุ้มคา่ การนิเทศจงึ

มีลกัษณะเป็นการตรวจตรา ควบคมุ และแนวโน้มให้เห็นคล้อยตาม ผลของความเช่ือตามแนวคิด

จึงมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบ ควบคมุ มีสายการบงัคบับญัชาควบคมุอย่างใกล้ชิด ครูไม่มีส่วน

ร่วมในการคิด การจดัการต้องรอรับคําสัง่เพ่ือปฏิบตัิตาม ผู้ นิเทศไม่สนใจความรู้สกึของครูและเช่ือ

วา่ถ้าครูได้รับการนิเทศแล้วการสอนของครูจะดีขึน้ 

แนวคิดท่ี 2 การนิเทศเชิงมนษุยสมัพนัธ์ ผลจากแนวคิดนีส้รุปว่า ความต้องการจําเป็น

ทางสงัคมของคนเป็นสิ่งสําคญัมาก แนวทางในการปฏิบตัิการนิเทศจึงมีลกัษณะท่ีผู้บริหารและผู้

นิเทศต้องทํางานร่วมกบัครู โดยความเป็นกนัเองและความพงึพอใจของครู ผลของความเช่ือทําให้

แนวทางการนิเทศไม่มีทิศทาง วิธีการปฏิบตัิไม่ชดัเจน จึงเกิดลกัษณะการนิเทศตามสบาย ทําให้

เกิดระบบพรรคพวก มีการหลีกเล่ียงงานมากขึน้ 

แนวคิดท่ี 3 การจดัการทางวิทยาศาสตร์แนวใหม่ เกิดกลุม่นกัคิดท่ีตอ่ต้านแนวคิดท่ี 2 

และกลบัไปใช้วิธีการปฏิบตัิตามแนวคิดแรกคือ การจดัการทางวิทยาศาสตร์สมยัเก่า แต่ปรับปรุง

บางส่วน การปฏิบตัิงานนิเทศเน้นสมรรถภาพของครู มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามภารกิจ

ของครู มีการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิงาน เย่ียมชัน้เรียน นิเทศเป็นรายบุคคล ผลจากการ

ดําเนินการดงักล่าว ทําให้ครูส่วนใหญ่ไม่ยอมรับผู้ นิเทศท่ีปฏิบตัิงานตามแนวคิดการจดัการทาง

วิทยาศาสตร์แนวใหม ่
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แนวคิดท่ี 4 การนิเทศเชิงทรัพยากรมนษุย์ เป็นแนวคิดท่ีเห็นความสําคญัของบคุลากร

ในองค์กรว่า แต่ละคนมีศกัยภาพต่างๆ กนั ทกุคนเป็นทรัพยากรสําคญัขององค์กร ผู้ นิเทควรได้ใช้

ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาประยกุต์ใช้และพฒันาบคุลากรในด้านวฒุิภาวะ ความพร้อม และ

ความรับผิดชอบ นอกจากนี ้ได้มีการนําผลการวิจยัมาใช้สนบัสนนุด้านการนิเทศการศกึษา จดัให้มี

การประชมุสมัมนาเพ่ือศกึษาผลงานวิจยั ตลอดจนมีการประชาสมัพนัธ์ จดัทําวารสารเก่ียวกบัการ

นิเทศขึน้ 

 

มาตรฐานการศึกษาการนิเทศในประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีใหญ่เท่ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา หากแตป่ระชากรมีจํานวน

เพียงประมาณ 1 ใน 7 ของประเทศสหรัฐอเมริกา สว่นใหญ่ของประชากรจะอาศยัอยู่ตามชายฝ่ัง

ทะเล ทัง้ตะวันออกและตะวันตกของประเทศ ข้อมูลเหล่านีมี้ความเก่ียวข้องกับการศึกษาใน

ออสเตรเลียอยา่งไร ความรับผิดชอบสําคญัๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกครู การ

ประเมินผลตลอดจนการให้ความชอบ เล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหน่ง ไปจนถึงการจดัสรรงบประมาณ 

ล้วนเป็นอํานาจตามระบบรวมศนูย์ท่ีรัฐบาลกลาง หากจะมีสญัญาณของการกระจายอํานาจอยู่

บ้าง ก็ล้วนเป็นการให้อํานาจการตดัสินใจเล็กๆ น้อยๆ เช่น การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี การจ้าง

ลกูจ้าง คนงาน ภารโรง การให้บริหารหลกัสูตรและท่ีปรึกษา และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร

ท้องถ่ินอ่ืนๆ 

ในทางทฤษฏี ความรับผิดชอบในสายการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เป็นไปตาม

หลักลําดับขัน้บังคับบัญชา กล่าวคือ ครูจะอยู่ในสายความรับผิดชอบขึน้ตรงต่ออาจารย์ใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ขึน้ต่อผู้ ตรวจการการศึกษาจากรัฐบาลกลาง ผู้ ตรวจการฯ ขึน้ตรงต่อหัวหน้า

สํานกังาน หวัหน้าสํานกังานขึน้ตรงตอ่ปลดักระทรวง ปลดักระทรวงขึน้ตรงต่อรัฐมนตรี แตใ่นทาง

ปฏิบตัอิาจแตกตา่งไปจากระบบท่ีวา่นี ้

เม่ือปี 1982 ผู้ตรวจการฯ จากสํานกังานใหญ่ได้ทําการวดัผลครูเพ่ือเล่ือนขัน้ เล่ือน

ตําแหน่ง โดยพิจารณาจากประสทิธิภาพจากการปฏิบตังิานในหน้าท่ีการประเมินจากอาจารย์ใหญ่ 

และหลกัฐานด้านเอกสารอ่ืนๆ หากจํานวนครูซึ่งเพิ่มมากขึน้ ทําให้ต้องยกเลิกการสงัเกตการณ์

สอนในชัน้เรียนลง ความสําคญัของผู้ตรวจการฯ ในการประเมินผลครูในลกัษณะนีจ้ึงลดลง แต่จะ

ไปมีบทบาทในด้านการประเมินเพ่ือปรับปรุงแทน นัน่คือ การช่วยแนะนําครูในการปรับปรุงการ

สอนในชัน้เรียน ดงันัน้ ผู้ตรวจการฯ จึงมีบทบาท 2 ประการคือ เป็นทัง้ผู้ประเมิน และผู้ช่วยเหลือ

แนะนํา แตจ่ากการสํารวจพบวา่ ผู้ตรวจการฯ มกัเลือกทําอยา่งใดอยา่งหนึง่เท่านัน้ 
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ไมเ่พียงแตผู่้ตรวจการฯ จะประสบปัญหาในแง่การเปล่ียนแปลงบทบาท อาจารย์ใหญ่ก็

ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ตามทัศนะของครูมักไม่เป็นท่ีแน่ใจว่าอาจารย์ใหญ่นัน้มี

บทบาทในฐานะครู หรือบทบาทของผู้บริหารจากรัฐบาลกลาง เพราะอาจารย์ใหญ่ก็มีส่วนอยู่ใน

กระบวนการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูด้วย และผลการสํารวจพบว่า อาจารย์ใหญ่

มกัมีบทบาทด้านการบริหารมากกวา่ผู้ นําการสอน 

ดังนัน้ จึงไม่มีผู้ นําด้านการแนะนําแนวทางในการพัฒนาการสอนของครู นอกจาก

ความพยายามในการพฒันาความรู้และทกัษะเล็กๆ น้อยๆ หลงัชัว่โมงสอน จากการสํารวจพบว่า 

การพฒันาครูและการปรับปรุงการสอนในชัน้เรียนยงัเป็นประเด็นปัญหาสําคญั ไม่ใช่ปัญหาครูไม่

เพียงพอดงัท่ีเคยเข้าใจกนั 

คณะกรรมาธิการการศกึษาจากรัฐบาลกลางของประเทศได้ให้ความเห็นว่า การพฒันา

หลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนยงัคงเป็นปัญหา เน่ืองจากครูผู้สอนได้รับการฝึกและมีประสบการณ์

การสอนอยู่ในระดับท่ีถือว่าน้อยมาก นอกจากนี ้ครูหลายๆ คนยังถูกมอบหมายในหน้าท่ี

นอกเหนือจากงานสอน ซึ่งการเพิ่มอํานาจการควบคมุจากรัฐบาลกลางยงัปรากฏในเอกสารของ

รัฐบาลทสัมาเนียท่ีระบวุา่ ทางรัฐบาลต้องการให้มีรายงานการปฏิบตัิงานของครูทกุคนในทกุๆ 5 ปี 

โดยระบถุึงการปรับปรุงงานในหน้าท่ีและการวดัสมัฤทธิผลจากการปฏิบตัิงาน การนิเทศการศกึษา

ของประเทศออสเตรเลียจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยในเอกสารรายงาน

ดงักล่าว ยงัระบุว่า ครูทุกคนต้องรายงานปัญหาในการปฏิบตัิหน้าท่ีทนัทีท่ีเห็นว่าจะส่อถึงความ

เสียหายในหน้าท่ีเพ่ือรอรับคําสัง่ และหากได้รับคําสัง่แล้วไม่นําไปปรับปรุง แก้ไข ต้องมีความผิด

ทางวินยัและถกูพิจารณาตอ่ไปในความผิดอ่ืนๆ 

นอกจากนีใ้นแง่ของสาธารณชนก็มีความสนใจเก่ียวกบัความไม่มีประสิทธิภาพของครุ

เพิ่มมากขึน้ นกัวิชาการบางคนให้ความเห็นวา่ รัฐบาลควรต้องทบทวนถึงความมัน่คงของตําแหน่ง

ในสายวิชาชีพพอๆ กบัการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของครู ดงันัน้ อปุสรรคของการตรวจสอบจาก

ภายนอกและการขดัขวางบทบาทของผู้ตรวจการฯ จงึถกูแก้ไข 

ดงันัน้ ประเด็นคําถามจึงอยู่ท่ี ควรมีการสงัเกตการณ์สอนของครูหรือไม่ โดยใคร และ

เพ่ือวตัถปุระสงค์ใด 

ครูในออสเตรเลียจึงไม่ได้ถูกสังเกตการสอน เพ่ือวัตถุประสงค์ทัง้ในแง่ของการ

ประเมินผลย่อย และการประเมินผลรวม การสอนในชัน้เรียนถูกปิดกัน้จากความเห็นและ

คําแนะนําจากนกัวิชาการในสายอ่ืนๆ ซึง่หมายถึงผลตา่งท่ีจะเกิดขึน้ในแง่ของการพฒันาคณุภาพ 

ประชาชนในชมุชนจะมีความมัน่ใจมาตรฐานการศกึษามากขึน้ หากทางโรงเรียนจะแสดงให้เห็นวา่
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มีระเบียบปฏิบตัิการใดๆ ท่ีครูจะสามารถได้รับคําแนะนําเชิงสร้างสรรค์เพ่ือนําไปปรับปรุง พฒันา

คณุภาพการสอนตอ่ไปได้ 

จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลกระทบตอ่ระบบ 

การศกึษาและการนิเทศ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ โดยประยกุต์หลกัทางวิทยาศาสตร์มาใช้ใน

การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การเรียนการสอนพัฒนาไปอย่างมีระบบ 

นบัวา่การนิเทศการศกึษาเป็นเร่ืองจําเป็นและสําคญัในการจดัการศกึษาเป็นอยา่งมาก แนวโน้มใน

ปัจจุบนั ท่ามกลางความขดัแย่งทางความคิดเห็นต่างๆ นี ้ก็มีครูบางส่วนริเร่ิมโอกาสรับฟังความ

คิดเห็นต่อการสอนในชัน้เรียนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวิธีการสงัเกตการณ์สอนโดยเพ่ือนครู

ด้วยกนั ครูจํานวนมาก มีความคิดเห็นว่า พวกตนสามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดความก้าวหน้า

ในสายวิชาชีพด้วยกนั ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการสอนใน   ชัน้เรียนว่าเป็นพืน้ฐานในการ

ฟืน้ฟศูกัยภาพของครู 

ทิศทางการพฒันาโดยการสงัเกตและประเมินผลการสอนของเพ่ือนครูด้วยกนันีไ้ด้รับ

ความนิยมเผยแพร่หลายเพิ่มมากขึน้ แม้ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะความคิดยึดติดว่า การ

ประเมินผลการสอนมกัเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการเล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหน่งมากกว่าการพฒันาการ

สอน และความคิดท่ีว่าการควบคมุคณุภาพการเรียนการสอนเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล แนวความคิด

ใหม่ๆ ท่ีกําลงัเติบโตเร่ือยๆ นีมี้อยู่ว่า ครูควรเป็นผู้ประเมินและพฒันาคณุภาพการสอนของตวัเอง

และเพ่ือนครูด้วยกนั 

นอกจากนีย้ังมีการนําเทคนิคการนิเทศการสอนจากประเทศต้นแบบ คือประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า Clinical Supervision Model มาใช้กนัอย่างแพร่หลายมากขึน้ เพราะให้

ประโยชน์ในด้านการวางขอบเขตโครงสร้างของการประชุม การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์

ข้อมูลร่วมกัน การสงัเกตในเร่ืองหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีตนเอง

สนใจ ยอ่มเป็นแรงจงูใจให้ความเก่ียวข้องตอ่เน่ืองและเป็นประโยชน์ในแง่ปฏิบตัติอ่ไปได้ 

 

การบริหารการศกึษา 
 

                ปัจจุบนัภารกิจการบริหารการศึกษาเป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ   

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ได้กําหนดให้กระทรวงศกึษาธิการ

กระจายอํานาจการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
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บริหารงานบคุคล และการบริหารงานทัว่ไป ไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาโดยตรง79 ทํา

ให้สถานศกึษามีความคล่องตวัในการบริหารงานมากขึน้ และสอดคล้องกบัการบริหารโรงเรียนใน

ระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 

                1.  การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการนบัเป็นงานหรือภารกิจหลกัของสถานศกึษา

ท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ    พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้

กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้

สถานศกึษา ชมุชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ซึง่จะเป็นปัจจยัท่ี

สําคญัทําให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและ

กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทัง้การวัดปัจจัยเกือ้หนุนการพัฒนา

คณุภาพนกัเรียน ชมุชน ท้องถ่ิน ได้อยา่งมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ 

 หลักการและแนวคดิ 

 1.   ยึดหลกัให้สถานศึกษาจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน สงัคม 

โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชมุชนมีสว่นร่วม 

 2.   มุง่สง่เสริมสถานศกึษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือวา่ผู้ เรียนสําคญัท่ีสดุ 

 3.   มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ รวมทัง้เป็นเครือขา่ยและแหลง่การเรียนรู้ 

 4.   มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีวัดคุณภาพจัด

หลกัสตูร และกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคณุภาพการจดัการศึกษาได้ทุกช่วงชัน้ 

ทัง้ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา 

 5.   มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

การศกึษา 

 ขอบข่ายและภารกิจงาน 

 1.   การพฒันาหรือการดําเนินการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

 2.   การวางแผนงานด้านวิชาการ 

 3.   การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

 4.   การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

                                                 
79สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิพระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 38. 
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 5.   การพฒันาระบบการเรียนรู้ 

 6.   การวดัผล การประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  7.   การวยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

 8.   การพฒันาส่ือและสง่เสริมให้มีแหลง่การเรียนรู้ 

 9.   การนิเทศการศกึษา 

  10.  การแนะแนวการศกึษา 

  11.   การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศกึษา 

 12.  การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 13.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอ่ืน 

      14.  การสง่เสริมสนบัสนนุงานวิชาการแก่ บคุคล ครอบครัว องค์กรและสถาบนัอ่ืน 

 15.  การจดัทําระเบียบและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบังานวิชาการของสถานศกึษา 

    16.  การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนท่ีใช้ในสถานศกึษา 

 17.  การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

                2.  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งความเป็น

อิสระในการจัดการใช้คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและ

มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทัง้จดัหารายได้จาก

การบริการมาใช้บริหารจดัการ เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา สง่ผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน 

 หลักการและแนวคดิ 

 1.  ยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและความเสมอภาพทางโอกาสการศกึษาของผู้ เรียน ใน

การจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2.  มุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานทาง

การเงิน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการคํานวณต้นทุนการผลิต ด้านการ

จัดระบบการจัดหาพสัดุ ด้านการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ ด้านการรายงานทาง

การเงินและผลการดําเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการตรวจสอบภายใน เพ่ือรองรับ

การบริหารงบประมาณแบบมุง่ผลงาน 

 3.  ยึดหลกัการกระจายอํานาจ ในการบริหารงบประมาณ โดยจดัสรรงบประมาณให้

เป็นลกัษณะของวงเงินรวมแก่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา 

4.  มุ่ง เน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการ

งบประมาณของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้มีอิสระในการตดัสินใจ มีความ
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คล่องตวัควบคู่กับความโปร่งใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้จากผลสําเร็จของงานและ

ทรัพยากรท่ีใช้ 

 ขอบข่ายและภารกิจงาน 

 1.   การจัดทําแผนปฏิบตัิการการใช้จ่ายเงิน เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. การจดัทําแผนปฏิบตักิารการใช้จ่ายเงิน  ตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจาก 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 3.   การอนมุตักิารใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร 

 4.   การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

 5.   การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

 6.   การตรวจสอบ ตดิตาม และรายงานการใช้ผลผลติจากงบประมาณ 

 7.   การตรวจสอบ ตดิตาม และรายงานการใช้ผลผลติจากงบประมาณ 

 8.   การระดมทรัพยากร และการลงทนุเพ่ือการศกึษา 

  9.   การปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกบักองทนุเพ่ือการศกึษา 

  10.  การบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 

  11.  การวางแผนงานพสัด ุ

 12.  การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างท่ี

ใช้งบประมาณเพ่ือเสนอตอ่เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 13.  การพฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการจดัทําและจดัหาพสัด ุ

 14.  การจดัหาพสัด ุ

 15.  การควบคมุดแูล บํารุงรักษาและจําหน่ายพสัด ุ

 16.  การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

 17.  การเบกิเงินจากคลงั 

 18.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

 19.  การนําเงินสง่คลงั 

    20.  การจดัทําบญัชีการเงิน 

 21.  การจดัทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 22.  การจดัทําหรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน 
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               3.  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา เป็นภารกิจสําคญัท่ีมุ่ง                 

การส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือ

ดําเนินการด้านการบริหารงานบคุคลเกิดความคลอ่งตวั มีความเป็นอิสระภารใต้กฎหมาย ระเบียบ 

และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันา มี

ความรู้ ความสามารถ มีขวญักําลงัใจ ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ มีความมัน่คงและก้าวหน้าใน

วิชาชีพ ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันา คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 หลักการและแนวคดิ  

 1.   ยึดหลกัความต้องการและการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการบริหารงานบุคคลของ

เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาตามนโยบาย กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 2.   ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพืน้ท่ีการศึกษาและ

สถานศกึษาตามนโยบาย กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด     

 3.   ยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

                 ขอบข่ายและภารกิจงาน 

 1.   การวางแผนอตัรากําลงั 

 2.   การจดัสรรอตัรากําลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

  3.   การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 

 4.   การเปล่ียนตําแหน่งให้สงูขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

     5.   การดําเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

 6.    การลาทกุประเภท 

  7.   การประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 8.    การดําเนินการทางวิจยัและการลงโทษ 

 9.    การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

     10.  การรายงานการดําเนินการสทางวินยัและการลงโทษ 

 11.  การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ 

 12.  การออกจากราชการ 

 13.  การจดัระบบและการจดัทําทะเบียนประวตั ิ

 14.  การจดัทําบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 15.  การสง่เสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

 16.  การสง่เสริมและยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิ
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 17.  การสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 18.  การสง่เสริมวินยั คณุธรรมและจริยธรรมข้าราชการและบคุลากรทางการศกึษา 

  19.  การสง่เสริมการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา 

                 4.  การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดัระบบ

บริหารองค์กรให้บริหารบริหารงานอ่ืนๆ บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

โดยมีบทบาทหลกัในการประสานสง่เสริม สนบัสนนุและการอํานวยการ ความสะดวกตา่งๆ ในการ

ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น

ผลสมัฤทธ์ิงานเป็นหลกั เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วม

ของบคุคล ชมุชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจดัการศกึษามีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

                 หลักการและแนวคดิ 

 1.  ยดึหลกัให้สถานศกึษามีความอิสระในการบริหารและจดัการศกึษาด้วยตนเองมาก

ท่ีสดุ โดยสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามีหน้าท่ีกํากบั ดแูล สง่เสริม สนบัสนนุ และประสานงานใน

เชิงนโยบายให้สถานศกึษาจดัการศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

 2.  มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาของเขต

พืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา ตามหลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้น

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

บคุคล ชมุชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

 3.  มุ่งพัฒนาองค์กรทัง้ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กร

สมยัใหม่โดยนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารกนั

ได้อยา่งรวดเร็วด้วยระบบเครือขา่ยและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

  4.  การบริหารงานทัว่ไปเป็นกระบวนการสําคญัท่ีช่วยประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุน

การบริหารงานอ่ืนๆ บรรลตุามมาตรฐานคณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัใน

การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุก

รูปแบบ ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัตามบทบาทของ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนการจดัและให้บริการการศกึษาแก่บคุคล 

ชมุชน หน่วยงาน และสถาบนัสงัคมอ่ืน 

                ขอบข่ายและภารกิจงาน 

 1.   การพฒันาระบบและเครือขา่ยข้อมลูสารสนเทศ 

 2.   การประสานงานและพฒันาเครือขา่ยการศกึษา 
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 3.   การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

 4.   การวิจยัเพ่ือพฒันานโยบายและแผน 

 5.   การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 

  6.   การพฒันามาตรฐานการปฏิบตังิาน 

 7.   งานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 

 8.   การดําเนินงานธุรการ 

 9.   การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

 10.  การจดัทําสํามะโนผู้ เรียน 

 11.  การรับนกัเรียน 

   12.  การเสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัการตัง้ ยบุ รวม หรือเลกิสถานศกึษา 

  13.  การประสานการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 

    14.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 

 15.  การทศันศกึษา 

 16.  การสง่เสริมงานกิจการนกัเรียน 

 17.  การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา 

 18.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

 19.  งานประสานสว่นราชการสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 

 20.  การรายงานผลการปฏิบตังิาน 

 21.  การจดัระบบควบคมุภายในหน่วยงาน 

    22.  แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการลงโทษนกัเรียน80   

                                                 
 

 80กระทรวงศึกษาธิการ, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทางการ

กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย, 2550), 28, 29, 52-53, 76-77, 103-104. 
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                สรุปได้ว่าการบริหารโรงเรียน  หมายถึง  มวลประสบการณ์ต่างๆ  ท่ีผู้บริหารโรงเรียน

และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายพยายามจดัขึน้  เพ่ือเป็นการให้ความรู้และเสริมประสบการณ์ต่างๆ  ให้แก่

นกัเรียนและสมาชิกของสงัคม  ให้มีการพฒันาการด้านสตปัิญญาท่ีสงูขึน้ 

                 งานบริหารสถานศึกษาเม่ือแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2  ประเภท  คือ 

                 1.  งานหลกั  เป็นงานท่ีเป็นไปเพ่ือให้นกัเรียนบรรลจุดุหมายของหลกัสตูรโดยตรง  

ได้แก่ งานวิชาการ 

                 2.  งานสนบัสนุน  เป็นงานท่ีช่วยส่งเสริมให้การปฏิบตัิงานหลกั  เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ  ได้แก่  งานบคุคล  งานงบประมาณ  และงานบริหารทัว่ไป  ดงัแสดงในแผนภมูิท่ี  4 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 4 : ขอบขา่ยของงานบริหารสถานศกึษา 

ท่ีมา  : สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   กระทรวงศกึษาธิการ,  คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพสัด ุ

(ร.ส.พ),2546), 33. 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสถานศกึษา 

งานหลกั 

งานสนบัสนนุ 

งานวิชาการ 

งานบคุคล 

งานบริหารทัว่ไป 

งานงบประมาณ 
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งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวจิัยในประเทศ 

สมศักดิ์  วงศ์จําปา ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการนิเทศในการปฏิบัติงานนิเทศ

การศกึษาของศกึษานิเทศก์ สํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดั ในเขตการศกึษา 1 ผลการศกึษา

พบว่า 1) ศึกษานิเทศก์ สํานกังานการประถมศึกษาอําเภอใช้พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือกนั

มากท่ีสดุคือ พฤติกรรมการนิเทศ คือ การกระทํา การปฏิบตัิ หรือ ลกัษณะในการปฏิบตัิงานหรือ

การแสดงออกในการนิเทศ พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือกนั และ พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่

ชีนํ้าในการปฏิบตัิงานนิเทศ ทัง้ 5 งาน คือ งานช่วยเหลือครู งานฝึกอบรมครูประจํา การพฒันา

หลกัสตูร งานพฒันากลุ่ม และ งานวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 2) การปฏิบตัิงานของครูสงักัดสํานกังาน

ประถมศกึษาจงัหวดัในเขตการศกึษา 1 อยูใ่นระดบัคณุภาพเช่ียวชาญมากท่ีสดุ  ซึง่ระดบัคณุภาพ

ครูมี 5 ระดับ คือ ครูปฏิบัติการ ครูชํานาญการ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ และ ครู

ผู้ทรงคณุวฒุิ81 

ประสาน   ลักษณาวงศ์ ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการนิเทศ

การศกึษาของผู้บริหารกบัการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ผลการศึกษาพบว่า 1) ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้ บริหาร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้ ริหารกบัการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน 

โดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัสําคญัทาสถิตท่ีิระดบั .0182 

                                                 
81สมศกัดิ์  วงษ์จําปา, “พฤติกรรมการนิเทศในการเชิงปฏิบตัิงานนิเทศการศกึษาของ

ศึกษานิเทศก์  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ในเขตการศึกษา 1 “(วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร

,2545), ง. 
82 ประสาน  ลกัษณาวงศ์, “ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการนิเทศการศึกษาของ

ผู้ บ ริหารกับการประกันคุณภาพภายในโรงเ รียน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์  เขต1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร

การศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร,2546), ง. 
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พันธ์ประภา   พูนสิน  ได้ทําการศึกษาการบริหารงานนิเทศการศึกษาของพืน้ท่ี

การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานนิเทศการศึกษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ได้แก่ งานธุรการ งานพฒันาหลกัสตูรการพฒันาขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวดัและ

ประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ

ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและจัดการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาและเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ

การศกึษาอยู่ในระดบัดีมาก แตแ่นวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานนิเทศการศกึษาของสํานกัเขตพืน้ท่ี

การศกึษาในปัจจบุนัผู้บริหาร และศกึษานิเทศก์ควรให้ความสําคญักบังานสง่เสริมพฒันาหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือนวตักรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการศึกษาเพ่ือการประกันคณุภาพภายใน ส่งเสริมกัลยาณมิตรการนิเทศ

ภายในสถานศกึษา การนิเทศแบบผนัตวั การนิเทศทางไกลผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต83 

สชุาดา เคหงั ได้ทําการศกึษาการปฏิบตังิานนิเทศของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่สภาพ

ความสําเร็จของการนิเทศในถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเลย เขต 2 ผล

การศกึษาพบวา่ 1) การปฏิบตังิานนิเทศของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก ทัง้โดยภาพรวม 

2) สภาพความสําเร็จของการนิเทศในสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 3) การปฏิบตังิานนิเทศของ

ผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่สภาพความสําเร็จของการนิเทศในสถานศกึษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 

ระดบั .05 มีเพียง 4 ด้าน โดยมีความสําคญัตามลําดบัคือ การพฒันาหลกัสตูร การวิจยั 

เชิงปฏิบตักิาร การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง และการพฒันาบคุลากร84 

 

                                                 
83 พนัธ์ประภา  พูนสิน, “การบริหารงานนิเทศการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศึกษา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศลิปากร,2547), ง.              
84

 สชุาดา เคหงั, “การปฏิบตัิงานนิเทศของผู้บริหารท่ีสง่ผลตอ่สภาพความสําเร็จของการ

นิเทศในสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเลย เขต 2”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2547), 

65-66. 
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กษิณชาติ สายบุญลี ได้ทําการศึกษาการพฒันาการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศ

โรงเรียนบ้านหนองขาม อําเภอสีคิว้ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผล

การศึกษาพบว่า ก่อนการดําเนินการพฒันาโรงเรียนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชดัเจนใน

การปฏิบตัิในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการนิเทศ ผู้ นิเทศไม่มีความมัน่ใจท่ีจะไปนิเทศผู้ ร่วมงาน

ด้วยกนั ผู้ รับการนิเทศก็ขาดการยอมรับซึ่งกนัและกนั จึงทําให้ไม่เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนท่ี

เป็นไปตามกรอบกระบวนการนิเทศได้ จึงส่งผลกระทบไปยังการจัดการเรียนการสอนท่ีขาด

ประสิทธิภาพ เม่ือได้มีการประชุมเชิงปฏิบตัิการ จนได้ได้คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนไว้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัิการนิเทศภายใน และมีการดแูล กํากบั ติดตาม มีการดําเนินการตามกรอบ 

กระบวนนิเทศ 6 ขัน้ตอน ก็ทําให้ปัญหานิเทศลดน้อยลง ครูผู้สอนภายในโรงเรียนทกุคนมีความรู้ 

ความในกระบวนการนิเทศภายในมากขึน้ ครูผู้ นิเทศก็สามารถออกนิเทศโดยมีคู่มือการนิเทศของ

โรงเรียนเป็นแนวทาง ทําให้ครูผู้ รับการนิเทศเกิดการยอมรับซึง่กนัและกนั ทัง้ครูนิเทศและผู้ รับการ

นิเทศมีความมัน่ใจมากขึน้ ทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิการจดัการเรียนการสอนตาม

ขัน้ตอนมากขึน้ ซึง่สง่ผลให้การจดัการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพและเดก็นกัเรียนก็มีคณุภาพท่ีดี

ขึน้ โดยสรุป ผลจากการพัฒนาการดําเนินงานตามกระบวนกานิเทศโรงเรียน ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงภายในองค์กรทัง้ระบบงานและตัวบุคลากร ครูทุกคนมีความรู้เก่ียวกับการนิเทศ

ภายในโรงเรียนมากขึน้ครูทกุคนมีส่วนร่วมและสามารถดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้ ครูทุก

คนมีความเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน และสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้

เป็นไปตามขัน้ตอน ทําให้บรรลุความมุ่งหมายของการพัฒนาการดําเนินงานตามกระบวนการ

นิเทศโรงเรียนบ้านหนองขาม อําเภอสีคิว้ สงักดัสํานกังาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4 ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสทิธิภาพและคณุภาพท่ีดีขึน้85 

                                                 
85

 กษิณชาต ิสายบญุลี, “การพฒันาการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศโรงเรียนบ้าน

หนองขาม อําเภอสีคิว้ สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม,2551), 120-121. 
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วรารัตน์ เกษประสทิธ์ิ ได้ทําการศกึษาการสงัเคราะห์กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

ในฝันจงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในฝันจงัหวดั

พิษณุโลก โรงเรียนมีการปฏิบตัิจริง เรียงลําดบัจากมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ คือ การประเมินผล

การนิเทศ การลงมือปฏิบตั ิการเสริมสร้างกําลงัใจ  การวางแผนการนิเทศ และการให้ความรู้ความ

เข้าใจในการทํางาน 2) ผลการสงัเคราะห์กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในฝันจงัหวดัพิษณโุลก 

พบว่า โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายใน 5 ขัน้ เชิงระบบ IPOF ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 การวางแผนการ

นิเทศ ขัน้ท่ี 2 การให้ความรู้ความเข้าใจในการทํางาน ขัน้ท่ี 3 การลงมือปฏิบตัิงาน ขัน้ท่ี 4 การ

เสริมสร้างกําลงัใจ ขัน้ท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศภายในแต่ละขัน้จะมีกระบวนการ ปัจจัย

ป้อนเข้า กระบวนการและผลผลิตและทัง้ 5 ขัน้ มีการปรับปรุง พฒันา คือข้อมลูป้อนกลบั เป็น

ข้อมลูในการพฒันาตามกระบวนการนิเทศภายใน บรรลจุดุมุ่งหมายท่ีวางไว้ และปรับปรุงพฒันา

เป็นวงจรตามลําดบั86 

วชิรา เครือคําอ้าย ได้ทําการศึกษารูปแบบการนิเทศนกัศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 

สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมของการคิดของนกัเรียน

ประถมศึกษามีช่ือว่า รูปแบบการนิเทศดบัเบิล้พีไออี ท่ีพฒันาด้วยกระบวนการวิจัยและพฒันา

ร่วมกบัแนวคิดของการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดงันี ้1) ขัน้

เตรียมความรู้ เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ 2) ขัน้เตรียมการวางแผนการนิเทศ 3) ขัน้ดําเนินการ

นิเทศการสอน 4) ขัน้การประเมินการนิเทศ โดยรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาขัน้มีประสิทธิภาพโดย

การตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน และผลการนํารูปแบบการนิเทศไปใช้เพ่ือตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์พบว่า อาจารย์พ่ีเลีย้งมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนท่ีส่งเสริมการคิด

หลงัใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมี

สมรรถภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดหลงัใช้รูปแบบการนิเทศสงูกว่าก่อนใช้รูปแบบการ

                                                 
   86 วรารัตน์ เกษประสทิธ์ิ, “การสงัเคราะห์กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในฝันจงัหวดั

พิษณโุลก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูย์สงคราม, 2551), 159-162.       
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นิเทศ และนกัเรียนมีความสามารถในการคิดหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 จากการศกึษาความพงึพอใจของอาจารย์พ่ีเลีย้งและนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ พบว่า ทัง้สองกลุ่มมีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ และนกัเรียนเห็น

ด้วยตอ่การจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการคดิของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในระดบัเห็นด้วย

มาก นอกจากนีผ้ลการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่มจากผู้ เก่ียวข้องในการใช้รูปแบบการนิเทศ 

พบว่า ควรขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบพีไออี ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี

ข้อเสนอแนะว่าควรมีรูปแบบการนิเทศไปปรับใช้กบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาอ่ืนๆ 

โดยเพิ่มจํานวนโรงเรียนมากขึน้เพ่ือประโยชน์ในการผลติและพฒันาครู87 

รัตนา นครเทพ ได้ทําการศึกษาการนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการ

ประยุกต์ใช้แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

อบุลราชธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริหารและครูผู้สอน เห็นว่าปัจจุบนัสถานศึกษา

ดําเนินการนิเทศภายในตามองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยชีแ้จง

เก่ียวกบัความหมาย ความสําคญัและความจําเป็น องค์กรและบทบาทขององค์กร การดําเนินการ

นิเทศตามขัน้ตอนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการนิเทศ และมีการ

ประเมินผลความสําเร็จของการจดัการนิเทศภายในทกุสถานศกึษา โดยการวิเคราะห์เนือ้หา พบว่า 

ทุกสถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายในไม่ครบทุกขัน้ตอน เน่ืองจากผู้บริหารและครูขาด

ความรู้ ความเข้าใจในการนิเทศภายใน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา ตลอดจน

บุคลากรและขาดความตระหนักในคุณค่าของนิเทศภายใน แต่ทุกสถานศึกษายังคงมีความ

ต้องการให้มีการพฒันาคณุภาพครูด้วยการนิเทศภายใน 2) การร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์ข้อมลู

สภาพปัจจุบันและความต้องการในการนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แบบ

กัลยาณมิตรในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ประกอบกับการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฏีและเอกสารด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจน

                                                 
   

87
 วชิรา เครือคําอ้าย, “การพฒันารูปแบบการนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศลิปากร,2552), 335-339. 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก์และครู นํามาสงัเคราะห์เป็น

รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี เขต 2 ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบ  4 

ด้าน ดงันี ้ 2.1) สภาพการนิเทศภายใน 2.2) การจดัองค์กรในการนิเทศภายในและบทบาทของ

องค์กร 2.3) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 2.4) การประเมินผลความสําเร็จของการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3) การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในแก่ผู้ บริหารและ

ศึกษานิเทศก์ มีความคิดเห็นตรงกัน โดยต้องการให้สถานศึกษาจัดการนิเทศภายในตาม

องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ในการดําเนินการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ผู้บริหารและครูควรนํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้ในการดําเนินการ

นิเทศภายในทกุด้าน88 

อมัพรกัญ บวัครอง ได้ทําการศึกษาการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนํา

การจดัการเรียนร่วม สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 ผลการศกึษา

พบว่า1) การนิเทศการศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนําการจดัการเรียนร่วม สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแตล่ะขัน้ตอน 

พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขัน้ตอน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงันี ้การวางแผนและกําหนด

ทางเลือก การศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ การปฏิบตัิการนิเทศการศกึษา การ

ประเมินผลและรายงานผล การสร้างส่ือเคร่ืองมือและพฒันาวิธีการ 2) แนวทางการพฒันาการ

นิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนําการจดัการเรียนร่วม สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 1) ผู้บริหารควรมีการสนบัสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและให้

ความสําคญัรวมถึงการสร้างความตระหนกัในการนําสภาพปัญหามาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง

แก้ปัญหาอยา่งจริงจงั 2) ควรจดัการนิเทศในแนวทางเดียวกนัโดยต้องมีการประชมุวางแผนเพ่ือหา

รูปแบบในการนิเทศท่ีเหมาะสม 3) ควรมีการประชมุ อบรม จดัทําส่ือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศให้

                                                 
    

88
 รัตนา นครเทพ, “การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้แบบ

กัลยาณมิตรในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี, 2552), 89-90. 
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มีความหลากหลาย 4) ควรมีแนวทางในการปฏิบตัิการนิเทศท่ีหลากหลาย ทัง้การนิเทศโดยตรง

และทางอ้อม 5) ควรจดัให้มีการประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ว่าตรงกบัวตัถปุระสงค์หรือไม่เพ่ือทําการ

ปรับปรุง แก้ไข พฒันาในการเรียนการสอน89 

พีรพฒัน์ รุ่งเรือง ได้ทําการศกึษาทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารกบัคณุลกัษณะ                       

อนัพึงประสงค์ของผู้ เรียนในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศกึษาท้องถ่ินท่ี 1 ผลการศกึษา

พบวา่ 1) ทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถ่ิน

ท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียนใน

สถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุ่มการศกึษาท้องถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 

3) ทกัษะการนิเทศการศกึษาของผู้บริหารสถานศกึษากบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนใน

สถานศกึษาสงักดัเทศบาล กลุม่การศกึษาท้องถ่ินท่ี 1 มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .0590 

งานวจัิยต่างประเทศ 

เจรัน (Jeran) ได้ทําการศกึษาบทบาทท่ีคาดหวงัผู้ นิเทศในโรงเรียนประถมศกึษานอก

ระบบท่ีเน้นการทํางานเป็นทีมและรายบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายจะศึกษาว่า การท่ีให้โรงเรียน

บริหารด้านการนิเทศจะเป็นการช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษานอกระบบ

โรงเรียนได้มากท่ีสุด โดยสอบถามจากกลุ่มนิเทศ ครูใหญ่ และ ครู ในรัฐโคโรราโด ผลการวิจัย 

ปรากฏว่าประชากรทัง้ 3 กลุม่ มีความเห็นตรงกนัว่า การให้ความช่วยเหลือ และการสง่เสริม เป็น

การให้บริการท่ีต้องมาก่อนสิง่อ่ืน 

                                                 
           

89
 อมัพรกญั บวัครอง, “การนิเทศการศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนแกนนําการจดัการ

เรียนร่วม สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2553), 92-93. 
90

 พีรพฒัน์ รุ่งเรือง, “ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ของผู้ เรียนในสถานศึกษาสงักัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1” (วิทยานิพนธ์

ปริญญา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศลิปากร, 2553), 114-115. 
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1. ครูใหญ่กบัศกึษานิเทศก์ มีความเห็นตรงกนัมากกวา่ครูใหญ่กบัครู หรือ 

ศกึษานิเทศก์กบัครู 

2.  ครูใหญ่กบัศึกษานิเทศก์ มีความสําคญัต่อบทบาทของผู้ นิเทศเพ่ือท่ีจะติดต่อกบั

ครูใหญ่ เพ่ือวางแผนเก่ียวกบันกัเรียน และคณะครู สงูกวา่กลุม่ครู 

3. ครูใหญ่มีความเห็นวา่การพบปะกบัผู้ นิเทศ เป็นสิง่สําคญัมากเก่ียวกบัปัญหาการ

เรียนการสอน 

4.  ครูได้ให้ความสําคญัสงู ในเร่ืองท่ีจะให้ผู้ นิเทศ ชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศในการ

เรียนการสอน91 

ทีลาฮนั (Tilahun) ได้ทําการศกึษาการจดักิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพงึประสงค์ของ              

การพฒันาประเทศเอธิโอเปีย กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ครู ศึกษานิเทศก์ และ นกัวิชาการผลการวิจัย 

สรุปวา่ 

 1.  ครู ศกึษานิเทศก์ และ นกัวิชาการ มีความเห็นสอดคล้องกนัว่ากิจกรรมท่ีใช้ในการ

นิเทศภายในโรงเรียน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การฝึกอบรม แนะนําการฝึกอบรม

ปฏิบตัิการ การสาธิตการสอน โดยศกึษานิเทศก์ การประชมุกลุ่มย่อยครู การเย่ียมชัน้เรียน และ

การสงัเกตการสอน 

 2.  ครู ศกึษานิเทศก์ และนกัวิชาการ มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า การจดักิจกรรมการ

นิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากการศกึษางานวิจยัสรุปได้ว่าปัญหาการปฏิบตัิงานนิเทศการศกึษาภายในโรงเรียน

ส่วนใหญ่ ได้แก่ เอกสารหลักสูตรมีไม่เพียงพอสําหรับครูท่ีจะศึกษา ครูผู้ สอนบางคนไม่

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน บุคลากรมีคณุสมบตัิไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน ขาด

                                                 
  91 Denienl.Jeran, “Role Expectation of Elementary School Principal as 

Instructional Leader : The Efficiency of the Definitive Model of Supervision,” Dissertation 

Abstracts International 46,6 (June 1982): 4881-A. 
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งบประมาณสนบัสนุน สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ขาดส่ือการเรียนการสอน ขาดการ

ฝึกอบรมตลอดจนขาดการสง่เสริมความสมัพนัธ์ในการปฏิบตังิานร่วมกนั92 

อลัมาดิ ซเอด (A1-Madhi) ได้ทําการศึกษามิติการนิเทศของโรงเรียนในทรรศนะของ

กระทรวง ศึกษาธิการซาอดุิอาระเบีย และศึกษานิเทศก์โรงเรียนประจําเขตเมืองริยาร์ด จากการ

ตอบแบบสอบถามของศกึษานิเทศก์ 202 คน และ วิเคราะห์เอกสาร ผลแสดงให้เห็นช่องว่างของ

ศกึษานิเทศก์และการนิเทศของกระทรวงศกึษาธิการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูร การพฒันาการ

นิเทศ การพฒันาทีมงาน ภาวะผู้ นํา การสร้างความสมัพนัธ์ การคมนาคมและ การประเมินผล 

พบว่า ไม่แตกต่างกัน ท่ีเก่ียวกับตัวแปร ประสบการณ์ทํางาน ระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ เห็นวา่การนิเทศตามนโยบาย ไม่กระทบตอ่การนิเทศ แสดงให้

เห็นถึงกระทรวงศกึษาธิการสามารถลดช่องวา่งโดยให้อิสระทางความคดิแก่การปฏิบตังิานนิเทศ93 

วิลเล่ียม    รูสแคมป์ (Kruskamp) ได้ทําศึกษาบทบาทของศึกษานิเทศก์ท่ีกองดูแล

โรงเรียนมธัยมปลายโดยศึกษา 3 โรงเรียน ทดลองนิเทศภายในของครู และเพ่ือนครู โดยใช้การ

สมัภาษณ์โดยตรง เพ่ือ 1) ดคูวามขดัแย้งจากประสบการนิเทศตามบทบาทและตอบข้อสงสยัใน 

ระหว่างการนิเทศโดยครู และศกึษานิเทศก์ 2) ดคูวามตระหนกัในการนิเทศภายในของโรงเรียน 3) 

การให้ความสําคญักบัการนิเทศภายในของผู้บริหารเช่น งบประมาณ ส่ือ เคร่ืองมือ พบวา่ ผู้บริหาร

โรงเรียนมธัยมศกึษา ไมรู้่ตวัวา่ไมส่นบัสนนุงบประมาณเก่ียวกบัการปฏิบตักิารนิเทศ และมีบทบาท

ท่ีตรวจสอบขดัแย้งกบัผู้ นิเทศ94 

                                                 
  92 Tilahan,Beyenc “The Kimd of school supervision Need  in  Developing 

Countries Case Study Ethiopia, “Dissertation Abstracts International46,7(January 1983) : 

2163-A. 
93 Sadd M.A1-Madhi, The dimensions school supervision as Viewed by Saudi 

Arabia’Ministry of Education and Riyadh School District supervisors,accessed 22 

December 2007 Available from http://www.umi.com/disertation/fullcit/3114807 
94 William H.Kruskamp, Instructional supervision  and  the  role  of  high  

school  department chairs,accessed22December2007Available from 

http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3115457 
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แอน    คลาร์ก  (Clark) ได้ทําการศกึษาประสบการณ์ตรงในการนิเทศและประโยชน์ 

ของความยั่งยืนค้นหาภาวะผู้ นําต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษา ท่ีสามารถสร้าง

ความสําเร็จและรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน จากการใช้เวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผ่าน

อินเทอร์เน็ต การปฏิสมัพนัธ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนชนบท โดยให้ผู้ มีส่วนร่วมใช้

เวลา 9 เดือน ตรวจดคูณุภาพของการนิเทศโดยวิเคราะห์ข้อมลูจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้

การให้ข้อมลูย้อนกลบั จากการมีสว่นร่วมของผู้ ให้การนิเทศและผู้ รับการนิเทศ จดัข้อความท่ีได้รับ

เป็นหมวดหมู่ จากการประชุมบนัทึกผลการวิจยัพบว่าการนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจทัง้คู่ต้อง

เปิดเผย จริงใจ และใช้อํานาจออกแบบให้มีการเห็นถึงความมีมนษุย์สมัพนัธ์95 

จอห์น  ริซโซ (Risso) ได้ทําการศกึษามมุมองของครูและศึกษานิเทศก์เก่ียวกบัแนวคิด

ในการนิเทศการศกึษาและการติดตามผลในปัจจบุนั โดยใช้แบบสอบถามของ 43 รายการ ถามครู 

345 คน และ ศึกษานิเทศก์ 58 คน ผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างระหว่างแนวคิดของครูและ

ศกึษานิเทศก์เก่ียวกบังานนิเทศ ในปัจจบุนัอย่างมีนยัสําคญั ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั คือ การ

เข้าใจพืน้ท่ีท่ีดแูล การรู้จกัสภาพปัจจบุนัและความแตกต่างของโรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีชาญ

ฉลาด ไว้ใจได้ ใช้ความหลากหลายของวิธีการนิเทศ ความสมัพนัธ์ของครูและผู้ นิเทศ การมีส่วน

ร่วมของครู ผลท่ีออกมาชีบ้อกความแตกตา่งของการพฒันาการนิเทศ การเข้าถึงความหลากหลาย

ของโรงเรียน การมาเย่ียมบ่อยมากกว่า ความสมัพนัธ์ส่วนตวั ทําให้โรงเรียนมองมาตรฐานการ

ปฏิบตัิท่ีเป็นข้อแตกต่างชัดเจน และการดแูลความเป็นอยู่ของครูเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

พฒันาการนิเทศ96 

โจเอลเลน  (JoEllen)  ได้ทําการศกึษากระบวนการนิเทศต่อการใช้เทคโนโลยีและ

เทคนิคการสอน โดยสมัภาษณ์ และรวบรวมเอกสารของครูหลงัการใช้เว็บ จดัระบบการเรียนรู้ ใน

                                                 
95 Ann.T.Clark. An expioration of combined distance and direct supervision 

experiences ,accessed   1 Septmber 2011  Available from 

ww.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3115457 
96

 John F.Risso,Teachers and supervisors perceptions of current and 

experiences ,accessed   1 September 2011 Available from 

www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901 
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การสอนนกัเรียน โดยมีผู้ นิเทศจากมหาวิทยาลยัดแูลจดัโปรแกรมให้ครู 7 คน สมคัรร่วมโครงการ 8 

สปัดาห์ โดยสมคัรใจเข้าไปศกึษาโฮมเพจของมหาวิทยาลยันอทอีสเทอร์น (Northeastern) ท่ีได้จดั

เนือ้หาสาระ บทนํา การดูแล คําแนะนํา และทรัพยากร ซึ่งค้นคว้าวิจัยจากคณะอาจารย์ 4 คน 

เร่ืองราวท่ีครูปรึกษาแนะนําให้เขาใช้ทรัพยากรจากอินเทอร์เน็ต การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่มากน้อย

ขึน้อยู่กับความชํานาญของครูในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการปรึกษาท่ีไว้ใจได้ หลกัจากนัน้ได้

สมัภาษณ์ และ รวบรวมเอกสารบนัทกึข้อมลู  ผลการศกึษา พบวา่ การท่ีครูเข้าไปค้นหาแสดงวา่ครู

กําลงัร่วมมือเรียนรู้ท่ีจะปรึกษาใช้ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต ซึง่มีเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัศิลปะการ

สอน และครูท่ีไม่ร่วมมือจะไม่มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เม่ือสิน้สดุโปรแกรมให้กลุม่ 7 คน หา

เครือขา่ยเพิ่ม 3 คน97 

ฟิดเลอร์ (Fidler) ได้ทําการศึกษาทักษะทางการนิเทศ ความรู้และค่านิยมท่ี

ศึกษานิเทศก์ทางการศึกษาพิเศษ และครูเห็นว่ามีความสําคญั กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยันี ้ได้แก่ 

ศกึษานิเทศก์ทางการศกึษาพิเศษ จํานวน 12 คน และ ครูผู้ รับการนิเทศ จํานวน 36 คน โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี

ศกึษานิเทศก์ และ ทกัษะ ความรู้ และ คา่นิยม ท่ีพวกเขาเห็นว่าสําคญัท่ีเขาควรได้รับการฝึกอบรม

ก่อนให้บริการ หรือสิ่งท่ีเขาเห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัให้ศึกษานิเทศก์

จํานวนดังกล่าว และ ครู 36 คน ตอบแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับกระบวนการทางการนิเทศท่ี

คล้ายคลงึกบัแบบสมัภาษณ์ ผลจากการวิเคราะห์เชิงเนือ้หาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และการสรุป

ข้อมูลจากแบบสอบถาม ปรากฏว่าศึกษานิเทศก์เห็นว่าการติดต่อส่ือสาร การปฏิบัติงานท่ีมี

ลกัษณะยืดหยุ่นและทักษะการแก้ปัญหาข้อขดัแย้ง มีความสําคญัท่ีสุดในกระบวนการนิเทศใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรู้ด้านต่างๆ สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ คณุลกัษณะท่ีจะสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆ 

และทกัษะเชิงเทคนิค ความจริงใจก็เป็นค่านิยมท่ีเห็นว่ามีความสําคญัมาก สิ่งท่ีศึกษานิเทศก์มี

                                                 
97 Bailey,JoEllen. A dichotomy  in  supervisionry transformation : Technology 

and the art of teaching ,accessed   1 September 2011 Available from 

www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3110901 
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ความเห็นว่าพวกเขาได้รับมากท่ีสุดจากการฝึกอบรมนัน้ เป็นเร่ืองของการพัฒนาทักษะเชิง

เทคนิค98 

แมคคาร์ทนีย์ (Mccartnery) ได้ทําการศึกษากระบวนการสําหรับการนิเทศครู

การศึกษาพิเศษในขณะท่ีทําการวิจยันัน้ยงัไม่ปรากฏว่ามีกระบวนการเฉพาะท่ีพฒันาขึน้มา เพ่ือ

การนิเทศและการปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูการศึกษาพิเศษ กระบวนการท่ีพัฒนาขึน้นี ้

ครอบคลุมด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ ทักษะการสอน ทักษะการติดต่อส่ือสาร และความรู้ในด้านท่ี

เก่ียวกับวิชาชีพครู เช่น การจัดทําโปรแกรมสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Education 

Program : IEP) การแปลผลแบบทดสอบและข้อมลูท่ีได้รับรายงานความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย

ของรัฐบาลกลาง แนวทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนและผลการวิจยัในปัจจุบนั และได้มีการนํา

กระบวนการให้ครูการศึกษาพิเศษ จํานวน 10 คน ท่ีให้บริการเด็กพิเศษเรียนร่วม 3 ประเภท คือ 

เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (The Learning Disabled : LD) เด็กปัญญาอ่อนประเภทเรียนได้ 

(The Educable Mentally Retarded : EMR) และเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ (The Emotionally 

Disturbed : ED) ทดลองใช้เวลา 1 ภาคเรียน ผลจากการสมัภาษณ์ การสงัเกต การประชมุ และ

การปฏิบตังิาน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ปรากฏวา่ ระบบการให้บริการสอนของครูพฒันาขึน้ 

และครูผู้สอนมีความพงึพอใจกบัการพฒันาของตนเอง99 

เวลแมน (Wellman) ได้ ทําการศึกษาองค์ประกอบท่ี เ ก่ียวกับการทําหลักสูตร

ภาษาองักฤษในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีสองไปใช้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ของรัฐนิวยอร์ค โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากครูผู้ สอนจํานวน 964 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการนํา

                                                 
98 Dagny A.Fioler, “Supervisiory skill, Knoeledge, and Perecived as Important 

by Speciel Education Supervisors and Their Teacher”  (PH.D.dissertation,University of 

Illinois at Urban-Phi Delta Kappa,1973),259. 
99 Phyllis E.Macartney, “The Development of a Process for the Supervision of 

Special Education Teachers” (PH.D. dissertation, University of Colorado at 

Boulder,1987), 145. 
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หลกัสตูรไปใช้ ได้แก่ 1) การสนบัสนนุจากผู้บริหารโรงเรียน 2) การรับรู้เก่ียวกบัหลกัสตูรของครูเอง 

ความพร้อมด้านวสัด ุอปุกรณ์ และเวลาท่ีสอนมีเพียงพอ 3) วฒุิทางการศกึษาของครู100 

นิสคา (Nisca) ได้ทําการศึกษาการทดสอบและการฝึกตามรูปแบบการพฒันาการ

นิเทศ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ผลการศึกษา พบว่า ด้านตวัผู้บริหารควรเพิ่มพนูทกัษะด้าน

ความรู้ทางการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนาการรับรู้และการนิเทศแบบ

ร่วมมือกนั นอกจากนีผู้้บริหารควรศกึษาเพิ่มเติมในเร่ืองการนิเทศแบบร่วมมือกนั เพ่ือพฒันางาน

นิเทศภายในโรงเรียน101 

ดิว (Dew) ได้ทําการศกึษาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนกบับทบาทการให้ความรู้ใน

กระบวนการนิเทศการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้ สอนสนองตอบต่อการให้คําแนะนําจาก

ศึกษานิเทศก์เ ก่ียวกับความรู้จากกระบวนการนิเทศการศึกษาจําแนกได้ดังนี  ้1) ครูท่ีมี

ประสบการณ์สอนสงูและมีวฒุิการศกึษาให้ความสนใจตอ่การนิเทศการสอนมาก 2) ครูสว่นใหญ่มี

ความเข้าใจตรงกันในการให้การนิเทศแนะนําด้านความรู้จากผู้ นิเทศ 3) ครูส่วนใหญ่ซึ่งสอน

หลายๆ กลุม่วิชาสนบัสนนุในการให้ความรู้ของศกึษานิเทศก์ในการพฒันาการเรียนการสอน 4) ครู 

มีประสบการณ์ในการสอนสงูให้ความสําคญัในการรับความรู้จากศกึษานิเทศก์สงูกวา่ครูฝึกหดั102 

 

 

                                                 
100 Lauric. Wellman, Factors Relation to the Implementation of the  New York 

Stated Curiculum of English a Second Language in School” Dissertation Abstracts 

International136,5 ( December 2007) : 1427. 
101 John, M Niska, “Ph.d.Examination of a Cooperative Learning Supervision 

Training and Development Mode” Dissertation Abstracts International,52( May 1992) : 

3789-A. 
102 Dew debra, “Teacher Perceptions of the Rol of Content Knowledge in the 

Supervisory Process” Dissertation Abstracts International,54, (8 February 1994) : 2815-

A-2816-A. 
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เคล้าส์ (Clouse) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นทัว่ไปของครูกับรูปแบบในการนิเทศ

การศึกษาผลการวิจัยพบว่า ในการทําร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์  แม้ว่าครูจะไม่มี

ตําแหน่งทางการนิเทศ แต่ก็สามารถให้คําแนะนําเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นต่างๆ  ซึ่งช่วยให้

ศกึษานิเทศก์นําไปปรับปรุงในงานด้านการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนในอนาคตได้103 

ริกซ์ (Rick) ได้ทําการศกึษาการพฒันาและฝึกความเช่ียวชาญสําหรับครูในโรงเรียน

เอกชน   ผลการศกึษา พบว่า ความรู้ในการนิเทศเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการพฒันาการนิเทศ โดย

ประกอบด้วย การนิเทศการศกึษา การให้คําปรึกษาทางการนิเทศ และการส่งเสริมเจตคติในการ

ปฏิบตังิานนิเทศ104 

พาร์สนั (Parson) ได้ทําการศึกษาทศันะคติของครูต่อพฤติกรรมการนิเทศแบบดัง้เดิม

ของศึกษานิเทศก์ ซึ่งการวิจัยพบว่า ครูได้ระบุว่า ความใจแคบของศึกษานิเทศก์ต่อครูนัน้ เป็น

ปัญหา และอปุสรรค์ท่ีทําให้ขาดประสทิธิภาพในการนิเทศ105 

อดมัส์และโบว่ี (Adams and Bowie) ได้ทําการศกึษา How We Learn : Implication 

for Supervision พบวา่ การนิเทศการศกึษามีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการ

สอน ซึง่ผู้ มีหน้าท่ีในการนิเทศการศกึษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการแก่ครู106 

 

 

                                                 
103 Thomas L.Clouse, “Special Education Teacher. Opinions of Generic and 

Program Models of Supervision” Dissertation Abstracts International,54, (7 january 1994) 

: 22533-A. 
104 Beryl Louise Bick, “Professional Development and Burnout of Social 

Woeked\rs in Private Practice” ” Dissertation Abstracts. MAI34/01 (February 1996) : 164. 
105 Parson G.L, Supervision : Teacher Views of Supervisory Roles in School 

System, John’s Newfoundland : 1972,125. 
106 Adams. Grace L. and Bowie, Incile How Lean : Implication for Supervision 

Education 78, 16 (December 1957) : 1227. 
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เจอรัล (Jerun)  ได้ทําการศกึษาบทบาทท่ีคาดหวงัของผู้ นิเทศในการนิเทศการศกึษาใน

โรงเรียน แบบนอกระบบ โรงเรียนท่ีทํางานเป็นทีมและรายบคุคล โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการศกึษา

ว่า การให้บริการด้านการนิเทศการศึกษาจะเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน

ประถมศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนได้ดีท่ีสดุ โดยสอบถาม จากกลุ่มศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่และ

ครูในรัฐโคโลราน่า ผลการวิจยั พบว่า การให้บริการและให้ความช่วยเหลือต้องมาก่อน การพบปะ

กับผู้ นิเทศการศึกษาเป็นสิ่งสําคญัมาก ทัง้นี ้เพ่ือจะได้ปรึกษาปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน 

และครูยงัให้ความสําคญัอย่างมากในเร่ืองท่ีจะให้ผู้ นิเทศการศึกษาช่วยสร้างบรรยากาศในการ

เรียนการสอน107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Daniel Jerun, “Rol Expectation of Elementary School Supervisions in open 

Space Schools which Enphasize Team Teaching and Individualized Instruction ” 

Dissertation Abstracts International 24 12 (August,1974) : Abstract. 
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                                           สรุป 

จากแนวคดิของนกัวิชาการและนกับริหารการศกึษาสรุปได้วา่ตวับง่ชีส้ากลของนิเทศใน

โรงเรียนท่ีเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการศกึษา ให้ประเทศไทยเป็น 

Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผน การดํา 1 4เนินการ รวมถึงการมี

ประสิทธิภาพของการนิเทศการศกึษา 14  ซึง่ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้มีความสําคญัใน

การกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน  การกํากับดูแล  และประเมินผล  และเป็นเกณฑ์เพ่ือการ

เทียบเคียงเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่ความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา  ด้วยการพัฒนาโรงเรียน

มาตรฐานสากล  พฒันาหลกัสตูรและการสอน  การพฒันานกัเรียนให้มีศกัยภาพ สร้างภาคี

เครือข่ายร่วมพฒันา   บริหารจดัการระบบคณุภาพ  พฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน

มาตรฐานสากล ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมการสร้างความ

ตระหนกัรู้ของสถานศึกษาในการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเด็กไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน 

พฒันาสมรรถนะให้สามารถอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา

ตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

 



  

บทที่ 3 

 

การดาํเนินการวิจยั 

 

 การวิจยั เร่ือง “ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน” เป็นการวิจยัท่ีใช้ระเบียบการวิจยั

ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology)116 โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือทราบ               

ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน และเพ่ือยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศ

โรงเรียน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ออกแบบการดําเนินการวิจัยเป็นสองส่วน ประกอบด้วย ขัน้ตอน                       

การดําเนินการวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิัย 

 เพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีดํ้าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้องตามระเบียบวิธีวิจยั 

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีผู้ วิจัยกําหนดไว้ข้างต้น จึงได้ลําดับขัน้ตอนการดําเนินการไว้  3  

ขัน้ตอน ดงันี ้

 

ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวจิัย 

 ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆ  เก่ียวกับตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศ

โรงเรียน  ซึ่งรวบรวมจากเอกสาร  ผลงานวิจยั  หนงัสือ  บทความวิชาการ  วารสาร และเว็ปไซด์

ต่างๆ  โดยทําการวิเคราะห์เอกสาร  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนํามา

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย โดยขัน้ตอนสุดท้ายของขัน้นีเ้ป็นการปรับแก้โครงร่างการวิจัยตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่างการวิจยั และขออนุมตัิบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือ

ดําเนินการทําวิจยัในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

ขัน้ตอนที่ 2 การดาํเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจยันี ้เป็นขัน้ตอนการศกึษา

                                                 
116

 Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology : Combining 

Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, California:Sage,1998), 21-25. 
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 วิเคราะห์ กําหนดกรอบแนวคดิเพ่ือสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  นําเคร่ืองมือไปทดลอง

ใช้  ปรับปรุงคณุภาพ  และนําเคร่ืองมือท่ีพฒันาแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง  รวมทัง้

การนําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความถกูต้อง  วิเคราะห์ข้อมลู  และแปลผลข้อมลู  ซึง่มีรายละเอียด

ของขัน้ตอนในการดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

               1.   ศกึษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมลูของตวัแปรเก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศ

โรงเรียน ผู้วิจยักําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั  ดงันี ้

                      1.1   ศกึษา วิเคราะห์   และสรุปแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมเก่ียวข้องกบัตวับ่งชี ้

สากลของการนิเทศโรงเรียน ตามแนวคดิของนกัวิชาการทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

                    1.2   นําข้อสรุปท่ีได้มาสงัเคราะห์ (Content Analysis)  เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบั                

ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structured  Interview) 

                      1.3  นําแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured  Interview)  ท่ี

ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญจํานวน  21  คน  

โดย  ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบปฏิสมัพนัธ์  (Interactive  Interview)  โดยผู้วิจยัใช้วิธีคดัเลือก

ผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ เช่ียวชาญแบบเจาะจง  (Purposive  Method)  โดยผู้วิจยัมีเกณฑ์การคดัเลือก

ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญให้มีคณุสมบตั ิ ดงันี ้  

 นกัวชิาการด้านการศกึษา  มีคณุสมบตั ิ ดงันี ้

1. สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการบริหารการศกึษา 

2. มีผลงานทางวชิาการเผยแพร่สูส่าธารณชน 

3. เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษา 

 นกัวิชาการด้านการบริหารการศกึษา  มีคณุสมบตั ิ ดงันี ้

1. สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการบริหารการศกึษา 

2. เป็นผู้บริหารสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษา 

        1.4 ประมวลผลตวัแปรด้านตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนท่ีได้จากการ

วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากการสมัภาษณ์ (Interview) จากนัน้นําข้อมูล

ทัง้หมดมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  สรุปตวัแปรทัง้หมดเพ่ือนําไปสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตวับ่งชีส้ากลการนิเทศโรงเรียนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า

(Likert’s Rating Scale) 
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                 2.  การพฒันาเคร่ืองมือ  ผู้วิจยัดําเนินการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั  ดงันี ้

        2.1  นําตัวแปรท่ีเก่ียวกับตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนมาพัฒนาเป็น

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวับ่งชีส้ากลการ

นิเทศโรงเรียนชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Likert’s Rating Scale) โดยกําหนดคา่นํา้หนกัระดบั

ความสําคญัของตวัแปรตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ดงันี ้

คา่นํา้หนกั    1   หมายถึง ระดบัความสําคญัของตวัแปรน้อยท่ีสดุ   

   2   หมายถึง ระดบัความสําคญัของตวัแปรน้อย 

   3   หมายถึง ระดบัความสําคญัของตวัแปรปานกลาง 

   4   หมายถึง ระดบัความสําคญัของตวัแปรมาก 

   5   หมายถึง ระดบัความสําคญัของตวัแปรมากท่ีสดุ 

        2.2  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย (แบบสอบถาม)  โดยตรวจสอบ                     

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา( 4Content Validity)  ด้วยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้องท่ีเรียกว่า  

IOC  (Index  of  Item-Objective  Congruence : IOC)  ซึง่พิจารณาคา่  IOC  ท่ีมีคา่มากกว่า  

0.5             ขึน้ไป ปรับปรุงแก้ไขภาษาสํานวนตามข้อเสนอแนะ 

        2.3  การทดลองใช้เคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม)  (Try  Out) กบักลุ่ม

ตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับข้อมูล  ได้แก่  ผู้ บริหารโรงเรียน   จํานวน 1 คน  และครู

ผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศโรงเรียน จํานวน 1 คน ทัง้หมดจํานวน  18  โรงเรียน รวมผู้ ให้ข้อมูล

ทัง้สิน้  36  คน  จากนัน้นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability)  ของ

แบบสอบถามด้วย การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient)  ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient)117  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .9554 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยักําหนดการวิเคราะห์ข้อมลูไว้  ดงันี ้

        3.1   นําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารโรงเรียน

และครูท่ีรับผิดชอบด้านการนิเทศโรงเรียน ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-

Class Standard School)   จํานวน 500 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย ด้วยการเปิด

                                                 
117 Lee J.Cronbach,Essentials of Psychology Test, 3rd ed.(New York & Row 

Publishers,1974), 161. 
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ตารางประมาณการขนาดตวัอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)118 ได้กลุ่ม

ตวัอย่างทัง้สิน้ 217  โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลูจํานวน  434   คน  จากนัน้นํามาข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package for Social Science) ซึง่สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพ่ือให้

ได้ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

        3.2  ตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ 

(Feasibility Standards)119 ของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ด้วยวิธีอ้างอิงจากแนวคิดและ

ความคิด เ ห็นของผู้ ท รงคุณวุฒิและผู้ เ ช่ี ยวชาญโดยใ ช้ เทคนิคแบบชาติพันธุ์ ว รรณา 

(Ethonographic Future Research :EFR) ซึง่ผู้วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

(Opinionnaire)  โดยสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  5  คน  เพ่ือตรวจสอบยืนยนั

ในประเด็นความถูกต้อง  ความเหมาะสมของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้  ความเป็นไปได้ รวมทัง้            

การนําไปใช้ประโยชน์  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อวิพากษ์  เพ่ือปรับปรุงให้ได้ตวับ่งชีส้ากลของ

การนิเทศโรงเรียนท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึน้  ซึ่งรายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย ปรากฏ                     

ดงัแผนภมูิท่ี 5 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

                 ผู้ วิจัยสรุปข้อค้นพบ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 

นําเสนอคณะกรรมการควบคมุดษุฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถกูต้อง ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นรายงาน

วิจยัฉบบัสมบรูณ์ เสนอบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร  เพ่ือขอจบการศกึษา 

 

 

 

                                                 
118

 เครซี่ และมอร์แกน อ้างถงึใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วธีิการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์

และสังคมศาสตร์     (กรุงเทพฯ : สํานกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวทิยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 303. 
119 G.F.Madaus,M.S. Sciven and D.I. Stufflebeam, Evaluation Education Model 

Viewpoint on Education and Human Service Evaluation. Boston : Kluwer Nijhoff (1983), 

399-402. 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการ   กระบวนการ               ผลที่ได้ 
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แผนภมูิท่ี 5  รายละเอียดและขัน้ตอนการดําเนินงานวิจยั 

 

ขัน้ที่ 1 

ศกึษาค้นคว้า 

ตวัแปรเก่ียวกบั 

ตวับง่ชีส้ากลของ 

การนิเทศโรงเรียน 

ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

 

 
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

โดยใช้แบบสมัภาษณ์ สงัเคราะห์ข้อมลู 

 

ตวัแปร 

ตวับง่ชีส้ากลของ

การนิเทศโรงเรียน 

 

 

สร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถามความคิดเหน็

เก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน) 

ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

- Validity โดยใช้ IOC 

-Reliability  โดยสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค                

( Cronbach’s  Alpha  Coefficient) 

 

เคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม 

ฉบบัสมบรูณ์ 

ขัน้ที่ 2 

การพฒันา

เคร่ืองมือ 

เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจํานวน  217  โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมลูจํานวน 434  คน 

ขัน้ที่ 3 

การวิเคราะห์

ข้อมลู 

  วิเคราะห์แบบสอบถามโดยการใช้เทคนิค 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis :EFA) 

 

- องค์ประกอบ 

ตวับง่ชีส้ากลของ

การนิเทศโรงเรียน 

ขัน้ที่ 4 

ยืนยนัตวับง่ชี ้

สากลของการ

นิเทศโรงเรียน  

ตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

ตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสมโดยใช้เทคนิคแบบชาติพนัธุ์วรรณา

(Ethnographic Future Research : EFR) 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

 

เพ่ือให้งานวิจัยนีเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจยัจงึกําหนดรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั โดยประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั 

ประชากรเป้าหมาย กลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมลู ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การสร้าง

และพัฒนาเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมี

รายละเอียดดงันี ้

 

แผนแบบของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed  Methodology) ท่ีมีการศกึษา                

ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน เป็นการนําตวัแปรซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารและ                  

จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ เช่ียวชาญมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือสอบถามกับกลุ่ม

ตวัอย่าง  ซึง่การตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The  One – Shot, Non – 

Experimental Case  Study  Design) สามารถสรุปเป็นแผนผงัของแผนแบบการวิจยัได้  ดงันี ้

  

 

                                       

 

                                

 

แผนภมูิท่ี  6 : แผนแบบของการวิจยั 

                   เม่ือ   R   หมายถึง   กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้มาจากการสุม่โรงเรียน  

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

         X   หมายถงึ   ตวัแปรท่ีศกึษา  ได้แก่  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                              และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

                O   หมายถึง   ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

 

 

 

                                        O 
 
 
 
 
       R                              X 
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ประชากร 

ประชากรสําหรับการวิจัยครัง้นี  ้ ได้แก่  โรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

World-Class Standard School  จํานวน  500 โรงเรียน    

 

กลุ่มตวัอย่าง 

   ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้โรงเรียนประถมศกึษาและโรงเรียนมธัยมศกึษา  ทีเข้าร่วม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School  จํานวน  500  โรงเรียน เป็น

หน่วยการวิเคราะห์ (Unit  of  Analysis)  ใช้กลุม่ตวัอย่าง  จํานวน  217 โรงเรียน  โดยเปิดตาราง

ประมาณการขนาดตวัอย่างของ 2เครซี่และมอร์แกน 2(Krejcie and Morgan)120  และสุม่อย่างง่าย

โดยการแบง่ภาคและกระจายโรงเรียนให้คลอบคลมุทกุจงัหวดั (stratified  random  sampling )  

 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ในแต่ละ 1 หน่วยตวัอย่าง กําหนดผู้ ให้ข้อมลู 2 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน

โรงเรียนละ 1 คน ครูผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศท่ีอยู่ในโรงเรียนเดียวกนัโรงเรียนละ 1 คน  รวมผู้ให้

ข้อมลูทัง้สิน้ จํานวน  434  คน  ผู้วิจยักําหนดขนาดตวัอย่างสําหรับการวิจยัครัง้นี ้ โดยการเปิด

ตารางประมาณการขนาดตวัอยา่งของเครซี่และมอร์แกน  ได้ตวัอยา่งทัง้สิน้  217 โรง  โดยแบง่เป็น

โรงเรียนระดบัประถมศกึษา  จํานวน  52  โรง  และโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา  จํานวน  165  โรง  

และสุม่ตวัอยา่งโดยวิธีแบง่ประเภท  (stratified  random  sampling)0 ดงัท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 1 

  

 

 

 

 

                                                 
120

 เครซี่ และมอร์แกน อ้างถงึใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วธีิการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : สํานกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา     มหาวทิยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 303. 



  

ตารางท่ี 1   จํานวนประชากรกลุม่ตวัอยา่งและจํานวนผู้ให้ข้อมลู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค ประชากร ตวัอย่าง ผู้ให้ข้อมูล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม ผู้บริหาร ครู รวม 

ภาคกลาง 45 149 194 20 64 84 84 84 168 

ภาคเหนือ 9 36 45 4 16 20 20 20 40 

ภาคใต้ 19 58 77 8 25 33 33 33 66 

ภาคตะวันออก 9 26 35 4 11 25 25 25 50 

ภาคะวันออก

เฉียงเหนือ 
28 92 120 12 40 52 52 52 104 

ภาคตะวันตก 9 20 29 4 9 13 13 13 26 

รวม 119 381 500 52 165 217 217 217 454 
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 ตวัแปรที่ศึกษา 

                ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นตวัแปรพืน้ฐานและตวัแปรท่ีศึกษา  ซึ่ง

รายละเอียดของตวัแปรดงันี ้

1. ตวัแปรพืน้ฐาน เป็นตวัแปรเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ  

อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ  ประสบการณ์ในการทํางาน  ตําแหน่งหน้าท่ีหลกัในสถานศกึษา  และ

ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีปัจจบุนั 

2. ตวัแปรท่ีศกึษา  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ซึง่ 

รวบรวมจากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) สรุปจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 

และผู้ เช่ียวชาญ (Unstructured Interview) จากนัน้สรุปตวัแปรและวิเคราะห์แบบสอบถาม                    

ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ตัวประกอบ                        

(Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis 

:EFA) และตรวจยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน โดยใช้เทคนิคแบบ             

ชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnographic Future Research : EFR Research : EFR) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

                ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  2  ประเภท  คือ 

1. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured  Interview)  ซึง่ผู้วิจยัได้ทําการ 

วิเคราะห์เอกสาร  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือใช้ในการค้นคว้าเก่ียวกบัตวัแปรตวับง่ชีส้ากลของ 

การนิเทศโรงเรียน  โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ           

2. การวิเคราะห์ของตวับง่ชีส้ากลของนิเทศในโรงเรียน  ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม  

สอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศโรงเรียน ซึง่แบบสอบถามฉบบันี ้

แบง่ออกเป็น  2 ตอน ดงันี ้

       ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามใน

เร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  ประสบการณ์ในการทํางาน  ตําแหน่งหน้าท่ีหลักใน

สถานศึกษา  และประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบนั  มีลกัษณะแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) 
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  ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

จํานวน  108  ข้อ   มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของไลเคร์ิท  

(Likert) 121  มีรายละเอียด  ดงันี ้

 ระดบั  5  หมายถึง      ตวัแปรตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้มีความสําคญัมาก

ท่ีสดุ  กําหนดให้มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั  5  คะแนน 

 ระดบั  4  หมายถึง      ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้มีความสําคญัมาก

กําหนดให้มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั  4  คะแนน 

            ระดับ  3  หมายถึง       ตัวแปรตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้มีความสําคัญ             

ปานกลาง  กําหนดให้มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั  3  คะแนน 

            ระดบั  2  หมายถึง      ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้มีความสําคญัน้อย

กําหนดให้มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั  2  คะแนน 

            ระดบั  1  หมายถึง     ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้มีความสําคญัน้อย

ท่ีสดุ  กําหนดให้มีคา่นํา้หนกัเท่ากบั  1  คะแนน 

 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  ใช้เพ่ือยืนยนัตวับ่งชีส้ากลของ

การนิเทศโรงเรียนจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ โดยวิธีการชาติพนัธุ์วรรณา (Ethnographic  

Future  Research : EFR)  ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยันําร่างตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  ไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยนัเก่ียวกับความเหมาะสม  ความเป็นไปได้   ความ

ถกูต้อง  และการนําไปใช้ประโยชน์  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เพ่ือนํามาสรุปและปรับปรุงเป็นตวั

บง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนท่ีเหมาะมากยิ่งขึน้ 

 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัดําเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัในแตล่ะขัน้การดําเนินการมีรายละเอียด 

ดงันี ้

 1. ศกึษา ค้นคว้าตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน โดย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง  (Semi – Structured  Interview)  

ผู้วิจยัดําเนินการ  ดงันี ้

  ศกึษาวิเคราะห์หลกัเกณฑ์แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีท้าง 

                                                 
121

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีการวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(กรุงเทพฯ : สํานกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวทิยา มศว.ประสานมิตร, 2540), 107-108. 
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การศกึษา การนิเทศโรงเรียน มาตรฐานการศกึษาการนิเทศท่ีเป็นสากลของไทยและต่างประเทศ 

รวมทัง้กระบวนการบริหารการศกึษา 

  1.1 วิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดตวับ่งชีส้ากล

ของการนิเทศโรงเรียนและนํามาสร้างแบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง  (Semi – Structured  

Interview) 

  1.2 นําแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา 

  1.3 นําแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured  Interview)  ท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ไปสมัภาษณ์แนวคิดและความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิ

และผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  21  คนทัง้นี ้ ผู้วิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Method)  ซึง่

เป็นผู้ มีคณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 2. การพฒันาเคร่ืองมือ  สําหรับเคร่ืองมือการวิจยัในครัง้นี ้ คือ  แบบสอบถาม  

(Questionnaires)  ผู้วิจยัดําเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศ

โรงเรียน  ดงันี ้

      2.1  ศึกษาวิเคราะห์หลกัการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตวับ่งชี ้

สากลของการนิเทศโรงเรียน การนิเทศโรงเรียน มาตรฐานการศกึษาการนิเทศท่ีเป็นสากลของไทย

และตา่งประเทศ รวมทัง้กระบวนการบริหารการศกึษา 

  2.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยให้

ครอบคลมุองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  

  2.3 นําแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

พิจารณา 

 นําแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน  155  ข้อท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้ 

ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้านการนิเทศโรงเรียน จํานวน  5  คน  พิจารณาตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนือ้หา (Content  Validity)  แล้วนําไปหาค่าความสอดคล้องและความตรง

กับสิ่งท่ีต้องการวัด  เรียกว่าค่า  IOC (Index  of  Item  Objective  Congruence)  เป็น

รายข้อ  แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามท่ีมีค่า  IOC  มากกว่า 0.5  ขึน้ไป  จากนัน้ปรับปรุง

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญและคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา จนได้

ข้อคําถามจํานวน  108  ข้อ 
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 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try  Out)  แล้วนําผลท่ีได้มา 

วิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ตามวิธีของคอนบราค (Cronbach)122  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับมีค่าเท่ากับ .9554 

3. เพ่ือยืนยนัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ   

โดยวิธีการชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnographic  Future  Research : EFR)   

      3.1  ผู้ วิจัยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ขึน้ เ พ่ือเสนอ

อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพจิารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาแล้ว  ผู้ วิจัยได้นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิและ

ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 5  คน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                ผู้วิจยัจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูการดําเนินการวิจยั ดงันี ้

               1.  ทําหนงัสือถงึภาควิชาการบริหารการศกึษา  มหาวทิยาลยัศลิปากร  เพ่ือออก

หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ทรงคณุวฒุิและเช่ียวชาญในการสมัภาษณ์ 

               2.  ทําหนงัสือถงึภาควิชาการบริหารการศกึษา  มหาวทิยาลยัศลิปากร  เพ่ือออก

หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน  เพ่ือทดลองเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

                3. ทําหนังสือคําร้องถึงบัณฑิตวิทยาลัย  ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน  เพ่ือดําเนินการเก็บ

ข้อมลู 

                 4.  การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบด้านการนิเทศโรงเรียน จํานวน  217  โรงเรียน  จํานวน  434  

ฉบบั  และขอให้แตล่ะโรงเรียนสง่แบบสอบถามคืนแก่ผู้วิจยัทางไปรษณีย์ 

 5.  ทําหนังสือคําร้องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ืออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญในการ

สมัภาษณ์ จํานวน  5  คน  เพ่ือใช้ในการดําเนินการเก็บข้อมลู 

 

                                                 
122Lee J. Cronbach, Essentials of Phychologicsl Test, 4th ed. (New York : 

Harper&Row), 126. 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

                 ผู้วิจยัรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิดงันี ้

                 1.  การวิ เคราะห์สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม สถิติ ท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี

(Frequency) และร้อยละ  (Percentage)  

  2.   การวิเคราะห์องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ผู้วิจยัได้ดําเนินการ 

ดงันี ้

    2.1 วิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  ท่ีได้จากการศกึษาตํารา เอกสาร

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  โดย

นํามาสรุปเป็นตวัแปรท่ีศกึษา 

        2.2   วิเคราะห์คะแนนคําตอบของผู้ ตอบแบบสอบถามปลายปิดใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่มชัฌิมเลขคณิต  (Χ ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายข้อและ

ในภาพรวม  และวิเคราะห์ค่าระดบัคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม  ทัง้นีใ้นการวิเคราะห์ถือว่า

คา่เฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ ให้ข้อมลูตกอยู่ในช่วงระดบัความคิดเห็น

ใดก็แสดงว่าผู้ ให้ข้อมลูเห็นด้วยกบัตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนในระดบันัน้  โดยผู้วิจยัได้

กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคดิของเบสท์ (Best)123 

คา่เฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  แสดงลกัษณะของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

           ในระดบัมากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  แสดงลกัษณะของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศใน 

               โรงเรียนในระดบัมาก 

คา่เฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  แสดงลกัษณะของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศใน 

               โรงเรียนในระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  แสดงลกัษณะของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศใน 

                                     โรงเรียนในระดบัน้อย 

คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  แสดงลกัษณะของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศใน 

                                      โรงเรียนในระดบัน้อยท่ีสดุ 

        2.3  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis  : EFA) 

สกดัด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principle Component Analysis : PCA) หมนุ

                                                 
123 John W.Best, Research in Education (New Jersey : Prentice – Hall 

Inc,1970),190. 
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แกน แบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแบบแวริแมกซ์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ  ผู้วิจยัได้ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ซึง่

จํานวนท่ีมากกวา่ 300  อยู่ในเกณฑ์ดี124   และสอดคล้องกบัทาบาชนิค  และไฟเดล (Tabachnick 

and Fidell)  ท่ียืนยันว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ต้องมีจํานวนตัวอย่างอย่างน้อย  300  

ตวัอย่าง125  ซึง่งานวิจยันีเ้ก็บแบบสอบถามได้จํานวน  388  ฉบบั  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไป

วิเคราะห์ โดยครัง้นีใ้ช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมีนํา้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) 

ท่ี 0.50  ขึน้ไป  ซึ่งเป็นค่านํา้หนักท่ีมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (Practically Significant)126  

ค่าไอเกน (Igenvalues)  มากกว่า 1 ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้อย่างกว้างขวาง  และมีตัวแปรในแต่ละ

องค์ประกอบมีจํานวน  3   ตวัแปรขึน้ไปตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion)127  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ประกอบด้วย Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequace (KMO)  และ Bartiett’s Test of Sphericity  ใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลูว่า

เหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่  ซึง่ไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice)  ได้

ทําการศกึษาคา่  KMO  (Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequace)  ในการวดั

ความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิค    การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่  และสรุปได้ว่า  

KMO   0.8  แสดงว่าข้อมลูชดุนัน้สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี  นอกจากนี ้ การ

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ  Bartlett’s  Sphericity  Test  มี

นยัสําคญัทางสถิต ิ(sig 0.00  0.05)  แสดงวา่เมทริกซ์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆมี

ความสมัพนัธ์กนั  ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้  จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 

        2.4  วิเคราะห์และตรวจยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศ

โรงเรียน  โดยคา่ความถ่ี (Frequency) 

 

                                                 
124 Andrew L. Comrey  and  Howard B.Lee, A First  Course  in  Factoy  

Analysis, 2 nd ed. (New jersey:Lawrence erbium Associates Publishers, 1992ป, 217. 
125 Barbara G.Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 

New York : Haeper & row Publishing,2001ป,588. 
126Andrew L.Comrey and Howard B.Lee, A First Couerse in Factor Analysis, 

2nd ed. (New Jersey: Lawrence Erbaum Associates Publishers, 1992), 625.  
127 Kaiser, cited in Barbara G.Tabachnik and Linda S.Fidell, Using Multivariate  

Statisyics (New York : Row Publishing,2001), 588. 
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สรุป 

 

   การวิจยัเร่ือง “ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  International Indicators of 

School Supervision” ออกแบบเป็นการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ                  

(Mixed Methodology)  โดยขัน้แรกเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และ

ขัน้ตอนสดุท้ายเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพ่ือ      

1) ทราบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 2) ยืนยนัองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของ              การ

นิเทศโรงเรียน ผู้วิจยัได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจยั  แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ท่ี 1 การค้นคว้าตวั

แปรเก่ียวกับการนิเทศโรงเรียน ขัน้ท่ี  2  การพฒันาเคร่ืองมือวิจยั  และขัน้ท่ี 3  วิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการศึกษาวิจัยครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างได้โดยเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan)128 จากโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School   จํานวน  500  

โรงเรียน  ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้   217 โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้จํานวน  434   คน  จากนัน้

กําหนดผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 2 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครู

ผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศโรงเรียนละ 1 คน จํานวน 217 โรงเรียน โดยเปิดตารางประมาณการขนาด

ตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และสุม่ตวัอย่างง่ายโดยการแบง่ภาคและ

กระจายโรงเรียนให้คลอบคลมุทกุจงัหวดั (Simple  Random Sampling)  ได้ตวัอยา่งทัง้สิน้จํานวน

217 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 434  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบ

สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 

(Questionnaires)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Χ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis)  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  

Analysis)  และตรวจยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน โดยใช้เทคนิคแบบ

ชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnographic Future Research : EFR Research : EFR) 
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 เครซี่ และมอร์แกน อ้างถงึใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, วธีิการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : สํานกังานทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวทิยาลยั                     

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2540), 303. 



บทที่  4 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ทราบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 2) ทราบ

ผลการยืนยนัองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(Unit of Analysis) เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  ผู้วิจยัได้รวบรวมผลการวิจยัและ

วิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ทัง้หมด  โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบของตารางและ

แผนภมูิประกอบ  คําบรรยาย  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ

การวิจยัเป็น 3 ตอนดงันี ้ 

ตอนท่ี 1  ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary 

Analysis) 

1.1 การสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

1.2 การวิเคราะห์ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  โดยการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) 

ตอนท่ี 2  การยืนยันตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนโดยวิธีการชาติพนัธุ์วรรณา 

(Ethnographic  Future  Research : EFR)  โดยสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  

5  คน  เพ่ือตรวจสอบยืนยนัในประเด็นความถูกต้อง  ความเหมาะสมความเป็นไปได้  และการ

นําไปใช้ประโยชน์  พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อวิพากษ์  เพ่ือปรับปรุงให้ได้ตวับ่งชีส้ากลของการ

นิเทศโรงเรียนท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลูของแต่ละ

ขัน้ตอนได้ดงันี ้

ตอนที่ 1  ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

1.1   การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary  Analysis) 

เป็นการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีใน

เอกสารและงานวิจยั  เพ่ือรวบรวมศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  โดย

ยดึตามแนวคดิ ทฤษฏีเก่ียวกบัตวับง่ชีท้างการศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ แนวคิด ทฤษฏี

การนิเทศการศึกษา มาตรฐานการศึกษาการนิเทศท่ีเป็นสากลในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 2  สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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1 โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ         

2 
โรงเรียนมีการประชมุคณะครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดโครงสร้าง

หลกัสตูรสถานศกึษา 
        

3 โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงเอกสารหลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร         

4 โรงเรียนได้นําผลสมัฤทธ์ิมาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร         

5 โรงเรียนเปล่ียนบทบาทมาเป็นสถาบนัแหง่การเรียนรู้ของท้องถ่ิน         

6 โรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมนิเทศเป็นรายกลุม่และรายบคุคล         

7 โรงเรียนสนบัสนนุให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม สมัมนาเพ่ือเพิม่ความรู้         

8 
โรงเรียนจดัทําสารสนเทศเก่ียวกบัแหลางข้อมลู แหลง่เรียนรู้เพ่ือนําไปสู ่

การพฒันาผู้ เรียน 
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ตารางท่ี 2  สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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9 โรงเรียนรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็นในการนิเทศการศกึษา         

10 โรงเรียนจดัเวทีวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน         

11 โรงเรียนมีความอิสระในการบริหารงานตามนโยบาย         

12 โรงเรียนจดักิจกรรมการสอนหลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั         

13 โรงเรียนอํานวยความสะดวกให้ครูในการจดัการเรียนการสอน         

14 โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียน         

15 โรงเรียนจดัหาและบริการส่ือการเรียนการสอน         

16 โรงเรียนจดัหาวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครู         

17 โรงเรียนมีการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเข้มแข็ง         
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ตารางท่ี 2  สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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18 
โรงเรียนพฒันาเว็บไซต์เพ่ือเป็นแหลง่แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่สู่

สาธารณชน 
        

19 
โรงเรียนมีระบบบริหารสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงข้อมลูและรายงาน 

การดําเนินงานของโรงเรียน  
        

20 โรงเรียนสนบัสนนุงบประมาณให้ครูศกึษา ดงูานทัง้ในและนอกสถานท่ี         

21 โรงเรียนจดัเนือ้หาของแตล่ะวิชาสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร         

22 โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ ตดิตามการทําวิจยัในชัน้เรียนอยา่งเป็นระบบ         

23 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการโรงเรียน         

24 ผู้บริหารทําตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการทํางาน         

25 ผู้บริหารทํางานแบบประชาธิปไตย รับฟังความคดิเห็นจากผู้ ร่วมงาน         
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ตารางท่ี 2 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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26 ผู้บริหารกล้าตดัสนิใจและเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันางาน         

27 ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนครู  ผู้ปกครองและชมุชน         

28 ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมรับรู้และจดัการทรัพยากรในโรงเรียน         

29 ผู้บริหารสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้         

30 
ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ ตดิตามผล 

การดําเนินงานของโรงเรียน 
        

31 
ผู้บริหารได้ช่วยให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีนิเทศในโรงเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าท่ี 

ของตนเอง 
        

32 
ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูนําผลการประเมนิการเรียนรู้ไปใช้ในการพฒันา

ผู้ เรียน 
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ตารางท่ี 2 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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33 ผู้บริหารช่วยในการพฒันาความสามารถของครูให้มีประสทิธิภาพมากขึน้         

34 ผู้บริหารสนบัสนนุ สง่เสริมการนิเทศเป็นอยา่งดี         

35 ผู้บริหารสร้างแรงจงูใจให้ครูมีขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิาน         

36 ผู้บริหารสง่เสริมให้ครูได้ทําวิจยัเชิงปฏิบตักิารในชัน้เรียน         

37 ผู้ทรงคณุวฒุิและครูภมูิปัญญาท้องถ่ินร่วมรับผิดชอบในการจดัการสอน         

38 ผู้บริหารให้คําแนะนําและมีสว่นร่วมในการวิจยัในชัน้เรียนของครูผู้สอน         

39 ผู้บริหารกําหนดงานให้ครูแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม         

40 ผู้บริหารทําหน้าท่ีในการบริหารงานบคุคลได้อยา่งมีคณุภาพ         

41 ครูมีสว่นร่วมในการพฒันาวชิาชีพครูและมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียน         

42 ครูมีสว่นร่วมในการกํากบั ตดิตามการปฏิบตังิานตามแผนการนิเทศ         
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ตารางท่ี 2 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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43 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง         

44 ครูประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองเพ่ือหาข้อมลูแหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ิน         

45 ครูจดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองความแตกตา่งของผู้ เรียน         

46 
ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ สื่อประกอบและส่ือ ICT เพ่ือการเรียนรู้อยา่ง

หลากหลาย 
        

47 ครูประเมินผลผู้ เรียนตรงกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร         

48 ครูเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้         

49 ครูนําผลการประเมินการเรียนมาใช้ในการพฒันาผู้ เรียน         

50 ครูมีโอกาสจดัแสดงผลงานทางวิชาการหรือเผยแพร่ผลงานของตนเอง         

51 ครูรู้สกึรักและเป็นเจ้าของสถานศกึษา         
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ตารางท่ี 2 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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52 ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง         

53 ครูมีความเช่ียวชาญและแก้ปัญหาของนกัเรียน         

54 ครูสามารถแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหวา่งบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการนิเทศ         

55 ครูมีความสขุในการทํางาน         

56 ครูเข้าใจวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และการดําเนินงานด้านการนิเทศ         

57 ครูและผู้ นิเทศมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั         

58 ครูมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน         

59 ผู้ นิเทศตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของครูอยูเ่สมอ         

60 ผู้ นิเทศให้ความช่วยเหลือครูในการนําผลการประเมินการเรียนรู้ไปใช้         

61 บคุลากรในชมุชนรู้สกึรักและเป็นเจ้าของสถานศกึษา         
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ตารางท่ี 2 สรุปตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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62 บคุลากรในชมุชนร่วมสร้างและร่วมรับประโยชน์จากสถานศกึษา         

63 
ชมุชนพร้อมใจกนัระดมงบประมาณบคุลากรทรัพยากรและเทคโนโลยี

มาร่วมกนัพฒันาสถานศกึษา 
        

64 มีการแสดงนิทรรศการในโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านการวิจยัของครู         

65 โรงเรียนจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง         

66 มีการสร้างเครือขา่ยเพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมลู สารสนเทศของโรงเรียน         

67 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุทรัพยากรจากชมุชนและหนว่ยงานภายนอก         

68 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามีสว่นร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน         

69 โรงเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน         

70 มีการจดัทํารายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับ         
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 1.2   การสงัเคราะห์การสมัภาษณ์ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ชี่ยวชาญเพื่อค้นหาตัวแปรตัว

บ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้านการ

นิเทศ  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

ได้ตวัแปรที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนดังปรากฏในตารางท่ี 3 ดังนี ้
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ตารางท่ี 3 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน           

2 
ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและการสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน

โรงเรียน 
          

3 บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี           

4 โรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม สมัมนา เพิ่มพนูความรู้อยา่งตอ่เน่ือง           

5 ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางการส่ือสารและสง่สารได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว           

6 ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้ นํา           

7 ผู้บริหารยอมรับเคารพความคิดเหน็ของผู้ อ่ืน           

8 ผู้บริหารมีความเตม็ใจและยินดีท่ีจะรับผิดชอบในสิง่ท่ีเปล่ียนแปลง           

9 ผู้บริหารเรียนรู้วิธีการและเวลาท่ีจะมอบหมายงาน           

10 ผู้บริหารสร้างความจงรักภกัดีในองค์กร           
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ตารางท่ี 3ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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11 ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุ           

12 ผู้บริหารมีความเป็นตวัของตวัเองให้ดีท่ีสดุ           

13 ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ           

14 ผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีตดัสนิใจตรงเวลา           

15 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นนกัจดัการ พฒันาตนเอง           

16 ผู้บริหารมีการบริหารทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่           

17 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน           

18 ผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูผู้ รับคําแนะนํามีความมัน่ใจ           

19 ผู้บริหารมีการเสริมพลงัในการทํางานให้ครู           

20 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และสามารถนําโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล           

157 



 
 

 

ตารางท่ี 3ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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21 ผู้บริหารจดัการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคณุภาพ           

22 ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ           

23 ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศกึษาดงูานในการจดัการศกึษานานาชาติ           

24 ผู้บริหารเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนนุด้านทรัพยากรท่ีครูต้องการ           

25 ครูและผู้ นิเทศร่วมกนัเขียนโครงการเสนอ ผู้บริหารรับทราบ           

26 ครูและผู้ นิเทศท่ีจะร่วมโครงการมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั           

27 มีการกําหนดข้อตกลงก่อนการดําเนินการนิเทศ           

28 มีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศ           

29 ผู้ นิเทศบนัทกึการสงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีกําหนดไว้           

30 ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคิดเหน็ในการจดัการเรียนการสอน           
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31 มีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั           

32 โรงเรียนสนบัสนนุ  สง่เสริมด้านงบประมาณท่ีสอดคล้องกบันโยบายในการพฒันาการจดัการเรียน   การสอน   

การพฒันาผู้ เรียน  และการพฒันาบคุลากร 
          

33 มีการสงัเกตอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ภาคเรียน           

34 โรงเรียนพิจารณา  จดัสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการปฏิบติักิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและเหมาะสม           

35 มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาครู แลกเปล่ียนความรู้ซึง่กนั           

36 โรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้           

37 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร           

38 ครูใช้ภาษาตา่งประเทศในการจดัการเรียนการสอน           

39 ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ           

40 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการนิเทศการศกึษา และการพฒันาโรงเรียน           
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41 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสินใจทํางานร่วมกนั           

42 โรงเรียนมีวสัด ุ อปุกรณ์  การเรียน การสอนท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอ่การจดัการเรียน การสอน ทัง้ภาคทฤษฎี และปฏิบติัในแตล่ะ

รายวิชา 
          

43 โรงเรียนมีการพฒันาปรับปรุง  อาคาร  สถานท่ี  และวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ  ให้เหมาะสม  และทนัสมยัตอ่การจดัการเรียนการสอน           

44 ครูมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในวิชาท่ีตวัเองรับผิดชอบ           

45 ครูมีความเช่ือว่าตนเองสามารถพฒันาให้โรงเรียนดีขึน้ได้           

46 ครูและผู้ นิเทศมีการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การวางแผนการนิเทศ 

 ทัง้ด้านงานบคุลากร  งานงบประมาณ  งานอาคารสถานท่ี  และ งานบริหารทัว่ไป 

 
          

47 ครูรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง           

48 ครูทกุคนมีการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการด้วยความเป็นกลัยาณมิตร           

49 บคุลากรทกุคนมีเจตคติท่ีดีตอ่การนิเทศการศกึษา           

50 โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง 
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ตารางท่ี 3 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

   
ดร

.เบ
ญ

จลั
กษ

ณ์
   

  นํ
า้ฟ้

า 

 ดร
.ปั

ญ
ญ

า 
   

 แ
ก้ว

กีร
ยูร

 

ดร
.สุ

ภ
าภ

รณ์
  ก

ติต
ริัช

ดา
น

น
ท์

 

ดร
.ส

ิร์ร
านี

   
  ว

สุภ
ทั

ร 

ดร
.มั

ลล
วีร์

   
  ร

อช
โฟ

ล 

ดร
.ส

รร
เส

ริญ
   

สุว
รร

ณ์
 

ไพ
เร

าะ
   

   
   

พ
ุ่ม

มั่
น

 

ชีว
ิน

   
   

   
   

 จ
นิ

ดา
โช

ต ิ

กัล
ยา

   
   

   
  พ

านิ
ชว

งษ์
 

กริ
ช 

   
   

   
   

นุ่
มวั

ด 

51 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยู่ในระดบัดี           

52 ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบันานาชาติได้           

53 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ดี           

54 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม (ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ได้ดี)           

55 นกัเรียนมีการสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนันานาชาติ           

56 
นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทําโครงงานเสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ร่วมกบัโรงเรียน

นานาชาติ 
          

57 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง             

58 
นกัเรียนสามารถใช้ความคิดระดบัสงู  สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองสงัคม

และประเทศชาติ 
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59 นกัเรียนสามารถประเมิน สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูข่าวสารอยา่งมีประสทิธิผล           

60 นกัเรียนมีผลงานท่ีสร้างสรรค์ในการแข่งขนัระดบันานาชาติได้           

61 นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ดี            

62 นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลกปัจจบุนั           

63 นกัเรียนมีความเข้าใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ           

64 นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นพลเมืองดี           

65 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสมตอ่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม           

66 ผู้บริหารโรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ครูอยา่งทนัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนั           

67 ครูมีสว่นร่วมในการประชมุวางแผน ในโครงการนิเทศ           
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68 มีการประเมินและปรับปรุงการใช้ส่ือ อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศการศกึษา           

69 โรงเรียนมีการสร้างนวตักรรมเผยแพร่ทัง้ในและตา่งประเทศ           

70 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการทัง้ในประเทศ/ตา่งประเทศ           

71 โรงเรียนสามารถแสวงหาทรัพยากรด้านตา่งๆเพ่ือความเป็นเลิศในการจดัการศกึษา           

72 โรงเรียนมีการบริหารด้านบคุลากรอยา่งคลอ่งตวั           

73 โรงเรียนมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ สําหรับการใช้ในการดําเนินงานนิเทศ           

74 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรจากชมุชนและหน่วยงานภายนอก           

75 โรงเรียนมีการควบคมุ ติดตาม การจดัสวสัดิการให้กบัครูและบคุลากร           

76 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสม           

77 โรงเรียนมีกิจกรรมสง่เสริมการอ่านการเรียนรู้ค้นคว้าอยา่งหลากหลาย           
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78 ผู้บริหารยอมรับและเคารพความคิดเหน็ของผู้ อ่ืน           

79 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร           

80 ผู้ นิเทศมีการสงัเกตอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ภาคเรียน           

81 นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ           

82 ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้ นําทางวิชาการ           

83 
โรงเรียนมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ บรรยากาศภายในโรงเรียนและมีกระบวนการนิเทศ

การศกึษาท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการบริหารงานโรงเรียน 
          

84 
โรงเรียนมีการประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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85 มีผู้ นิเทศในการดําเนินติดตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ           

86 ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางการส่ือสารและสง่สารได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว           

87 ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ           

88 โรงเรียนมีการแจ้งแหลง่เรียนรู้ในการศกึษา ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมให้แก่ครูและบคุลากรในโรงเรียน

อยา่งตอ่เน่ือง 
          

89 โรงเรียนมีการจดัเสวนาทางวิชาการระหวา่งผู้บริหารและครูอยา่งตอ่เน่ือง           

90 มีการมอบหมายหน้าท่ีด้านการนิเทศให้กบับคุลากรอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร           

91 ครูแตล่ะคนใช้ความสามารถและทกัษะของตนอยา่งเตม็ท่ี           

92 ครูอทุิศตนเพ่ือความสําเร็จของโรงเรียน           

93 โรงเรียนสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ครูเพ่ือใช้ในการพฒันาตนเอง           

94 โรงเรียนอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีช่วยด้านการเรียนการสอน           165 
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95 มีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท           

96 มีการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท           

97 มีการพฒันาคู่มือการใช้หลกัสตูรเหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียนรู้           

98 มีการจดัทําหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานสากล           

99 มีการจดัรายวิชาได้เหมาะสมกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน           

100 มีการติดตาม และประเมินผล  และนําผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูร           

101 โรงเรียนมีระบบบริหารสารสนเทศทางวิชาการท่ีเช่ือมโยงข้อมลู ประมวลผลและรายงานผลการ

ดําเนินงานทัง้ระบบ 
          

102 สรรหาบคุคลได้เหมาะกบัวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม           

103 มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบัความต้องการให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน           

104 จดัเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัหลกัสตูร           166 
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105 นําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน           

106 สง่เสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  ความสามารถ  ความถนดั           

107 ร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชน ท้องถ่ิน ในการให้การบริการตามความต้องการของนกัเรียน           

108 ผู้บริหารประชมุคณะทํางานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางปฏิบติัการดําเนินการนิเทศ           

109 จดับคุลากรเข้าสอนตรงตามความสามารถและความถนดั           

110 จดัจํานวนนกัเรียนมีความพอดีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน           

111 ครูและผู้ นิเทศประชมุคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางการผลติส่ือ  เคร่ืองมือ  และกําหนดวิธีการ

นิเทศ 
          

112 ผลติส่ือการนิเทศการพฒันาผู้บริหารและครูสูม่าตรฐานสากล           
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113 ผู้บริหารให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศภายในโรงเรียน           

114 โรงเรียนจดัหาเคร่ืองมือให้ครูได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง           

115 โรงเรียนจดับรรยากาศ สิง่แวดล้อมเอือ้ตอ่การพฒันาตนเองและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู           

116 
การใช้ส่ืออปุกรณ์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มคา่และผู้ เรียนได้ใช้ส่ือ

อปุกรณ์อยา่งทัว่ถงึ 
          

117 มีการจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนเพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล           

118 ประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล           

119 มีการดําเนินติดตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ           

120 ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําไปหาทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานนิเทศในปีตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพ

ย่ิงขึน้ 
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121 โรงเรียนพฒันาห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของบคุลากรสําหรับใช้เพ่ือการ

นิเทศการศกึษาภายในโรงเรียน 
          

122 บคุลากรทกุคนในโรงเรียนมีบทบาทในการเป็นผู้ นํา/ผู้ตาม           

123 ผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศมีความพงึพอใจในการปฏิบติังาน           

124 
โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา        

ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตล่ะคน 
          

125 ครูและผู้ นิเทศมีการวางแผนพฒันากระบวนการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง           

126 มีการประชมุปฏิบติัการระหวา่งผู้ นิเทศ ผู้บริหาร และคณะครูทกุทา่น           

127 ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศภายใน และนําไปปฏิบติัได้           

128 มีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตล่ะคน           
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129 มีการวางแผนพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง           

130 มีการบรูณาการการจดัการเรียนรู้ชัน้เรียน           

131 มีการแยกวิเคราะห์หลกัสตูรรายชัน้เรียน           

132 มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน           

133 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาคํานงึถงึความต้องการของผู้ เรียน           

134 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็นมาตรฐานสากล           

135 มีการจดัทําแผนงบประมาณประจําปี           

136 ผู้บริหารมีการติดตามการดําเนินงานและประเมินโครงสร้างผลการนิเทศ           

137 มีการแตง่ตัง้คณะทํางานในการนิเทศ           

138 มีการแตง่ตัง้คณะทํางานผู้ รับผิดชอบโครงการตา่งๆ           
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139 ประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ           

140 มีการให้ความรู้และคําแนะนําในการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา           

141 
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
          

142 มีการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการนํามาใช้จริง           

143 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสมตอ่การแสวงหาความรู้

เพิ่มเติม 
          

144 โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดิการให้กบัครูและบคุลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม           

145 โรงเรียนมีการประเมินพฒันาการผู้ เรียนรอบด้านและปรับปรุงแก้ไขจนผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด           

146 โรงเรียนมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ บรรยากาศภายในโรงเรียนและมีกระบวนการนิเทศ

การศกึษาท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการบริหารงานโรงเรียน 
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147 
การพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้ยกระดบั

คณุภาพการศกึษาได้ 
          

148 
ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบายการศกึษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกบั

การจดัทํางบประมาณ 
          

149 มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน           

150 การให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศ           

151 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศโรงเรียนมีความชดัเจน            

152 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศโรงเรียน  บคุลากรเข้าใจ และปฏิบติัได้           

153 
การจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืนชมผลงานการนิเทศเพ่ือให้ครูผู้ รับการนิเทศมี 

ขวญั กําลงัใจท่ีจะมมุานะ 
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154 นําผลท่ีได้จากการรับการนิเทศไปขยายผลในการปฏิบติังาน           

155 นําผลท่ีได้จากการรับการนิเทศไปพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ           
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน   

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน            

2 
ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและการสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารงาน

โรงเรียน 
           

3 บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี            

4 โรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม สมัมนา เพิ่มพนูความรู้อยา่งตอ่เน่ือง            

5 ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางการส่ือสารและสง่สารได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว            

6 ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้ นํา            

7 ผู้บริหารยอมรับเคารพความคิดเหน็ของผู้ อ่ืน            

8 ผู้บริหารมีความเตม็ใจและยินดีท่ีจะรับผิดชอบในสิง่ท่ีเปล่ียนแปลง            

9 ผู้บริหารเรียนรู้วิธีการและเวลาท่ีจะมอบหมายงาน            

10 ผู้บริหารสร้างความจงรักภกัดีในองค์กร            
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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11 ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุ            

12 ผู้บริหารมีความเป็นตวัของตวัเองให้ดีท่ีสดุ            

13 ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ            

14 ผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีตดัสนิใจตรงเวลา            

15 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นนกัจดัการ พฒันาตนเอง            

16 ผู้บริหารมีการบริหารทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่            

17 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน            

18 ผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูผู้ รับคําแนะนํามีความมัน่ใจ            

19 ผู้บริหารมีการเสริมพลงัในการทํางานให้ครู            

20 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และสามารถนําโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล            
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

D
R.

N
am

a 
 C

ris
tin

a 

 
H

in
-C

he
ng

 C
he

n 

M
r.N

oo
rh

az
ilk

h 
 A

bu
 

 
  L

at
ip

ha
  S

aj
ar

i 

   M
r. 

Ah
m

ab
  B

ah
ri 

C
he

  

  

  M
rs

. S
ri 

Re
na

ni
 P

an
tja

st
ut

i 

 

 M
r. 

Su
m

ar
no

 

  M
r. 

Su
pr

ia
no

 

   M
rs

. A
nt

i R
is

m
ay

an
ti 

   น
าย

บวั
ลี 

 ว
งโ

พธี
 

 นา
ยคํ

าส
วน

  ท
อง

มณี
วง

 

21 ผู้บริหารจดัการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคณุภาพ            

22 ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ            

23 ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศกึษาดงูานในการจดัการศกึษานานาชาต ิ            

24 ผู้บริหารเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนนุด้านทรัพยากรท่ีครูต้องการ            

25 ครูและผู้ นิเทศร่วมกนัเขียนโครงการเสนอ ผู้บริหารรับทราบ            

26 ครูและผู้ นิเทศท่ีจะร่วมโครงการมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั            

27 มีการกําหนดข้อตกลงก่อนการดําเนินการนิเทศ            

28 มีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศ            

29 ผู้ นิเทศบนัทกึการสงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีกําหนดไว้            

30 ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นในการจดัการเรียนการสอน            
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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31 มีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั            

32 โรงเรียนสนบัสนนุ  สง่เสริมด้านงบประมาณท่ีสอดคล้องกบันโยบายในการพฒันาการจดัการเรียน   การสอน  การ

พฒันาผู้ เรียน  และการพฒันาบคุลากร 
           

33 มีการสงัเกตอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ภาคเรียน            

34 โรงเรียนพิจารณา  จดัสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการปฏิบติั 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและเหมาะสม 
           

35 มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาครู แลกเปล่ียนความรู้ซึง่กนั            

36 โรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้            

37 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร            

38 ครูใช้ภาษาตา่งประเทศในการจดัการเรียนการสอน            

39 ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ            

40 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการนิเทศการศกึษา และการพฒันาโรงเรียน            
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41 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสินใจทํางานร่วมกนั            

42 โรงเรียนมีวสัด ุ อปุกรณ์  การเรียน การสอนท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอ่การจดัการเรียน การสอน ทัง้ภาคทฤษฎี และปฏิบติัในแต่

ละรายวิชา 
           

43 โรงเรียนมีการพฒันาปรับปรุง  อาคาร  สถานท่ี  และวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ  ให้เหมาะสม  และทนัสมยัตอ่การจดัการเรียนการสอน            

44 ครูมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในวิชาท่ีตวัเองรับผิดชอบ            

45 ครูมีความเช่ือว่าตนเองสามารถพฒันาให้โรงเรียนดีขึน้ได้            

46 ครูและผู้ นิเทศมีการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การวางแผนการนิเทศ 

ทัง้ด้านงานบคุลากร  งานงบประมาณ  งานอาคารสถานท่ี  และ  งานบริหารทัว่ไป 
           

47 ครูรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง            

48 ครูทกุคนมีการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการด้วยความเป็นกลัยาณมิตร            

49 บคุลากรทกุคนมีเจตคติท่ีดีตอ่การนิเทศการศกึษา            

50 โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง 
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51 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยู่ในระดบัดี            

52 ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบันานาชาติได้            

53 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ดี            

54 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม (ภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ได้ดี)            

55 นกัเรียนมีการสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนันานาชาติ            

56 
นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทําโครงงานเสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ร่วมกบั

โรงเรียนนานาชาติ 
           

57 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง              

58 
นกัเรียนสามารถใช้ความคิดระดบัสงู  สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่

ตนเองสงัคมและประเทศชาติ 
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59 นกัเรียนสามารถประเมิน สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูข่าวสารอยา่งมีประสทิธิผล            

60 นกัเรียนมีผลงานท่ีสร้างสรรค์ในการแข่งขนัระดบันานาชาติได้            

61 นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ดี             

62 นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลกปัจจบุนั            

63 นกัเรียนมีความเข้าใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ            

64 นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นพลเมืองดี            

65 
โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสมตอ่การแสวงหาความรู้

เพิ่มเติม 
           

66 ผู้บริหารโรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ครูอยา่งทนัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนั            

67 ครูมีสว่นร่วมในการประชมุวางแผน ในโครงการนิเทศ            
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68 มีการประเมินและปรับปรุงการใช้ส่ือ อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศการศกึษา            

69 โรงเรียนมีการสร้างนวตักรรมเผยแพร่ทัง้ในและตา่งประเทศ            

70 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการทัง้ในประเทศ/ตา่งประเทศ            

71 โรงเรียนสามารถแสวงหาทรัพยากรด้านตา่งๆเพ่ือความเป็นเลิศในการจดัการศกึษา            

72 โรงเรียนมีการบริหารด้านบคุลากรอยา่งคลอ่งตวั            

73 โรงเรียนมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ สําหรับการใช้ในการดําเนินงานนิเทศ            

74 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรจากชมุชนและหน่วยงานภายนอก            

75 โรงเรียนมีการควบคมุ ติดตาม การจดัสวสัดิการให้กบัครูและบคุลากร            

76 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสม            

77 โรงเรียนมีกิจกรรมสง่เสริมการอ่านการเรียนรู้ค้นคว้าอยา่งหลากหลาย            
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78 ผู้บริหารยอมรับและเคารพความคิดเหน็ของผู้ อ่ืน            

79 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร            

80 ผู้ นิเทศมีการสงัเกตอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ภาคเรียน            

81 นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ            

82 ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้ นําทางวิชาการ            

83 
โรงเรียนมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ บรรยากาศภายในโรงเรียนและมีกระบวนการ

นิเทศการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการบริหารงานโรงเรียน 
           

84 
โรงเรียนมีการประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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85 มีผู้ นิเทศในการดําเนินติดตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ            

86 ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางการส่ือสารและสง่สารได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว            

87 ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ            

88 โรงเรียนมีการแจ้งแหลง่เรียนรู้ในการศกึษา ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมให้แก่ครูและบคุลากรใน

โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
           

89 โรงเรียนมีการจดัเสวนาทางวิชาการระหวา่งผู้บริหารและครูอยา่งตอ่เน่ือง            

90 มีการมอบหมายหน้าท่ีด้านการนิเทศให้กบับคุลากรอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร            

91 ครูแตล่ะคนใช้ความสามารถและทกัษะของตนอยา่งเตม็ท่ี            

92 ครูอทุิศตนเพ่ือความสําเร็จของโรงเรียน            

93 โรงเรียนสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ครูเพ่ือใช้ในการพฒันาตนเอง            

94 โรงเรียนอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีช่วยด้านการเรียนการสอน            

183 



 

 

ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

D
R.

N
am

a 
 C

ris
tin

a 

 
H

in
-C

he
ng

 C
he

n 

M
r.N

oo
rh

az
ilk

h 
 A

bu
 

 
  L

at
ip

ha
  S

aj
ar

i 

   M
r. 

Ah
m

ab
  B

ah
ri 

C
he

  

  

  M
rs

. S
ri 

Re
na

ni
 P

an
tja

st
ut

i 

 

 M
r. 

Su
m

ar
no

 

  M
r. 

Su
pr

ia
no

 

   M
rs

. A
nt

i R
is

m
ay

an
ti 

   น
าย

บวั
ลี 

 ว
งโ

พธี
 

 นา
ยคํ

าส
วน

  ท
อง

มณี
วง

 

95 มีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท            

96 มีการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท            

97 มีการพฒันาคู่มือการใช้หลกัสตูรเหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียนรู้            

98 มีการจดัทําหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานสากล            

99 มีการจดัรายวิชาได้เหมาะสมกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน            

100 มีการติดตาม และประเมินผล  และนําผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูร            

101 โรงเรียนมีระบบบริหารสารสนเทศทางวิชาการท่ีเช่ือมโยงข้อมลู ประมวลผลและรายงานผล

การดําเนินงานทัง้ระบบ 
           

102 สรรหาบคุคลได้เหมาะกบัวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม            

103 มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบัความต้องการให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน            

104 จดัเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัหลกัสตูร            
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105 นําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน            

106 สง่เสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  ความสามารถ  ความถนดั            

107 ร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชน ท้องถ่ิน ในการให้การบริการตามความต้องการของนกัเรียน            

108 
ผู้บริหารประชมุคณะทํางานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางปฏิบติัการดําเนินการ

นิเทศ 
           

109 จดับคุลากรเข้าสอนตรงตามความสามารถและความถนดั            

110 จดัจํานวนนกัเรียนมีความพอดีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน            

111 ครูและผู้ นิเทศประชมุคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางการผลติส่ือ  เคร่ืองมือ  และ

กําหนดวิธีการนิเทศ 
           

112 ผลติส่ือการนิเทศการพฒันาผู้บริหารและครูสูม่าตรฐานสากล            
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวัแปรตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
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113 ผู้บริหารให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศภายในโรงเรียน            

114 โรงเรียนจดัหาเคร่ืองมือให้ครูได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง            

115 โรงเรียนจดับรรยากาศ สิง่แวดล้อมเอือ้ตอ่การพฒันาตนเองและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู            

116 
การใช้ส่ืออปุกรณ์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มคา่และผู้ เรียนได้ใช้

ส่ืออปุกรณ์อยา่งทัว่ถงึ 
           

117 มีการจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนเพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล            

118 ประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล            

119 มีการดําเนินติดตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ            

120 ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําไปหาทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานนิเทศในปีตอ่ไปให้มี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 
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121 โรงเรียนพฒันาห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของบคุลากรสําหรับ

ใช้เพ่ือการนิเทศการศกึษาภายในโรงเรียน 
           

122 บคุลากรทกุคนในโรงเรียนมีบทบาทในการเป็นผู้ นํา/ผู้ตาม            

123 ผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศมีความพงึพอใจในการปฏิบติังาน            

124 
โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา        

ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตล่ะคน 
           

125 ครูและผู้ นิเทศมีการวางแผนพฒันากระบวนการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง            

126 มีการประชมุปฏิบติัการระหวา่งผู้ นิเทศ ผู้บริหาร และคณะครูทกุทา่น            

127 ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศภายใน และนําไปปฏิบติัได้            

128 
มีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

แตล่ะคน 
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 
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129 ประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ            

130 มีการให้ความรู้และคําแนะนําในการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา            

131 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล            

132 มีการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการนํามาใช้จริง            

133 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสมตอ่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม            

134 โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดิการให้กบัครูและบคุลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม            

135 โรงเรียนมีการประเมินพฒันาการผู้ เรียนรอบด้านและปรับปรุงแก้ไขจนผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด            

136 โรงเรียนมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ บรรยากาศภายในโรงเรียนและมีกระบวนการนิเทศการศกึษา

ท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการบริหารงานโรงเรียน 
           

137 ประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ            

138 มีการให้ความรู้และคําแนะนําในการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา            
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 
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139 ประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ            

140 มีการให้ความรู้และคําแนะนําในการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา            

141 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล            

142 มีการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการนํามาใช้จริง            

143 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการท่ีเพียงพอเหมาะสมตอ่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม            

144 โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดิการให้กบัครูและบคุลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม            

145 โรงเรียนมีการประเมินพฒันาการผู้ เรียนรอบด้านและปรับปรุงแก้ไขจนผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด            

146 โรงเรียนมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ บรรยากาศภายในโรงเรียนและมีกระบวนการนิเทศการศกึษา

ท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการบริหารงานโรงเรียน 
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ตารางท่ี 4 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ  (Interview) : ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 
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147 
การพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้

ยกระดบัคณุภาพการศกึษาได้ 
           

148 
ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบายการศกึษาในโรงเรียนให้สอดคล้อง

กบัการจดัทํางบประมาณ 
           

149 มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน            

150 การให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศ            

151 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศโรงเรียนมีความชดัเจน             

152 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศโรงเรียน  บคุลากรเข้าใจ และปฏิบติัได้            

153 
การจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืนชมผลงานการนิเทศเพ่ือให้ครูผู้ รับการนิเทศมี 

ขวญั กําลงัใจท่ีจะมมุานะ 
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154 นําผลท่ีได้จากการรับการนิเทศไปขยายผลในการปฏิบติังาน            
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 1.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

 เน่ืองจากข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและ

ผู้ เช่ียวชาญนัน้ พบว่า มีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น  ผู้ วิจัยจึงได้นํามาบูรณาการเข้า

ด้วยกัน  และนํามาจัดทําเป็นข้อคําถามได้  108  ข้อ และเม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 

(Content  Validity) โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้ เช่ียวชาญจํานวน  5  คน  และหาค่าดชันีความ

สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ (Index  of  Item-Objective  Congruence : IOC)  ของเคร่ืองมือวิจยั  

พบว่า  ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง .05 ขึน้ไป ทัง้นี ้ผู้ทรงวฒุิและผู้ เช่ียวชาญได้เสนอให้ปรับแก้ไข

ข้อคําถามบางข้อ  จากนัน้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการปรับแก้ข้อคําถามจนกระทัง่ได้ข้อคําถาม  จํานวน  

108  ข้อ  ซึง่หลงัจากนําไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  18  โรงเรียน  โรงเรียนละ  

2  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศกึษา  1  คน  และครูผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศ  1  คน  รวม

ทัง้สิน้  จํานวน  36  คน  และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  พบวา่ ได้คา่ความ

เช่ือมัน่เท่ากบั  .9554  ดงันัน้  แบบสอบถามดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เก็บ

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

 การวิจัยนีผู้้ วิจัยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  ผู้ วิจัยส่ง

แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามจํานวน  108  ข้อ ไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  217  

โรงเรียน  โรงเรียนละ  2  ฉบบั รวมทัง้สิน้จํานวน  434  ฉบบั  ได้รับแบบสอบถามคืนกลบัมา 194   

โรงเรียน จํานวน 388  ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 89.40  และเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ทัง้หมด  

ผู้วิจยันําแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาวิเคราะห์ผล  ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษา  และครู 

ผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  จํานวน  194  โรงเรียน  รวมทัง้สิน้  388  

คน  เม่ือพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษาสงูสดุ   ประสบการณ์ในการทํางาน  ตําแหน่ง

และประสบการณ์ การทํางานในตําแหน่งปัจจบุนั  โดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และหา

คา่ร้อยละ (Percentage)  รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
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      ตารางท่ี 5 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

1.เพศ 

        1.1  หญิง 

        1.2  ชาย 

 

210 

178 

 

54.12 

45.88 

รวม 388 100 

2.อายุ 

        2.1  ไมเ่กิน  30  ปี 

        2.2  31- 40  ปี 

        2.3  41-50  ปี                   

        2.4  51 ปีขึน้ไป 

 

44 

98 

105 

141 

 

11.34 

25.26 

27.06 

36.34 

รวม 388 100 

3.ระดบัการศกึษาสูงสุด 

        3.1  ปริญญาตรี                                                          

        3.2  ปริญญาโท                                                         

        3.3  ปริญญาเอก                                                          

        3.4  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ

 

255 

123 

10 

 

65.72 

31.70 

2.58 

รวม 388 100 

4.ประสบการณ์ในการทาํงาน 

        4.1  ไมเ่กิน 10 ปี 

        4.2  11 -20  ปี 

        4.3   21-30  ปี 

        4.4   31 ปีขึน้ไป 

 

45 

85 

103 

155 

 

11.60 

21.90 

26.55 

39.95 

รวม 388 100 

5. ตาํแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา 

        5.1 ผู้ อํานวยการสถานศกึษา 

        5.2 รองผู้ อํานวยการสถานศกึษา 

        5.3 ผู้ ท่ีรับผิดชอบด้านการนิเทศ 

 

169 

25 

194 

 

43.56 

6.44 

50.00 

รวม 388 100 
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      ตารางท่ี 5 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 

 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 

5.ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบัน 

       5.1  ไมเ่กิน 5 ปี 

       5.2   6 – 10  ปี 

       5.3  11 – 15 ปี 

       5.4  16 – 20  ปี 

       5.5  21 – 25 ปี 

       5.6  26  ปีขึน้ไป 

 

3 

95 

168 

63 

44 

15 

 

0.77 

24.49 

43.30 

16.24 

11.34 

3.86 

รวม 388 100 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 210 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.12 เป็นเพศชาย 178 คน คิดเป็นร้อยละ 45.88 ด้านอายุ พบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ 51  ปีขึน้ไป มีจํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.34  รองลงมาคือ 

อาย ุ41-50  ปี มีจํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06  และน้อยท่ีสดุคืออายไุม่เกิน 30 ปี มี

จํานวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.34 ด้านการศกึษาสงูสดุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่

มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจํานวน  255 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.72  รองลงมาคือ วุฒิ

การศกึษาระดบัปริญญาโท มีจํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ด้านประสบการณ์ในการ

ทํางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน 31 ปีขึน้ไป มีจํานวน 

155  คน คดิเป็นร้อยละ 39.95 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการทํางาน 21-30 ปี  มีจํานวน 103 

คน คดิเป็นร้อยละ 26.55 และน้อยท่ีสดุคือมีประสบการณ์ในการทํางานไม่เกิน 10 ปี  มีจํานวน 45 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ด้านตําแหน่งหน้าท่ีหลกัในสถานศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานศกึษา มีจํานวน  169  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.56 รองลงมา

คือ ครูผู้ ท่ี รับผิดชอบด้านการนิเทศ มีจํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบนั 11-15  ปี มีจํานวน 168  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.30 

รองลงมาคือ มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจบุนั 6-10 ปี มีจํานวน 95 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 24.49  และน้อยท่ีสดุคือ มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจบุนัไม่เกิน 5 ปี มีจํานวน 3 

คน คดิเป็นร้อยละ 0.77  

1.3.2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของตวัแปรตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

ในการวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้ ผู้วิจยัใช้วธีิการ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่เฉล่ีย (Χ ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายข้อและในภาพรวม  

โดยนําคา่เฉล่ียท่ีได้มาเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคดิของเบสท์  (Best)  รายละเอียด  ดงัตารางท่ี 6 

   

ตารางท่ี  6  คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

     การนิเทศโรงเรียน  

    n=194 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในเพ่ือตดิตามและ

ประเมินผลการเรียนการสอน 
4.72 .461 มากท่ีสดุ 

2 ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความ

สมดลุและการสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการ

บริหารงานโรงเรียน 

4.72 .560 มากท่ีสดุ 

3 บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการ

นิเทศการศกึษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
4.79 .438 มากท่ีสดุ 

4 โรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับการ

ฝึกอบรม  สมัมนา  เพิ่มพนูความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
4.79 .493 มากท่ีสดุ 

5 โรงเรียนสนบัสนนุให้ผู้ รับการนิเทศกบัผู้ นิเทศได้

ทํางานร่วมกนั 
4.80 .486 มากท่ีสดุ 

6 ผู้บริหารมีความเตม็ใจและยนิดีท่ีจะรับผิดชอบใน

สิง่ท่ีตนเปล่ียนแปลง 
4.47 .691 มาก 

7 ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความ

สมดลุขององค์กร 
4.57 .636 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

   การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

8 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นนกัจดัการ พฒันาตนเอง

และสามารถนําโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 
4.62 .503 มากท่ีสดุ 

9 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร 

ได้อยา่งคุ้มคา่ 
4.62 .573 มากท่ีสดุ 

10 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการปฏิบตังิาน 
4.73 .466 มากท่ีสดุ 

11 ผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูมีความมัน่ใจในตนเอง 4.74 .466 มากท่ีสดุ 

12 ผู้บริหารมีการเสริมพลงัในการทํางานให้ครู 4.80 .420 มากท่ีสดุ 

13 ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร

และบริหารจดัการ 
4.71 .473 มากท่ีสดุ 

14 ผู้บริหารเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนนุด้าน

ทรัพยากรท่ีครูต้องการ 
4.59 .657 มากท่ีสดุ 

15 ครูและผู้ นิเทศมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 4.44 .729 มาก 

16 ครูและผู้ นิเทศมีการกําหนดข้อตกลงก่อน 

การดําเนินการนิเทศ 
4.64 .612 มากท่ีสดุ 

17 ครูและผู้ นิเทศมีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศ

ภายใน 
4.65 .495 มากท่ีสดุ 

18 ผู้ นิเทศบนัทกึการสงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือ

ท่ีกําหนดไว้ 
4.68 .527 มากท่ีสดุ 

19 ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคดิเห็น 

และแสวงหาแนวทางท่ีดีท่ีสดุในการจดัการเรียน

การสอน 

4.26 .308 มาก 

20 ครูและผู้ นิเทศมีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนั

และกนั 
4.27 .375 มาก 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

 

 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

21 โรงเรียนสนบัสนนุ  สง่เสริมด้านงบประมาณท่ีสอดคล้อง

กบันโยบายในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  การ

พฒันาผู้ เรียน  และการพฒันาบคุลากร 

4.79 .429 
มากท่ีสดุ 

22 โรงเรียนพิจารณา  จดัสรรงบประมาณสําหรับการ

ดําเนินการปฏิบติักิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ี

พอเพียงและเหมาะสม 

4.67 .497 มากท่ีสดุ 

23 โรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณด้วย

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4.60 .635 มากท่ีสดุ 

24 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนให้

ความสําคญักบัการนิเทศการศกึษา และการพฒันา

โรงเรียน 

4.89 .307 มากท่ีสดุ 

25 โรงเรียนมีวสัด ุ อปุกรณ์  การเรียน การสอนท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอตอ่การจดัการเรียน การสอน ทัง้ภาคทฤษฎี 

และปฏิบติัในแตล่ะรายวิชา 

4.92 .271 
มากท่ีสดุ 

26 โรงเรียนมีการพฒันาปรับปรุง  อาคาร  สถานท่ี  และวสัด ุ

อปุกรณ์ตา่งๆ  ให้เหมาะสม  และทนัสมยัตอ่การจดัการ

เรียนการสอน 

4.92 .278 
มากท่ีสดุ 

27 ครูและผู้ นิเทศมีการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การ

วางแผนการนิเทศ ทัง้ด้านงานบคุลากร  งานงบประมาณ  

งานอาคารสถานท่ี  และ งานบริหารทัว่ไป 

 

4.95 .204 มากท่ีสดุ 

28 ครูทกุคนมีการปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนด้าน

วิชาการด้วยความเป็นกลัยาณมิตร 
4.94 .221 มากท่ีสดุ 

29 บคุลากรทกุคนมีเจตคติท่ีดีตอ่การนิเทศการศกึษา 

 
4.93 .241 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

30 โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 
4.91 .314 มากท่ีสดุ 

31 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมิน

ระดบัชาต ิ
4.55 .473 มากท่ีสดุ 

32 ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบั

นานาชาตไิด้ 
4.69 .321 มากท่ีสดุ 

33 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ดี 4.43 .546 มาก 

34 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม ได้ดีอยา่งน้อย  

1 ภาษา (ภาษาตา่งประเทศอ่ืนได้ดี) 
4.45 .586 มาก 

35 นกัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบั

ความสามารถทางภาษาจากสถาบนันานาชาต ิ
4.44 .462 มาก 

36 นกัเรียนสามารถใช้ความคดิระดบัสงู  สามารถ

สร้างสรรค์ความคดิใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง

สงัคมและประเทศชาต ิ

4.50 .363 มากท่ีสดุ 

37 นกัเรียนสามารถประเมินแสวงหา  สงัเคราะห์   

ใช้ข้อมลูขา่วสารอยา่งมีประสทิธิผล 
4.29 .691 มาก 

38 นกัเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถแขง่ขนัได้ใน

ระดบันานาชาต ิ
4.50 .445 มากท่ีสดุ 

39 นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ดี  4.42 .600 มาก 

40 นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลก

ปัจจบุนั 
4.52 .690 มากท่ีสดุ 

41 นกัเรียนมีความเข้าใจในวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ของนานาชาต ิ
4.67 .611 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 
 

 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

42 นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็น

พลเมืองดี 
4.68 .485 มากท่ีสดุ 

43 โรงเรียนมีห้องสมดุแหลง่เรียนรู้ ศนูย์วทิยบริการท่ี

เพียงพอเหมาะสมตอ่การแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 
4.92 .289 มากท่ีสดุ 

44 ผู้บริหารโรงเรียนมีการแจ้งขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่ครูอยา่งทนัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนั 
4.90 .295 มากท่ีสดุ 

45 ครูมีสว่นร่วมในการประชมุวางแผน ในโครงการ

นิเทศ 
4.97 .190 มากท่ีสดุ 

46 มีการประเมนิและปรับปรุงการใช้ส่ือ อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศการศกึษา 
4.95 .210 มากท่ีสดุ 

47 โรงเรียนสามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านตา่งๆ

เพ่ือความเป็นเลศิในการจดัการศกึษา 
4.95 .210 มากท่ีสดุ 

48 โรงเรียนมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ สําหรับ

การใช้ในการดําเนินงานนิเทศ  
4.94 .221 มากท่ีสดุ 

49 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุงบประมาณและ

ทรัพยากรจากชมุชนและหนว่ยงานภายนอก 
4.68 .564 มากท่ีสดุ 

50 โรงเรียนมีการควบคมุ ตดิตาม การจดัสวสัดกิาร

ให้กบัครูและบคุลากร 
4.44 .325 มาก 

51 โรงเรียนมีกิจกรรมสง่เสริมการอา่นการเรียนรู้

ค้นคว้าอยา่งหลากหลาย 
4.38 .334 มาก 

52 ผู้บริหารยอมรับและเคารพความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 4.34 .341 มาก 

53 ครูสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร 4.51 .366 มากท่ีสดุ 

54 ผู้ นิเทศมีการสงัเกตอยา่งน้อย 2 ครัง้ตอ่ภาคเรียน 4.53 .369 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

55 นกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั

บคุคลอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
4.70 .521 มากท่ีสดุ 

56 ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้ นําทางวิชาการ 4.53 .369 มากท่ีสดุ 

57 โรงเรียนมีโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ 

บรรยากาศภายในโรงเรียนและมีกระบวนการนิเทศ 
4.55 .369 มากท่ีสดุ 

58 ผู้บริหารมีการกําหนดแนวทางการส่ือสารและสง่

สารได้อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว 
4.55 .353 มากท่ีสดุ 

59 ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

จดัการเรียนการสอนกบันานาชาต ิ
4.58 .399 มากท่ีสดุ 

60 โรงเรียนมีการแจ้งแหลง่เรียนรู้ในการศกึษา ค้นคว้า

ความรู้เพิม่เตมิให้แก่ครูและบคุลากรในโรงเรียน

อยา่งตอ่เน่ือง 

4.36 .403 มาก 

61 โรงเรียนมีการจดัเสวนาทางวิชาการระหวา่ง

ผู้บริหารและครูอยา่งตอ่เน่ือง 
4.44 .325 มาก 

62 มีการมอบหมายหน้าท่ีด้านการนิเทศให้กบั

บคุลากรอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4.96 .180 มากท่ีสดุ 

63 โรงเรียนสนบัสนนุงบประมาณให้แก่ครูเพ่ือใช้ใน

การพฒันาตนเอง 
4.93 .250 มากท่ีสดุ 

64 โรงเรียนอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีช่วย

ด้านการเรียนการสอน 
4.96 .180 มากท่ีสดุ 

65 โรงเรียนมีระบบบริหารสารสนเทศทางวิชาการท่ี

เช่ือมโยงข้อมลู ประมวลผลและรายงานผลการ

ดําเนินงานทัง้ระบบ 

4.96 .180 มากท่ีสดุ 

66 โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสม 3.82 .395 มาก 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

67 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาให้

เหมาะสมกบับริบท 
4.01 .399 มาก 

68 โรงเรียนมีการพฒันาคูมื่อการใช้หลกัสตูรเหมาะสม

กบัสภาพการจดัการเรียนรู้ 
3.63 .282 มาก 

69 โรงเรียนมีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 
3.68 .334 มาก 

70 ครูและผู้ นิเทศมีการตดิตาม และประเมินผลและนํา

ผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูร 
3.62 .241 มาก 

71 โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบั

ความต้องการและจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การ

เรียนการสอน 

4.00 .212 มาก 

72 โรงเรียนจดัเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกบั

หลกัสตูร 
3.50 .409 มาก 

73 ครูนําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียน

การสอน 
4.03 .398 มาก 

74 ครูสง่เสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  

ความสามารถ ความถนดั 
3.60 .368 มาก 

75 โรงเรียนร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชน ท้องถ่ิน  

ในการให้การบริการตามความต้องการของนกัเรียน 
4.94 .386 มากท่ีสดุ 

76 ผู้บริหารประชมุคณะทํางานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางปฏิบตักิารดําเนินการนิเทศ 
4.94 .376 มากท่ีสดุ 

77 โรงเรียนจดัจํานวนนกัเรียนมีความพอดีเอือ้ตอ่ 

การเรียนการสอน 
4.94 .326 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

78 ครูและผู้ นิเทศประชมุคณะทํางานเพ่ือพิจารณา

แนวทางการผลติส่ือ  เคร่ืองมือ  และกําหนดวิธี 

การนิเทศ 

4.42 .748 มาก 

79 ครูและผู้ นิเทศผลติส่ือการนิเทศการพฒันาผู้บริหาร

และครูสูม่าตรฐานสากล 
4.54 .740 มากท่ีสดุ 

80 โรงเรียนมีการจดัการเรียนรู้และการวดัผลประเมิน

ท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.94 .273 มากท่ีสดุ 

81 โรงเรียนจดับรรยากาศ สิง่แวดล้อมเอือ้ตอ่การ

พฒันาตนเองและพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ของครู 

4.98 .133 มากท่ีสดุ 

82 การใช้ส่ืออปุกรณ์ประกอบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มคา่และ

ผู้ เรียนได้ใช้ส่ืออปุกรณ์อยา่งทัว่ถงึ 

4.97 .158 มากท่ีสดุ 

83 โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนเพ่ือรองรับ

การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4.01 .408 มาก 

84 โรงเรียนประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบั

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

3.63 .482 มาก 

85 ผู้ นิเทศมีการดําเนินตดิตามงานการนิเทศภายใน

อยา่งเป็นระบบ 

4.48 .772 มาก 

86 ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําไปหาทางแก้ไข

ปรับปรุงการดําเนินงานนิเทศในปีตอ่ไปให้มี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

4.56 .603 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

87 โรงเรียนพฒันาห้องสมดุ แหลง่เรียนรู้ให้เหมาะสม

กบัความต้องการของบคุลากรสําหรับใช้เพ่ือการ

นิเทศการศกึษาภายในโรงเรียน 

4.92 .308 มากท่ีสดุ 

88 บคุลากรทกุคนในโรงเรียนมีบทบาทในการเป็น

ผู้ นํา/ผู้ตาม 
4.92 .308 มากท่ีสดุ 

89 ผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศมีความพงึพอใจในการ

ปฏิบตังิาน 
3.60 .322 มาก 

90 โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  

ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

แตล่ะคน 

3.71 .284 มาก 

91 ครูและผู้ นิเทศมีการวางแผนพฒันากระบวนการ

เรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 
3.64 .226 มาก 

92 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาคํานงึถึงความต้องการของ

ผู้ เรียน 
4.01 .200 มาก 

93 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็น

มาตรฐานสากล 
3.51 .394 มาก 

94 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะทํางานในการนิเทศ 4.52 .705 มากท่ีสดุ 

95 ผู้บริหารมีการตดิตามการดําเนินงานและประเมิน

โครงสร้างผลการนิเทศ 
4.35 .988 มาก 

96 โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทํา

ความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะ

กลุม่สาระ 

3.94 .223 มาก 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

97 โรงเรียนมีการให้ความรู้และคําแนะนํากบัครูใน 

การจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา 
3.52 .338 มาก 

98 โรงเรียนเชิญวทิยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองการจดัทํา

หลกัสตูรสถานศกึษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

4.04 .381 มาก 

99 โรงเรียนมีการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการ

นํามาใช้จริง 
3.61 .348 มาก 

100 โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดกิารให้กบัครูและ

บคุลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
4.79 .420 มากท่ีสดุ 

101 ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์

นโยบายการศกึษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกบัการ

จดัทํางบประมาณ 

4.70 .480 มากท่ีสดุ 

102 โรงเรียนมีการประเมินพฒันาการผู้ เรียนรอบด้าน

และปรับปรุงแก้ไขจนผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด 
4.94 .286 มากท่ีสดุ 

103 โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้

ยกระดบัคณุภาพการศกึษาได้ 

4.94 .286 มากท่ีสดุ 

104 อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนมีความพร้อมและ

เพียงพอสําหรับการนิเทศการศกึษา 
3.92 .359 มาก 

105 ผู้บริหารให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศภายใน

โรงเรียน 

4.94 .286 มากท่ีสดุ 

106 ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบั 

การนิเทศภายใน และนําไปปฏิบตัไิด้ 
4.94 .286 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของแตล่ะตวัแปรท่ีเป็นตวับง่ชีส้ากลของ 

    การนิเทศโรงเรียน  (ตอ่) 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า จากการวิเคราะห์คา่ระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 388 คน โดยภาพรวม 

ข้อคําถาม ทัง้ 108  ข้อ มีค่าเฉล่ีย (Χ ) อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.98  แสดงว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉล่ียตัง้แต่ระดบัมากถึงมากท่ีสุด  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  อยูร่ะหวา่ง .133 - .988  แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ตวัแปร

ในลักษณะสอดคล้องกัน  โดยตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย ( Χ ) สูงสุดคือ  ตัวแปรท่ี  81 โรงเรียนจัด

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอือ้ต่อการพฒันาตนเองและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู    มี

ค่าเฉล่ีย ( Χ ) เท่ากับ  4.98  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .988  แสดงว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัในระดบัน้อย  รองลงมาคือ  ตวัแปรท่ี  45ครูมีสว่นร่วมใน

การประชมุวางแผน ในโครงการนิเทศ มีคา่เฉล่ีย (Χ ) เท่ากบั 4.97  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากับ .190  และตัวแปรท่ี 82  การใช้ส่ืออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มคา่และผู้ เรียนได้ใช้ส่ืออปุกรณ์อย่างทัว่ถึง   มีคา่เฉล่ีย (Χ ) เท่ากบั 4.97  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .158  แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อตวั

แปรในลกัษณะสอดคล้องกนั โดยพบว่าตวัแปรท่ี  45 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกตา่ง

กนัน้อยท่ีสดุ  และตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ  ตวัแปรท่ี  72 โรงเรียนจดัเวลาในการเรียนการ

ข้อที่ ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 
ค่าเฉล่ีย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

107 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืนชม

ผลงานการนิเทศเพ่ือให้ครูผู้ รับการนิเทศมี 

ขวญั กําลงัใจ ท่ีจะมุง่มัน่ในการปฏิบตังิาน 

4.55 .646 มากท่ีสดุ 

108 ครูทกุคนนําผลท่ีได้จากการรับการนิเทศไปพฒันา

งานให้มีประสทิธิภาพ 
4.70 .564 มากท่ีสดุ 
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สอนให้เหมาะกับหลกัสตูร   มีค่าเฉลี่ย (Χ )เท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 

.409 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโรงเรียนจดัเวลาในการเรียนการสอนให้

เหมาะกับหลักสูตรอยู่ในระดับน้อย  และเม่ือพิจารณาจํานวนของระดับข้อเท็จจริง  พบว่า  

ข้อเท็จจริงอยูใ่นระดบัมาก  38  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  35.19  และอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  70  ข้อ  คิด

เป็นร้อยละ  64.81 

ผลการวิเคราะห์ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน   

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis)  โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติ ข้อตกลงเบือ้งต้นท่ีสําคญั  คือ  การตรวจสอบความเหมาะสมของ

ข้อมลูในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

การตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้  

โคมเรย์ และลี (Comrey and  Lee)ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาจํานวนตวัอย่างท่ีเพียงพอตอ่

การวิเคราะห์องค์ประกอบว่า  จํานวนตัวอย่าง  50  ตัวอย่าง  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  จํานวน

ตวัอย่าง  100  ตวัอย่าง ไม่เหมาะสม  จํานวนตวัอย่าง  200  ตวัอย่าง พอใช้  จํานวนตวัอย่าง  

300  ตวัอย่างดี  จํานวนตวัอย่าง  500  ตวัอย่าง  ดีมาก  และจํานวนตวัอย่างมากกว่า 1,000  

ตวัอย่าง  ดีท่ีสดุ  ซึง่สอดคล้องกบัทาบาชนิคและไฟเดล  (Tabachnick  and  Fidell)  ท่ียืนยนัว่า  

การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ต้องมีตวัอย่างจํานวนอย่างน้อย  300  ตวัอย่าง  ซึ่งงานวิจัยนีเ้ก็บ

แบบสอบถามได้จํานวน  388  ฉบบั  จงึมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 

ทัง้นี ้ยงัมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ ซึง่ในท่ีนีใ้ช้การตรวจสอบโดยสถิติ  ตวัแปร

มีความสมัพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากคา่  KMO  and  Bartlett’s  Test  โดยคา่ Kaiser–Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequace อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ KMO  Bartlett’s  

Test  of Sphericity ใช้ทดสอบตวัแปรต่างๆ ว่ามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบ ได้ผลดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 คา่ KMO – Meyer-Olkin and Bartlett’s  Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure  of  Sampling  Adequacy                                               

.965 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3579.12 

 Df 45 

 Sig .000 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling  

adequace)ของชดุข้อมลูท่ีเก็บได้จากการวิจยั พบว่ามีคา่เท่ากบั  .965 ซึง่คา่ KMO  0.8  แสดง

ว่า ข้อมลูชดุนีมี้ความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรโดยคา่สถิติทดสอบ Bartiett’s Test of Sphericity มีนยัสําคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) 

แสดงว่าเมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้จึงมี

ความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 

การวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principle Component 

Analysis : PCA) ด้วยการหมนุแกนแบบตัง้ฉาก (Orthogonal Rotation)  และการหมนุแกน

องค์ประกอบด้วยวิธีแบบแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) โดยข้อตกลงเบือ้งต้นในการศกึษาครัง้นี ้

ใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบ ดงันี ้1) มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.05 ขึน้ไป 2) มี

คา่ไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์และมีตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบมีจํานวน  3  

ตวัแปรขึน้ไป ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักล่าว ได้

จํานวนองค์ประกอบและคา่ความแปรปรวน ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี  8   องค์ประกอบ  คา่ไอเกน  คา่ร้อยละของความแปรปรวน  คา่ร้อยละของ 

      ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

 

องค์ประกอบ 

(Component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความแปรปรวน 

ของตวัแปร

(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 

ร้อยละ(% of 

Variance) 

ค่าความแปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(Cumulative %) 

1 16.469 15.249 15.249 

2 10.947 10.161 25.410 

3 7.233 6.697 32.107 

4 7.029 6.508 38.616 

5 6.931 6.417 45.033 

6 4.572 4.234 49.266 

7 3.578 3.313 52.579 

8 2.175 2.014 54.593 

9 1.725 1.597 56.190 

10 1.708 1.581 57.771 

11 1.544 1.430 59.201 

12 1.490 1.380 60.581 

13 1.448 1.341 61.922 

14 1.440 1.333 63.255 

15 1.398 1.286 64.541 

16 1.309 1.212 65.753 

17 1.292 1.196 66.949 

18 1.291 1.195 68.145 
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ตารางท่ี  8   องค์ประกอบ  คา่ไอเกน  คา่ร้อยละของความแปรปรวน  คา่ร้อยละของ 

      ความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่)  

 

องค์ประกอบ 

(Component) 

Rotation Sums of Squared Loadings 

ค่าความแปรปรวน 

ของตวัแปร

(Eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน 

ร้อยละ(% of 

Variance) 

ค่าความแปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(Cumulative %) 

19 1.259 1.166 69.310 

20 1.245 1.153 70.463 

21 1.224 1.152 71.6115 

22 1.243 1.151 72.766 

23 1.228 1.137 73.902 

24 1.225 1.134 75.036 

25 1.187 1.099 76.136 

26 1.187 1.099 77.234 

27 1.152 1.067 78.301 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคา่ไอเกนมากกว่า 1 มี  27 องค์ประกอบ เม่ือ

หมนุแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมดร้อยละ 78.301 และเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การ

คดัเลือกองค์ประกอบท่ีมีคา่นํา้หนกัตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) 

พบว่า มีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตวัแปรท่ีสามารถอธิบายองค์ประกอบได้

มากกว่า 3 ตวัขึน้ไป  เพียง 6 องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 

องค์ประกอบท่ี 1-6 สว่นองค์ประกอบอ่ืนๆ จํานวน 21 องค์ประกอบนัน้ ขาดคณุสมบตัิตามเกณฑ์

จึงไม่เข้าข่ายการวิจยั โดยองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ทัง้ 6 องค์ประกอบ เม่ือหมนุแกน

แล้วองค์ประกอบท่ี 1 มีคา่ไอเกนสงูสดุ มีคา่ไอเกนเท่ากบั 16.469 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ทัง้หมดได้ร้อยละ 15.249 องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเกน เท่ากบั 10.947 สามารถอธิบายความ

แปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 10.161 องค์ประกอบท่ี 3 มีคา่ไอเกน เท่ากบั 7.233 สามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 6.697 และองค์ประกอบอ่ืนๆ มีคา่ไอเกนและความสามารถใน

การอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดค่อยๆ ลดลงตามลําดบั และองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดคือ องค์ประกอบท่ี 1-6 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมด 

49.266 

นอกจากนีนํ้า้หนักองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมุน

แกน สามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 9 

ตารางท่ี  9  คา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน 

ตวัแปร 
ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 

72 .958       

93 .958       

97 .958       

68 .953       

84 .952       

99 .949       

74 .944       

66 .903       

70 .881       

91 .872       

67 .857       

83 .857       

90 .851       

69 .849       

73 .802       

98 .796       

96 .743       

19 .740       
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ตารางท่ี 9 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน (ตอ่) 

ตวัแปร 
ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 

92 .686       

71 .685       

20 .675       

31  .932      

38  .929      

32  .926      

36  .900      

33  .892      

37  .883      

40  .879      

39  .879      

34  .873      

35  .808      

42  .788      

41  .774      

55   .747      

103   .986     

105   .982     

75   .979     

102   .977     

76   .975     

77   .974     

106   .973     

14    .778    

13    .777    
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  ตารางท่ี  9 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน (ตอ่) 

ตวัแปร 
ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 

6    .751    

7    .751    

10    .730    

12    .728    

8    .708    

11    .708    

9    .701    

94    .641    

95    .604    

16     .834   

18     .794   

17     .792   

15     .766   

78     .752   

108     .744   

79     .724   

86     .705   

107     .691   

85     .604   

101      .811  

22      .806  

49      .376  

100      .694  

23      .684  

21      .681  
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  ตารางท่ี 9 คา่นํา้หนกัองค์ประกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัหมนุแกน (ตอ่) 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ องค์ประกอบของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ตามเกณฑ์

การคดัเลือกองค์ประกอบมี 7 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 21 ตวัแปร องค์ประกอบ

ท่ี 2 จํานวน 13 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 7 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี  4 จํานวน 11 ตวัแปร 

องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 10 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี  6 จํานวน 6 ตวัแปร องค์ประกอบท่ี 7 จํานวน  

5 ตวัแปร 

 เพ่ือความสะดวกในการเรียกช่ือองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ท่ีกําหนด ผู้วิจยั

ได้ตัง้ช่ือองค์ประกอบ ดงัตารางท่ี 10 และมีรายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ ดงัตารางท่ี 12-18 

ตารางท่ี 10  องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

 

ลาํดบัที่ องค์ประกอบ จาํนวนตวัแปร 
ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 

1 องค์ประกอบท่ี  1 21  .675 - .958 

2 องค์ประกอบท่ี  2 13  .747 - .932 

3 องค์ประกอบท่ี  3 7  .973 - .986 

4 องค์ประกอบท่ี  4 11  .604 - .778 

5 องค์ประกอบท่ี  5 10  .604 - .834 

6 องค์ประกอบท่ี  6 6  .681 - .811 

 

ตวัแปร 
ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 

2       .709 

5       .653 

4       .642 

3       .595 

24       .539 
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ตารางท่ี 10  องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 

 

ลาํดบัที่ องค์ประกอบ จาํนวนตวัแปร 
ค่านํา้หนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 

7 องค์ประกอบท่ี  7 5 .539 - .709 

รวม 73  .539 - .986 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดมีจํานวน 7 

องค์ประกอบโดยองค์ประกอบมีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบได้มากท่ีสดุคือ องค์ประกอบ

ท่ี 1 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 21 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง .675 - 

.958  รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 2 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 13 ตวัแปร มีค่า

นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .747 - .932  ต่อมาคือ องค์ประกอบท่ี 3 มีจํานวนตวัแปรท่ี

อธิบายองค์ประกอบ 7 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .973 - .986  องค์ประกอบท่ี 

4 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 11 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง   .604 - 

.778  องค์ประกอบท่ี 5 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 10 ตวัแปร มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .604 - .834   องค์ประกอบท่ี 6 มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ 6 

ตวัแปร มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .681 - .811   องค์ประกอบท่ี 7 มีจํานวนตวัแปรท่ี

อธิบายองค์ประกอบ 5 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง  .539 - .709  ซึง่รวมมีจํานวน

ตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบทัง้สิน้ 73 ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง   .539 - .986 
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  ตารางท่ี 11  องค์ประกอบท่ี  1 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

72 โรงเรียนจดัเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัหลกัสตูร .958 

93 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็นมาตรฐานสากล .958 

97 โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจใน

เร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ 
.958 

68 โรงเรียนมีการพฒันาคูมื่อการใช้หลกัสตูรเหมาะสมกบัสภาพ 

การจดัการเรียนรู้ 
.953 

84 โรงเรียนประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียน 

การสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
.952 

99 โรงเรียนมีการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการนํามาใช้

จริง 
.949 

74 ครูสง่เสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  ความสามารถ   

ความถนดั 
.944 

66 โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท .903 

70 ครูและผู้ นิเทศมีการตดิตาม และประเมินผล  และนําผลท่ีได้ไป

พฒันาหลกัสตูร 
.881 

91 ครูและผู้ นิเทศมีการวางแผนพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

อยา่งตอ่เน่ือง 
.872 

67 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบั

บริบท 
.857 

83 โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนเพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
.857 

90 โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  ในการดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตล่ะคน 
.851 

69 โรงเรียนมีการจดัทําหนว่ยการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานสากล .849 
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  ตารางท่ี 11 องค์ประกอบท่ี  1 (ตอ่) 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

73 ครูนําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน .802 

98 โรงเรียนเชิญวทิยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองการจดัทําหลกัสตูร

สถานศกึษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
.796 

96 โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจ

ในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ 
.743 

19 ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นและแสวงหา

แนวทางท่ีดีท่ีสดุในการจดัการเรียนการสอน 
.740 

92 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาคํานงึถึงความต้องการของผู้ เรียน .686 

71 โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบัความต้องการ

และจดับรรยากาศให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน 
.685 

20 ครูและผู้ นิเทศมีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและ

กนั 
.675 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

16.469 

15.249 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 1 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 21  

ตวัแปร  หลงัหมนุแกนมีค่านํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading)  อยู่ระหว่าง .675-

.958 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 16.469 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 

15.249 ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนี ้

มีความสําคญัเป็นอนัดบั 1 กล่าวคือ ตวัแปรทัง้ 21 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบาย

องค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี72  โรงเรียนจดัเวลาในการ

เรียนการสอนให้เหมาะกบัหลกัสตูร ตวัแปรท่ี 93 หลกัสตูรแต่ละรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็น

มาตรฐานสากล และตวัแปรท่ี 97 โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจใน

เร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .958 สําหรับ

ตวัแปรท่ี 20 ครูและผู้ นิเทศมีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั พบว่า มีคา่นํา้หนกั
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องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .675 และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า “การพฒันาหลกัสตูรและการ

จดัการเรียนการสอน” 

 

  ตารางท่ี 12  องค์ประกอบท่ี 2 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

31 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาต ิ         

อยูใ่นระดบัดี 
.932 

38 นกัเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถแขง่ขนัได้ในระดบั

นานาชาต ิ
.929 

32 ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบันานาชาติ

ได้ 
.926 

36 นกัเรียนสามารถใช้ความคดิระดบัสงู  สามารถสร้างสรรค์

ความคดิใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองสงัคมและประเทศชาต ิ
.900 

33 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ดี .892 

37 นกัเรียนสามารถประเมิน   แสวงหา  สงัเคราะห์  ใช้ข้อมลู

ขา่วสารอยา่งมีประสทิธิผล 
.883 

40 นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลกปัจจบุนั .879 

39 นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ดี .879 

34 นกัเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม ได้ดีอยา่งน้อย 1 ภาษา

(ภาษาตา่งประเทศอ่ืนได้ดี) 
.873 

35 นกัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทาง

ภาษาจากสถาบนันานาชาต ิ
.808 

42 นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นพลเมืองดี .788 
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  ตารางท่ี 12  องค์ประกอบท่ี 2 (ตอ่) 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

41 นกัเรียนมีความเข้าใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ของนานาชาต ิ
.774 

55 นกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคลอ่ืน 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
.747 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

10.974 

10.161 

 

จากตารางท่ี 12 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 2 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 13  

ตัวแปร  หลังหมุนแกนมีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .747-.932 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 10.974 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.161 ซึง่เม่ือ

เทียบกบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญั

เป็นอนัดบั 2 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี31  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการ

ประเมินระดบัชาติ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .932 และตวัแปรท่ี 55 นกัเรียนและครูมี

เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ . 747 และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน” 

  ตารางท่ี 13  องค์ประกอบท่ี 3  

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

103 

โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนอยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้ยกระดบัคณุภาพ

การศกึษาได้ 

.986 
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ตารางท่ี 13 องค์ประกอบท่ี 3  (ตอ่)  

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

105 ผู้บริหารให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์                      

พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
.982 

75 โรงเรียนร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชน ท้องถ่ิน ในการให้ 

การบริการเก่ียวกบัการเรียนการสอนตามความต้องการของ

นกัเรียน 

.979 

102 โรงเรียนมีการประเมินพฒันาการผู้ เรียนรอบด้านและ

ปรับปรุงแก้ไขจนผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนด 
.977 

76 ผู้บริหารประชมุคณะทํางานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจใน

แนวทางปฏิบตักิารดําเนินการนิเทศ 
.975 

77 โรงเรียนจดัจํานวนนกัเรียนพอดีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน .974 

106 ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศภายใน 

และนําไปปฏิบตัไิด้ 
.973 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

7.233 

6.697 

 

จากตารางท่ี 13 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 3 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 7 ตวัแปร               

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .973-.986 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 7.233  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.697  ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ

แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคัญเป็นอันดับ 3 

กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 7  ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี103  โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .986 และตวัแปรท่ี 106 ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการ

นิเทศภายใน และนําไปปฏิบตัิได้ พบว่า มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ . 973 และผู้วิจยั

ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การสร้างเครือขา่ยร่วมพฒันา” 
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  ตารางท่ี 14 องค์ประกอบท่ี 4 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

14 ผู้บริหารเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนนุด้านทรัพยากรท่ี

ครูต้องการ 
.778 

13 ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและ

บริหารจดัการ 
.777 

6 ผู้บริหารมีความเตม็ใจและยนิดีท่ีจะรับผิดชอบในสิง่ท่ีตน 

เปล่ียนแปลง 
.751 

7 ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุของ

องค์กร 
.751 

10 ผู้บริหารโรงเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตังิาน .730 

12 ผู้บริหารมีการเสริมพลงัในการทํางานให้ครู .728 

8 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นนกัจดัการ พฒันาตนเองและสามารถ

นําโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 
.708 

11 ผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูมีความมัน่ใจในตนเอง .708 

9 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อยา่ง

คุ้มคา่ 
.701 

94 โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะทํางานในการนิเทศ .641 

95 ผู้บริหารมีการตดิตามการดําเนินงานและประเมินโครงสร้าง

ผลการนิเทศ 
.604 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

7.029 

6.508 

 

จากตารางท่ี 14 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 4 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 11  

ตวัแปร  หลงัหมุนแกนมีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .604-.778 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 7.029  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.508  ซึง่เม่ือเทียบ
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กบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 4 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 11  ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี14  ผู้บริหารเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนุนด้าน

ทรัพยากรท่ีครูต้องการ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .778 และตวัแปรท่ี 95 ผู้บริหารมี

การติดตามการดําเนินงานและประเมินโครงสร้างผลการนิเทศ พบว่า มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบ

น้อยท่ีสดุ คือ .604  และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การบริหารจดัการระบบงาน” 

 

  ตารางท่ี 15 องค์ประกอบท่ี  5 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

16 ครูและผู้ นิเทศมีการกําหนดข้อตกลงก่อนการดําเนินการนิเทศ .834 

18 ผู้ นิเทศบนัทกึการสงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีกําหนด

ไว้ 

.794 

17 ครูและผู้ นิเทศมีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศภายใน .792 

15 ครูและผู้ นิเทศมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั .766 

78 ครูและผู้ นิเทศประชมุคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ผลติส่ือ  เคร่ืองมือ  และกําหนดวิธีการนิเทศ 
.752 

108 ครูทกุคนนําผลท่ีได้จากการรับการนิเทศไปพฒันางานให้มี

ประสทิธิภาพ 
.744 

79 ครูและผู้ นิเทศผลติส่ือการนิเทศการพฒันาผู้บริหารและครูสู่

มาตรฐานสากล 
.724 

86 ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําไปหาทางแก้ไขปรับปรุง

การดําเนินงานนิเทศในปีตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 
.705 

107 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืนชมผลงานการนิเทศ

เพ่ือให้ครูผู้ รับการนิเทศมีขวญั กําลงัใจ ท่ีจะมุง่มัน่ในการ

ปฏิบตังิาน 

.691 
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  ตารางท่ี 15 องค์ประกอบท่ี  5 (ตอ่) 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

85 
ผู้ นิเทศมีการดําเนินตดิตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็น

ระบบ 

.604 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

6.931 

6.417 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 5 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 10  

ตวัแปรหลงั  หมุนแกนมีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .604-.834 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 6.931  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.417  ซึง่เม่ือเทียบ

กบัค่าความแปรปรวนของตวัแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็น

อนัดบั 5 กลา่วคือ ตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสดุ และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี16  ครูและผู้ นิเทศมีการกําหนดข้อตกลงก่อนการ

ดําเนินการนิเทศ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .834 และตวัแปรท่ี 85 ผู้ นิเทศมีการดําเนิน

ติดตามงานการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ พบว่า มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .604  

และผู้วิจยัตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การพฒันาระบบการนิเทศภายใน” 

 

ตารางท่ี 16 องค์ประกอบท่ี 6 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

101 
ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบาย

การศกึษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกบัการจดัทํางบประมาณ 
.811 

22 

โรงเรียนพิจารณา  จดัสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการ

ปฏิบตักิิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและ

เหมาะสม 

.806 
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ตารางท่ี 16 องค์ประกอบท่ี 6  (ตอ่) 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

49 
โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรจาก

ชมุชนและหนว่ยงานภายนอก 
.376 

100 
โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดกิารให้กบัครูและบคุลากร

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
.694 

23 
โรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณด้วย

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
.684 

 21 

โรงเรียนสนบัสนนุ  สง่เสริมด้านงบประมาณท่ีสอดคล้องกบั

นโยบายในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  การพฒันา

ผู้ เรียน  และการพฒันาบคุลากร 

.681 

 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

4.572 

4.234 

 

จากตารางท่ี 16 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 6 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 6 ตวัแปร               

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .681-.811 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 4.572 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.234  ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ

แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคัญเป็นอันดับ 6 

กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปรท่ี101  ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์

นโยบายการศกึษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกบัการจดัทํางบประมาณของโรงเรียน มีค่านํา้หนกั

องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .811 และตวัแปรท่ี 21 พบว่าโรงเรียนสนบัสนนุ สง่เสริมงบประมาณท่ี

สอดคล้องกับนโยบายในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน การพฒันาผู้ เรียน และการพฒันา

บุคลากร มีค่านํา้หนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ .681  และผู้ วิจัยตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า                  

“การบริหารการเงินและงบประมาณ” 
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 ตารางท่ี 17  องค์ประกอบท่ี 7 

 

ตวัแปร ข้อความ 
นํา้หนัก

องค์ประกอบ 

2 
ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและ 

การสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารงานโรงเรียน 
.709 

5 โรงเรียนสนบัสนนุให้ผู้ รับการนิเทศกบัผู้ นิเทศได้ทํางานร่วมกนั .653 

4 
โรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับ 

การฝึกอบรม สมัมนา เพิ่มพนูความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
.642 

3 
บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการนิเทศ

การศกึษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 
.595 

24 
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนให้

ความสําคญักบัการนิเทศการศกึษาและการพฒันาโรงเรียน 
.539 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 

3.578 

3.313 

 

จากตารางท่ี 17 พบวา่ องค์ประกอบท่ี 7 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 5 ตวัแปร               

หลงัหมนุแกนมีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .539-.709 มีคา่ความแปรปรวนของ

ตวัแปรเท่ากบั 3.578  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.313  ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความ

แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคัญเป็นอันดับ 7 

กล่าวคือ ตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนีไ้ด้ดีท่ีสุด และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ตวัแปรท่ี 2 ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนมีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .709 

และตวัแปรท่ี 24 พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทกุคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการ

นิเทศการศกึษาและการพฒันาโรงเรียน มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ .539  และผู้วิจยั

ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม” 
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor  analysis)  เพ่ือสกดั

ตวัแปรให้เหลือตวัแปรประกอบท่ีสําคญั  โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสงูสุด 

(Maximum  Likelihood)  เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีสําคญั  ซึง่ปรากฏวา่ได้องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของ

การนิเทศโรงเรียน  มาทัง้หมด  7  องค์ประกอบ  ผู้วิจยัจงึได้สรุปองค์ประกอบได้ดงัแผนภมูิท่ี   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี  7  แสดงองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

  

 

 

 

องค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีสากลของการนิเทศ

โรงเรียน 

3.การสร้างเครือขา่ย

ร่วมพฒันา 

4.การบริหารจดัการ

ระบบงาน 

7.การบริหารบคุลากร 

แบบมีสว่นร่วม 

5.การพฒันาระบบ 

การนิเทศภายใน 

6.การบริหารการเงิน 

และงบประมาณ 

1.การพฒันาหลกัสตูรและ

การจดัการเรียนการสอน 

2.การสง่เสริม 

พฒันาผู้ เรียน 
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จากแผนภูมิท่ี  7  อธิบายได้ว่าองค์ประกอบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน  

ประกอบไปด้วย  7  องค์ประกอบ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.   องค์ประกอบ “การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน”  ประกอบด้วย  

21  องค์ประกอบย่อย  คือ  (1) โรงเรียนจัดเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกับหลกัสูตร (2) 

หลกัสตูรแต่ละรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็นมาตรฐานสากล (3) โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร 

ครูทุกคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระ (4) โรงเรียนมีการ

พฒันาคู่มือการใช้หลกัสตูรเหมาะสมกับสภาพการจดัการเรียนรู้ (5) โรงเรียนประชุมชีแ้จงให้

ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล (6) โรงเรียนมีการ

ตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการนํามาใช้จริง (7) ครูสง่เสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  

ความสามารถความถนดั (8) โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท (9) 

ครูและผู้ นิเทศมีการตดิตาม และประเมินผล  และนําผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูร (10) ครูและผู้ นิเทศ

มีการวางแผนพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง (11) โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสตูร

สถานศึกษาให้เหมาะสมกบับริบท (12) โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนเพ่ือรองรับการเป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล (13)โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  ในการดําเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละคน (14)โรงเรียนมีการจดัทําหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล (15)ครูนําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน (16) โรงเรียนเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในเ ร่ืองการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล (17) โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร

สถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระ (18) ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและแสวงหา

แนวทางท่ีดีท่ีสดุในการจดัการเรียนการสอน (19) หลกัสตูรแต่ละรายวิชาคํานึงถึงความต้องการ

ของผู้ เรียน (20) โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบัความต้องการและจดับรรยากาศ

ให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน (21) ครูและผู้ นิเทศมีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั 

2.  องค์ประกอบ “การส่งเสริมพฒันาผู้ เรียน”  ประกอบด้วย  13  องค์ประกอบย่อย  

คือ  (1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการประเมินระดบัชาติอยู่ในระดบัดี (2) นกัเรียนมี

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดบันานาชาติ (3) ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกับ

สถานศึกษาระดบันานาชาติได้ (4) นักเรียนสามารถใช้ความคิดระดบัสูง  สามารถสร้างสรรค์

ความคดิใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองสงัคมและประเทศชาต ิ(5) นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษ

ในการส่ือสารได้ดี (6) นกัเรียนสามารถประเมิน   แสวงหา  สงัเคราะห์  ใช้ข้อมลูข่าวสารอย่างมี

ประสิทธิผล (7) นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลกปัจจบุนั (8) นกัเรียนสามารถใช้
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เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ดี (9) นักเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม ได้ดีอย่างน้อย 1 ภาษา

(ภาษาต่างประเทศอ่ืนได้ดี) (10) นกัเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษา

จากสถาบนันานาชาติ (11) นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นพลเมืองดี (12) นกัเรียนมี

ความเข้าใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของนานาชาติ (13) นกัเรียนและครูมีเครือข่าย

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคลอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3.  องค์ประกอบ “การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา” ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบย่อย  

คือ  (1) โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

สม่ําเสมอ ทําให้ยกระดบัคณุภาพการศกึษาได้ (2) ผู้บริหารให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการนิเทศภายในโรงเรียน (3) โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน ท้องถ่ิน ในการให้การบริการตามความต้องการของนกัเรียน (4) โรงเรียนมีการประเมิน

พัฒนาการผู้ เ รียนรอบด้านและปรับปรุงแก้ไขจนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด (5) ผู้ บริหารประชุม

คณะทํางานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางปฏิบตัิการดําเนินการนิเทศ (6) โรงเรียนจดั

จํานวนนกัเรียนพอดีเอือ้ต่อการเรียนการสอน (7) ครูทุกคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการ

นิเทศภายใน และนําไปปฏิบตัไิด้ 

4.  องค์ประกอบ “การบริหารจดัการระบบงาน” ประกอบด้วย  11  องค์ประกอบย่อย  

คือ(1) ผู้บริหารเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ  สนบัสนุนด้านทรัพยากรท่ีครูต้องการ (2) ผู้บริหารมี

ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ (3) ผู้บริหารมีความเต็มใจและยินดีท่ี

จะรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเปล่ียนแปลง (4) ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุ

ขององค์กร (5)ผู้บริหารโรงเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน (6)ผู้บริหารมีการเสริม

พลังในการทํางานให้ครู (7)ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นนักจัดการ พัฒนาตนเองและสามารถนํา

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (8)ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีความมัน่ใจในตนเอง (9) ผู้บริหารมี

ความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ (10) โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะทํางานในการ

นิเทศ (11) ผู้บริหารมีการตดิตามการดําเนินงานและประเมินโครงสร้างผลการนิเทศ 

5.  องค์ประกอบ “การพฒันาระบบการนิเทศภายใน” ประกอบด้วย  10  องค์ประกอบ

ย่อย  คือ (1) ครูและผู้ นิเทศมีการกําหนดข้อตกลงก่อนการดําเนินการนิเทศ (2) ผู้ นิเทศบนัทึกการ

สงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีกําหนดไว้ (3) ครูและผู้ นิเทศมีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศ

ภายใน (4) ครูและผู้ นิเทศมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน(5) ครูและผู้ นิเทศประชุมคณะทํางานเพ่ือ

พิจารณาแนวทางการผลติส่ือ  เคร่ืองมือ  และกําหนดวิธีการนิเทศ (6) ครูทกุคนนําผลท่ีได้จากการ

รับการนิเทศไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ(7) ครูและผู้ นิเทศผลิตส่ือการนิเทศการพัฒนา
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ผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานสากล (8) ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําไปหาทางแก้ไขปรับปรุง

การดําเนินงานนิเทศในปีตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้(9)โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืน

ชมผลงานการนิเทศเพ่ือให้ครูผู้ รับการนิเทศมีขวญั กําลงัใจ ท่ีจะมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงาน  (10) ผู้

นิเทศมีการดําเนินตดิตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 

6.   องค์ประกอบ “การบริหารการเงินและงบประมาณ” ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ

ย่อย  คือ (1) ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบายการศกึษาของโรงเรียนให้

สอดคล้องกบัการจดัทํางบประมาณของโรงเรียน (2) โรงเรียนพิจารณา จดัสรรงบประมาณสําหรับ

การดําเนินการปฏิบตัิกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและเหมาะสม (3) โรงเรียนได้รับ

การสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรจากชมุชนและหน่วยงานภายนอก (4) โรงเรียนพิจารณา

และจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (5) โรงเรียนมีการบริหาร

จัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (6) โรงเรียนสนับสนุน 

ส่งเสริมงบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบายในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน การพฒันา

ผู้ เรียน และการพฒันาบคุลากร 

7.   องค์ประกอบ “การบริหารบุคลากรแบบมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบย่อย

คือ (1) ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและการสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการ

บริหารงานโรงเรียน (2) โรงเรียนสนบัสนนุให้ผู้ รับการนิเทศกบัผู้ นิเทศได้ทํางานร่วมกนั (3) โรงเรียน

สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเน่ือง (4) 

บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี (5) 

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการนิเทศการศึกษาและการ

พฒันาโรงเรียน 

 

ตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ               

ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ท่ีได้สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบ

ยืนยนั ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องทางทฤษฎี และสามารถนําไปใช้ได้จริง

โดยวิธีการชาตพินัธุ์วรรณา ( Ethnographic Future Research : EFR )  
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การวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ 

เพ่ือยืนยนัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงของ

องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้ ผู้วิจยัได้คดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ

แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ซึง่ผู้วิจยักําหนดคณุสมบตัิคือ ผู้บริหารระดบันโยบายของ

กระทรวงศกึษาธิการ  และศกึษานิเทศก์ท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองการนิเทศการศกึษา รวมทัง้สิน้  5  

คน  ซึง่ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตารางท่ี 18  คา่ความถ่ีและร้อยละของข้อมลูของความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิท่ี 

                   มีตอ่ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

                   จริงขององค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน 

 

องค์ประกอบตวับ่งชี ้

สากลของการนิเทศ

โรงเรียน 

 

ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

1. การพฒันาหลกัสตูรและ 

การจดัการเรียนการสอน 
5 4.60 100 5 4.80 100 5 4.80 100 5 5.00 100 

2. การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน 5 4.80 100 5 4.60 100 5 4.80 100 5 5.00 100 

3. การสร้างเครือข่ายร่วม

พฒันา 
5 4.80 100 5 4.80 100 5 4.60 100 5 5.00 100 

4. การบริหารจดัการระบบงาน 5 4.60 100 5 4.60 100 5 5.00 100 5 5.00 100 

5. การพฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 
5 4.60 100 5 4.80 100 5 4.80 100 5 5.00 100 
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ตารางท่ี 18  คา่ความถ่ีและร้อยละของข้อมลูของความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิท่ี 

                   มีตอ่ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

                   จริงขององค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน (ตอ่) 
 

องค์ประกอบตวับ่งชี ้

สากลของการนิเทศ

โรงเรียน 

 

ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 
จํา

นว
น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

เฉ
ลี่ย

 

ร้อ
ยล

ะ 

6. การบริหารการเงินและ

งบประมาณ 
5 4.80 100 5 4.60 100 5 4.80 100 5 5.00 100 

7.การบริหารบคุลากรแบบมี

สว่นร่วม 
5 5.00 100 5 5.00 100 5 5.00 100 5 5.00 100 

เฉล่ีย 5 4.74 100 5 4.74 100 5 4.82 100 5 5.00 100 

 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  5  คน  มีความคดิเห็น

ตอ่องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนวา่ผลท่ีได้จากการวิจยัมีความเหมาะสม มี

ความเป็นไปได้ มีความถกูต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จํานวน 5  คน คดิเป็นร้อยละ 100  

ทัง้นี ้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้ เช่ียวชาญ ทัง้  5  คน นัน้ มีประเดน็น่าสนใจ

ท่ีผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ได้เสนอความคดิเห็น ดงันี ้

ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศ 

โรงเรียนทัง้  7  องค์ประกอบ ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ช่ียวชาญ ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า

องค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนัน้   มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน

ระดบัมาก (คิดเป็นคา่เฉล่ีย 4.74) เน่ืองจากองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนทัง้ 7 

องค์ประกอบนี ้ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญทางด้านการ

บริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา ได้มาจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เนือ้หาจากแนวคิด 

ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมาย รวมทัง้ได้ข้อมลูมาจากผู้ให้

ข้อมูลท่ีเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบเก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษาโดยตรง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน รอง

ผู้ อํานวยการโรงเรียน ครูหรือบุคลากรผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษาโดยตรง ซึ่งระเบียบ

วิ ธี ดํา เ นินการวิจัยดังกล่าวสนับสนุนให้ตัวบ่ง ชี ส้ากลของการนิ เทศโรงเ รียน ตรงกับ                       
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การปฏิบตังิานการนิเทศการศกึษาท่ีดําเนินอยูจ่ริง มีความเข้าใจได้ง่าย เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง 

ชัดเจน เหมาะสมกับผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย รวมทัง้พบว่า ตัวบ่งชีส้ากลของ                

การนิเทศโรงเรียนเหล่านี ้สอดคล้องกับมาตรฐานการนิเทศท่ีเป็นสากลและแนวทางในการ

ขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีจดัทําโดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐานทุกประการ กล่าวคือ มาตรฐานการนิเทศท่ีเป็นสากล ประกอบด้วย แนวทางในการ

ขบัเคล่ือนพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านการนิเทศเพ่ือการพฒันาหลกัสตูรและการสอน การ

นิเทศเพ่ือการพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพ การนิเทศเพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา การ

นิเทศเพ่ือการบริหารจดัการระบบคณุภาพ การนิเทศเพ่ือการพฒันาระบบ  การนิเทศภายใน การ

นิเทศเพ่ือการการบริหารการเงินและงบประมาณ  และการบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม แสดงให้

เห็นวา่ ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนทัง้ 7 องค์ประกอบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในการนําไปใช้ในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน จากความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิและ

ผู้ เช่ียวชาญ ยงัสะท้อนให้เห็นว่าตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนทัง้ 7 องค์ประกอบนัน้ เป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยให้การนิเทศโรงเรียนประสบความสําเร็จในลกัษณะวงจรของการมีสว่นร่วมของทกุ

ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริม สนบัสนนุให้โรงเรียนเกิดการพฒันา มีระบบการพฒันาผู้ เรียน มี

หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองอย่างตอ่เน่ืองตลอด

ชีวิต มีนิสยัใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม อนัจะสง่ผลตอ่การ

พฒันาคณุภาพผู้ เรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคญัของการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ และถือเป็น

การยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้สงูขึน้สูม่าตรฐานสากลอีกด้วย 

ด้านความถูกต้องขององค์ประกอบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ทัง้  7  

องค์ประกอบ ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิวา่องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากล

ของการนิเทศโรงเรียนมีความถกูต้องในระดบัมาก (คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.82) เน่ืองจากตวับ่งชีส้ากล

ของการนิเทศโรงเรียนทัง้ 7 องค์ประกอบนัน้ สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจนมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสนับสนุน

ยืนยนัถึงองค์ประกอบของตวับ่งชีส้ากลของการในนิเทศโรงเรียนว่าความถูกต้อง ครอบคลมุทุก

ประเด็นในการนิเทศการศึกษา ทัง้ด้านการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน  การ

สง่เสริมพฒันาผู้ เรียน การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา การบริหารจดัการระบบงาน  การพฒันา

ระบบการนิเทศ การบริหารการเงินและงบประมาณ และการบริหารบคุลากรแบบมีส่วนร่วม โดย             

ตวับ่งชีเ้หล่านีผ้่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงท่ีเช่ือถือได้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานข้อมลูจริงสู่การถอด
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บทเรียนของผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ เช่ียวชาญ มองเห็นเป็นแนวปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ตวับ่งชี ้

สากลของการนิเทศโรงเรียนจงึช่วยก่อให้เกิดการพฒันาคน พฒันางาน สร้างประสานสมัพนัธ์ ร่วม

สร้างขวญัและกําลงัใจ ดงันัน้การมีความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการศกึษาท่ีถกูต้อง ชดัเจนจะเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานในด้านการนิเทศโรงเรียนของผู้ รับผิดชอบในการนิเทศโรงเรียนให้บรรลุ

จดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัช่วยให้โรงเรียนสามารถนําตวั

บ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนนีไ้ปดําเนินการได้โดยนําประเด็นตามข้อคําถามในแต่ละ

องค์ประกอบมาแปลงเป็นกลไกในการพฒันาการบริหารจดัการนิเทศโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและ

ได้มาตรฐานสากล ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนภายใต้พืน้ฐานของความถกูต้องจึงนบัว่า

เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงกบัการพฒันาการนิเทศการศกึษาของโรงเรียน 

ด้านการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน ทัง้  7  

องค์ประกอบ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิวา่องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากล

ของการนิเทศโรงเรียนนําไปใช้ประโยชน์ได้ในระดบัมาก (คิดเป็นคา่เฉล่ีย 5.00)  เน่ืองจากตวับง่ชี ้

สากลของการนิเทศโรงเรียนทัง้ 7 องค์ประกอบนัน้ สามารถนําไปประยกุต์ใช้ไม่ว่าจะนําไปใช้ใน

การปฏิบตัิงานหรือนําไปใช้ในการใช้ชีวิตประจําวนั ช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

นิเทศการศกึษา ไมว่า่จะเป็นศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน เครือขา่ยหน่วยงานภายนอก 

ให้มีความเข้าใจในกระบวนการนิเทศการศกึษาท่ีถกูต้อง เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของกนัและกนั ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน เกิดปฏิสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั เกิดแรงจงูใจใน

การทํางานให้ประสบผลสําเร็จ ก่อให้เกิดการถ่ายโอน แลกเปล่ียน เรียนรู้ จัดการความรู้หรือ

แบ่งปันความรู้อย่างต่อเน่ือง ทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างเต็มท่ี กล้าคิด กล้าตดัสิน กล้า

แสดงความคิดเห็น และกระตุ้นให้เกิดการนําศกัยภาพในการทํางานมาใช้อย่างเต็มท่ีภายใต้การ

กํากบัดแูล ให้คําปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียน ทําให้โรงเรียนได้องค์ความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงและ

ต่อยอดการปฏิบตัิเป็นความรู้ใหม่ให้เกิดการสร้างคุณค่าต่อการปฏิบตัิงานได้อย่างมาก ดงันัน้               

ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนทัง้ 7 องค์ประกอบ จึงนบัได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในการนิเทศการศกึษาในโรงเรียน 

จากการยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน พบว่า ผู้ทรงคณุวุฒิ

และผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนมี
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ความชัดเจน เพราะมีตัวแปรต้น ตัวแปรตามท่ีส่งผลต่อกัน เข้าใจได้โดยง่าย มีความถูกต้อง 

เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบตวับง่ชี ้

สากลของการนิเทศโรงเรียนแล้ว พบว่า มีความครอบคลมุทัง้ในส่วนของการพฒันาหลกัสตูรและ

การจดัการเรียนการสอน การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา  การบริหาร

จดัการระบบงาน การพฒันาระบบการนิเทศภายใน การบริหารการเงินและงบประมาณ และการ

บริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม ซึง่นอกจากจะครอบคลมุในสว่นของการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบโดยตรงของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาและการนิเทศการศกึษาแล้ว ยงัเก่ียวข้อง

และสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการสถานศกึษา การพฒันาผู้ เรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

การติดต่อประสานงานกับสังคม ชุมชม หน่วยงานภายนอก โดยตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศ

โรงเรียนเหล่านีมี้ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัอย่างใกล้ชิด ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา

ของชาต ิไมว่า่จะเป็นศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาจงึควรมีความรู้ 

ความเข้าใจในการบริหารและพฒันาระบบการนิเทศโรงเรียนท่ีถกูต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มี

ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติการนิเทศ สามารถเช่ือมโยง ประสานตัวบ่งชีแ้ต่ละ

องค์ประกอบให้เป็นลําดับต่อเน่ืองอย่างครบวงจรการนิเทศการศึกษา ย่อมทําให้การนิเทศ

การศึกษา เกิดผลสําเร็จ บรรลเุป้าหมายอย่างสมบูรณ์  ถ้าขาดตวับ่งชีใ้ด แม้การนิเทศจะเกิด

ผลสําเร็จ แตก็่จะขาดความสมบรูณ์ ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ

ท่ีช่วยพฒันาการศกึษาโดยตรง ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ช่วยให้บุคลากรทางการ

ศึกษาได้พฒันาตนเอง พัฒนาผู้ เรียน พัฒนาหลกัสูตรและพัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับ

ความต้องการและความจําเป็นของสงัคมและการเปล่ียนแปลง จึงอาจกล่าวได้ว่า ตวับ่งชีส้ากล

ของการนิเทศโรงเรียน เป็นกลไกสําคญัยิ่งในการกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน การกํากบัดแูล 

และประเมินผล รวมทัง้เป็นเกณฑ์เพ่ือเทียบเคียงเพ่ือขับเคล่ือนไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา ด้วยการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล พฒันาหลกัสูตรและการสอน    การสร้าง

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา การบริหารจัดการระบบคุณภาพ การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

โรงเรียน การบริหารการเงินและงบประมาณ  และการบริหารบคุลากรแบบมีส่วนร่วม ซึง่จะส่งผล

ให้การจดัการศกึษาบรรลตุามจดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาตอ่ไป 



  

บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัครัง้นีศ้ึกษาตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง

พรรณนา  (Descriptive Research)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศใน

โรงเรียน และเพ่ือยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การวิจยัประกอบด้วย กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 21  คน  รวบรวมข้อมลูโดยใช้

แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กลุ่มโรงเรียน จํานวน 388  โรงเรียน  โดยมีผู้ ให้ข้อมลูประกอบด้วย  

ผู้บริหารโรงเรียน  จํานวนโรงเรียนละ  1 คน  ครูผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศการศกึษา  1 คน  รวม

ผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้  388  คน  รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิและ

ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  เพ่ือยืนยนัองค์ประกอบ  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน การดําเนินการวิจยัประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้ 

ขัน้ที่   1  การกําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิจัย ขัน้ตอนนีเ้ป็นการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  เพ่ือให้ได้ตวัแปรท่ีต้องการศกึษา จากนัน้นําผลท่ีได้

ไปพฒันาแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  และนําแบบสมัภาษณ์

กึ่งโครงสร้างไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและเช่ียวชาญจํานวน  21  คน  ประมวลผลตวัแปรด้านตวั

บง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนท่ีได้จาก 

 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากการสมัภาษณ์ (Interview) โดย

นําข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  สรุปได้ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนทัง้สิน้จํานวน 155  ตวัแปร 
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ขัน้ที่   2  การพฒันาเคร่ืองมือ  ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําผลท่ีได้จากขัน้ท่ี  1  มาพฒันา

แบบสอบถาม  (Questionnaire)  และปรับแก้ตามข้อเสนอและของอาจารย์ท่ีปรึกษา  แล้วนํา

แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หา  (Content  Validity)  นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ดชันีความสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์  

(Index of  Item  Objective  Congruence : IOC)  โดยคดัเลือกข้อคําถามท่ีมีคา่  IOC ท่ีมีคา่

มากกว่า 0.50  ขึน้ไป  และปรับปรุงแบบสอบถาม  จนได้ข้อคําถามท่ีมีความเหมาะสม จํานวน 

108 ข้อ หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out)  กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

จํานวน 18  โรงเรียน  ผู้ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 2  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน  1  คน  

และครูผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศการศกึษา จํานวน 1คน  รวมผู้ ให้ข้อมลูทัง้สิน้  36  คน  จากนัน้

นําผลท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability)  โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้หมด  .9554  และได้

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน เพ่ือใช้เก็บรวบรวม

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งในขัน้ตอ่ไป 

ขัน้ที่  3  การวิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ตอนนีเ้ป็นการนําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนท่ีได้จากขัน้ท่ี  2  ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง  

จํานวน  217  โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 2  คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน  

และครูผู้ รับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษา 1  คน  รวมผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้ 434  คน  ได้รับ

แบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Explorstory  Factor  

Analysis)  แปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือสรุปองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน   

จากนัน้นําองค์ประกอบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมายืนยันความเหมาะสมของ

องค์ประกอบ  ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Ethonographic  Future  Research  

:  EFR)  โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิและเช่ียวชาญ จํานวน  5  คน  พิจารณาความถกูต้อง  ความ

เหมาะสม  ความเป็นไปได้และการนําไปใช้ประโยชน์  เพ่ือปรับปรุงให้ได้ตวับ่งชีส้ากลของการ

นิเทศในโรงเรียน 
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ 

(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis)  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิต ิและการวิเคราะห์เนือ้หา  (Content  Analysis) 

สรุปผลการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง  ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน  ได้ข้อค้นพบดงันี ้

1. องค์ประกอบของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน  ประกอบด้วย  7  

องค์ประกอบ เรียงตามค่านํา้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย  คือ  1) การพฒันาหลกัสตูร

และการจดัการเรียนการสอน 2) การส่งเสริมพฒันาผู้ เรียน 3) การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา 4) 

การบริหารจดัการระบบงาน  5) การพฒันาระบบการนิเทศภายใน 6) การบริหารการเงินและ

งบประมาณ  และ 7) การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบท่ี 1 การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน มีจํานวนตวัแปรท่ี 

อธิบายองค์ประกอบ 21 ตวัแปร มีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่

ระหว่าง .675-.958  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ 16.469 และค่าร้อยละของความ

แปรปรวนเท่ากับ 15.249 ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตวัแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ 

พบว่า องค์ประกอบนีมี้ความสําคญัเป็นอนัดบั 1 รายละเอียดแต่ละตวัแปรเรียงลําดบัค่านํา้หนกั

องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 

 1. โรงเรียนจดัเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัหลกัสตูร   

 2. หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็นมาตรฐานสากล  

 3. โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร 

สถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ  

4. โรงเรียนมีการพฒันาคูมื่อการใช้หลกัสตูรเหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียนรู้  

5. โรงเรียนประชมุชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของ 

โรงเรียน 

6. โรงเรียนมีการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษาก่อนการนํามาใช้จริง   
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7. ครูสง่เสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  ความสามารถ  ความถนดั  

8. โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท  

9. ครูและผู้ นิเทศมีการตดิตาม และประเมินผล  และนําผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูร  

10. ครูและผู้ นิเทศมีการวางแผนพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  

11. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท  

12. โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรโรงเรียนเพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล   

13. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  ในการดําเนินกิจกรรม 

การเรียนการสอนของครูแตล่ะคน  

14.  โรงเรียนมีการจดัทําหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

15. ครูนําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน   

16. โรงเรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีรองรับ 

การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  

17. โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร 

สถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ  

18. ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นและแสวงหาแนวทางท่ีดีท่ีสดุใน 

การจดัการเรียนการสอน  

19. หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาคํานงึถึงความต้องการของผู้ เรียน  

20. โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบัความต้องการและจดับรรยากาศ 

ให้เอือ้ตอ่การเรียนการสอน  

21. ครูและผู้ นิเทศมีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั 

องค์ประกอบท่ี  2  การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ   

13 ตวัแปร  มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .747 -  .932  มีค่า

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  10.974  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  10.161  

ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้

ความสําคญัเป็นอนัดบั 2 รายละเอียดแต่ละตวัแปรเรียงลําดบัคา่นํา้หนกัองค์ประกอบจากมากไป

หาน้อย ประกอบด้วย 
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 1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาตอิยูใ่นระดบั 

2. นกัเรียนมีผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาต ิ 

3. ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษาระดบันานาชาตไิด้  

4. นกัเรียนสามารถใช้ความคดิระดบัสงู  สามารถสร้างสรรค์ความคดิใหม่ๆ เพ่ือ 

ประโยชน์ตอ่ตนเองสงัคมและประเทศชาต ิ 

5. นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ดี                  

6. นกัเรียนสามารถประเมิน แสวงหา  สงัเคราะห์  ใช้ข้อมลูขา่วสารอยา่งมี 

ประสทิธิผล  

7. นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลกปัจจบุนั   

8. นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ดี  

9. นกัเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม ได้ดีอยา่งน้อย 1 ภาษา(ภาษาตา่งประเทศอ่ืนได้ดี)  

10. นกัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนั 

นานาชาต ิ 

11. นกัเรียนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นพลเมืองดี  

12. นกัเรียนมีความเข้าใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาต ิ                       

13. นกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคลอ่ืนทัง้ในประเทศและ 

ตา่งประเทศ 

องค์ประกอบท่ี  3  การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ  7  ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading)  อยูร่ะหวา่ง .973-

.986 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ  7.233  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  

6.697  ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมี้

ความสําคญัเป็นอนัดบั  3 รายละเอียดแตล่ะตวัแปรเรียงลําดบัคา่นํา้หนกัองค์ประกอบจากมากไป

หาน้อย ประกอบด้วย 

1.   โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  

สม่ําเสมอ ทําให้ยกระดบัคณุภาพการศกึษาได้  
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2. ผู้บริหารให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการ 

นิเทศภายในโรงเรียน   

3. โรงเรียนร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชน ท้องถ่ิน ในการให้การบริการตามความ 

ต้องการของนกัเรียน  

        4. โรงเรียนมีการประเมนิพฒันาการผู้ เรียนรอบด้านและปรับปรุงแก้ไขจนผา่นเกณฑ์ 

ท่ีกําหนด  

 5.  ผู้บริหารประชมุคณะทํางานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางปฏิบตักิาร 

ดําเนินการนิเทศ  

6. โรงเรียนจดัจํานวนนกัเรียนมีความพอดีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน  

7. ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศภายใน และนําไปปฏิบตัไิด้  

องค์ประกอบท่ี  4  การบริหารจดัการระบบงาน มีจํานวนตวัแปรท่ีอธิบาย 

องค์ประกอบ 11  ตวัแปร มีคา่นํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (factor loading)  อยูร่ะหวา่ง.604-

.778  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปรเทา่กบั  7.029  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  

6.508  ซึง่เม่ือเทียบกบัคา่ความแปรปรวนของตวัแปรกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ พบวา่ องค์ประกอบนีมี้

ความสําคญัเป็นอนัดบั  4 รายละเอียดแตล่ะตวัแปรเรียงลําดบัคา่นํา้หนกัองค์ประกอบจากมากไป

หาน้อย ประกอบด้วย 

 1. ผู้บริหารเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุด้านทรัพยากรท่ีครูต้องการ                  

2. ผู้บริหารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ  

3. ผู้บริหารมีความเตม็ใจและยินดีท่ีจะรับผิดชอบในสิง่ท่ีตนเปล่ียนแปลง  

4. ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุขององค์กร  

5.  ผู้บริหารโรงเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตังิาน  

6. ผู้บริหารมีการเสริมพลงัในการทํางานให้ครู   

7. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ เป็นนกัจดัการ พฒันาตนเองและสามารถนําโรงเรียนสู ่

มาตรฐานสากล   

8. ผู้บริหารมีการสง่เสริมให้ครูมีความมัน่ใจในตนเอง  

9. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ 
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10. โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะทํางานในการนิเทศ 

11. ผู้บริหารมีการตดิตามการดําเนินงานและประเมินโครงสร้างผลการนิเทศ 

องค์ประกอบท่ี  5  การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ  10   ตวัแปร  มีค่านํา้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor  Loading)  อยู่ระหว่าง 

.604 -.834 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ 6.931 และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ  6.417  ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตวัแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า 

องค์ประกอบนีมี้ความสําคัญเป็นอันดับ  5 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงลําดับค่านํา้หนัก

องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 

 1. ครูและผู้ นิเทศมีการกําหนดข้อตกลงก่อนการดําเนินการนิเทศ   

2. ผู้ นิเทศบนัทกึการสงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีกําหนดไว้   

3. ครูและผู้ นิเทศมีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศภายใน   

4. ครูและผู้ นิเทศมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั  

5. ครูและผู้ นิเทศประชมุคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางการผลติส่ือ  เคร่ืองมือ   

และกําหนดวธีิการนิเทศ  

6. ครูทกุคนนําผลท่ีได้จากการรับการนิเทศไปพฒันางานให้มีประสทิธิภาพ  

7. ครูและผู้ นิเทศผลติส่ือการนิเทศการพฒันาผู้บริหารและครูสูม่าตรฐานสากล   

8. ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมลูเพ่ือนําไปหาทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานนิเทศ 

ในปีตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้   

10. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืนชมผลงานการนิเทศเพ่ือให้ครูผู้ รับการ 

นิเทศมีขวญั กําลงัใจ ท่ีจะมุง่มัน่ในการปฏิบตังิาน  

11. ผู้ นิเทศมีการดําเนินตดิตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 

องค์ประกอบท่ี  6  การบริหารการเงินและงบประมาณ  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ  6 ตัวแปร  มีค่านํา้หนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor  Loading)  อยู่ระหว่าง  

.681-.811  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ  4.572  และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ 4.234 ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า 

องค์ประกอบนีมี้ความสําคัญเป็นอันดับ  6 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงลําดับค่านํา้หนัก

องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 
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1. ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบายการศกึษาของโรงเรียน 

ให้สอดคล้องกบัการจดัทํางบประมาณของโรงเรียน 

2. โรงเรียนพิจารณา จดัสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการปฏิบตักิิจกรรมการ 

นิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและเหมาะสม 

3. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุงบประมาณและทรัพยากรจากชมุชนและหน่วยงาน 

ภายนอก 

4. โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดกิารให้กบัครูและบคุลากรอยา่งเพียงพอและ 

เหมาะสม 

5. โรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส สามารถ 

ตรวจสอบได้ 

6. โรงเรียนสนบัสนนุ สง่เสริมงบประมาณท่ีสอดคล้องกบันโยบายในการพฒันาการ 

จดัการเรียนการสอน การพฒันาผู้ เรียน และการพฒันาบคุลากร 

องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารบุคลากรแบบมีส่วนร่วม  มีจํานวนตัวแปรท่ีอธิบาย

องค์ประกอบ  5  ตวัแปร  มีค่านํา้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ (Factor  Loading)  อยู่ระหว่าง  

.539 -  .709  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  3.578  และค่าร้อยละของความแปรปรวน

เท่ากับ  3.313  ซึ่งเม่ือเทียบกับค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า 

องค์ประกอบนีมี้ความสําคัญเป็นอันดับ  7 รายละเอียดแต่ละตัวแปรเรียงลําดับค่านํา้หนัก

องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและการสง่เสริมการมีสว่น 

ร่วมในการบริหารงานโรงเรียน 

2. โรงเรียนสนบัสนนุให้ผู้ รับการนิเทศกบัผู้ นิเทศได้ทํางานร่วมกนั 

3. โรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม สมัมนา เพิ่มพนู 

ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

4. บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

5. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการนิเทศ 

การศกึษาและการพฒันาโรงเรียน 
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 ผลการยืนยนัองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน การยืนยนัด้วยวิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Ethonographic Future Research  : EFR) โดยให้

ผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ได้พิจารณาประเด็นความถกูต้อง ความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และการนําไปใช้ประโยชน์ ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ

ทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัว่า ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เรียงตามค่านํา้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย  คือ  การ

พฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพฒันาผู้ เรียน การสร้างเครือข่ายร่วม

พฒันา การบริหารจัดการระบบงาน การพฒันาระบบการนิเทศภายใน การบริหารการเงินและ

งบประมาณ  การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม และมีความคดิเห็นวา่ ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศ

ในโรงเรียนมีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรต้นตวัแปรตามท่ีสง่ผลตอ่กนั เข้าใจได้โดยง่าย มีความถกู

ต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

การอภปิรายผล 

การวิจยัครัง้นี ้สามารถนํามาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ องค์ประกอบ

ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน และผลการยืนยนัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศ

ในโรงเรียน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน   

ผลการวิจยัพบวา่ องค์ประกอบของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน   

ประกอบด้วย  7 องค์ประกอบ เรียงตามคา่นํา้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย  คือ 1) การ

พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 2) การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน 3) การสร้างเครือข่าย

ร่วมพฒันา 4) การบริหารจดัการระบบงาน 5) การพฒันาระบบการนิเทศภายใน 6) การบริหาร

การเงินและงบประมาณ  และ 7) การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม ซึง่องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากล

ของการนิเทศในโรงเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัท่ีกําหนดไว้ว่า ตวับ่งชีส้ากลของการ

นิเทศในโรงเรียนมีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ และสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้นําเสนอมาตรฐานการนิเทศท่ีเป็นสากลของไทยท่ี

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบในการขบัเคล่ือน  การพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
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1) การนิเทศเพ่ือการพฒันาหลกัสตูรและการสอน  2) การนิเทศเพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม

พฒันา 3) การนิเทศเพ่ือการส่งเสริมพฒันาผู้ เรียน 4) การนิเทศเพ่ือการบริหารจดัการระบบ

คณุภาพ 5) การนิเทศเพ่ือการพฒันาระบบการนิเทศภายใน การบริหารการเงินและงบประมาณ  

และ 7) การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม  สอดคล้องกบัมาตรฐานและตวับง่ชีสํ้าหรับการกํากบั 

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนและเขตพืน้ ท่ีการศึกษาของมลรัฐ 

Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีกําหนดมาตรฐานหลกัจํานวน 5 มาตรฐาน 31 ตวับง่ชี ้

หลกั ประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านหลกัสตูรการเรียนการสอนและ การประเมิน 

ประกอบด้วยตวับ่งชีเ้ก่ียวกับ1) หลกัสตูร 2) วิธีการสอน 3) เคร่ืองมือและส่ือการสอน 4) 

เทคโนโลยีการสอน 5) บรรยากาศการเรียนรู้  6) การประเมินนกัเรียน 7) การเตรียมความพร้อม

สําหรับผู้ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านคุณภาพครู 

ประกอบด้วยตวับ่งชีเ้ก่ียวกบั  1) การคดัเลือกและการจ้างครู 2) การมีส่วนร่วมในการพฒันา

วิชาชีพ 3) แผนการพฒันาวิชาชีพของครู  4) การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นรายบคุคล และ5) 

ความคงทนและความก้าวหน้าในอาชีพครู  มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านโครงการและการบริการ

สนบัสนนุนกัเรียน ประกอบด้วย ตวับ่งชีเ้ก่ียวกบั 1) นกัเรียนก่อนวยัเรียน 2) การจดับริการให้

ผู้ เรียนภาษาองักฤษ 3) การศึกษาพิเศษ 4) บริการสนบัสนุนทางวิชาการ 5) การสํารวจและ

การศกึษาอาชีพ 6) บริการให้คําปรึกษาและแนะแนวทางจิตวิทยา 7) บริการด้านสขุภาพ และ 8) 

กิจกรรม/โครงการเสริมหลกัสูตร มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานด้านภาวะผู้ นําและการปกครอง

ประกอบด้วยตวับง่ชีเ้ก่ียวกบั 1) วิสยัทศัน์ 2) การวางแผน 3) การประเมิน 4) การมีสว่นร่วมของ

ผู้ปกครอง และชมุชน และ 5) โครงสร้างการบริหาร และมาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริหาร

จดัการธุรกิจ   และการเงิน ประกอบด้วยตวับง่ชีเ้ก่ียวกบั 1) การจดัทํางบประมาณ 2) การบริหาร

การเงิน  3) ทรัพยากรการเงิน 4) ระบบการบริหารและการจดัการสารสนเทศ 5) การบริหารและ

การจดัการด้านธุรกิจ และ 6) การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ 

ในขณะเดียวกนั มาคส์และสตปูส์ (Marks and Stoops) ได้นําเสนอแนวคิดเบือ้งต้น

ขององค์ประกอบของการนิเทศการศกึษาไว้ว่า การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศกึษา ซึง่

จะเป็นบริการท่ีจะทําเป็นทีม และอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วยหลาย

องค์ประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การนิเทศการศึกษาประสบผลสําเร็จ ซึ่ง
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ประกอบด้วย 1) ครูทกุคนต้องการและมุ่งหวงัจะได้รับการช่วยเหลือด้านการนิเทศ ซึง่อยู่ในความ

รับผิดชอบของครูใหญ่ 2) การนิเทศการศกึษาถกูปรับให้ตรงกบัความต้องการของแตล่ะบคุคลท่ี

เป็นบคุลากรของโรงเรียน 3) การนิเทศช่วยจําแนกและประกาศความต้องการของบคุลากร และ

ต้องให้เกิดผลดี 4) การนิเทศจะช่วยให้เป้าหมายและจดุมุ่งหมายทางการศกึษาแจ่มชดัยิ่งขึน้  5) 

การนิเทศการศกึษาจะต้องช่วยปรับปรุงทศันคติและสมัพนัธภาพของมวลสมาชิกของคณะบคุคล

ในโรงเรียน และช่วยพฒันาในด้านความรู้สกึต่อชมุชนในด้านดี 6) การนิเทศจะต้องช่วยในการ

จดัการและบริการกิจกรรมร่วมหลกัสตูร ซึง่จดัสําหรับนกัเรียน 7) ความรับผิดชอบในการปรับ

โครงการของการนิเทศในโรงเรียน เป็นหน้าท่ีของครู ซึ่งทําเพ่ือชัน้เรียน และเป็นความรับผิดชอบ

ของครูใหญ่ในการพฒันาโรงเรียน 8) จะต้องจดัให้มีงบประมาณด้านการนิเทศไว้ในงบประมาณ

ประจําปี 9) การวางแผนด้านการนิเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จะต้องให้ผู้ เก่ียวข้องได้เข้ามามี

สว่นร่วม 10) จะต้องจดัให้มีคณะบคุคลเป็นผู้บริหารโครงการนิเทศ 11) การนิเทศการศกึษาควรจะ

ช่วยให้การแปลและนําเอกสาร ข้อค้นพบทางการวิจยัทางการศึกษาใหม่ๆ มาใช้ 12) การวดั

ประสิทธิผลของโครงการนิเทศควรจะกระทําโดยผู้ ท่ีร่วมในโครงการและผู้ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของอุทัย บุญประเสริฐ ท่ีแสดงความคิดเห็นว่าลักษณะงานนิเทศ

การศกึษา เป็นงานท่ีต้องได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุในปัจจยัหรือองค์ประกอบด้านตา่งๆ โดย

กลา่วว่า งานนิเทศการศกึษาท่ีแท้จริงอยู่ท่ี 1) การจดัการให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรู้งาน และขอบเขตความ

รับผิดชอบและทํางานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลงัความสามารถ 2) ผู้บริหาร

สถานศกึษาควรเสริมให้บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถหรือทกัษะในการ

ใช้หลกัสตูรให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระดบังานท่ีรับผิดชอบอยู่ 3) ทุกฝ่ายร่วมมือกันสนบัสนุน 

ส่งเสริม กระตุ้นประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษาให้เพิ่มมากขึน้ 4) ทุกฝ่ายควรส่งเสริม

ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้รอบรู้ ทันโลก ทันวิชาการ รู้จักการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง                  

5) ทุกฝ่ายควรส่งเสริมการบํารุงขวญัและกําลงัใจให้ความรู้สึกมัน่คงในการทํางานเพ่ือโรงเรียน 

และเพ่ือผู้ เรียน ซึง่องค์ประกอบของการนิเทศการศกึษานัน้ หากพิจารณาในเชิงมาตรฐานของงาน

ท่ีปฏิบตัิ สามารถแบง่ได้ 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะงานโดยทัว่ไปและลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ ลกัษณะ

งานโดยทัว่ไป กลา่วคือ 1) ตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานทางวิชาการ 2) นิเทศและให้คําปรึกษา

หรือคําแนะนํา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางวิชาการ 3) จดัอบรม ประชุม สมัมนาทางวิชาการ เพ่ือ
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ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 4) พัฒนาหลกัสูตร หนังสือประกอบการเรียน คู่มือครู 

ตลอดจนผลิตส่ือการเรียนการสอนและเอกสารทางวิชาการ 5) ประสานงาน วิเคราะห์ วิจัย 

ติดตามผลและประเมินผล เพ่ือหาทางสง่เสริมคณุภาพทางการศกึษา 6) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย สว่นลกัษณะงานท่ีปฏิบตันิัน้ ได้แก่ 1) นิเทศ วิจยัการศกึษา สํารวจความต้องการ

และปัญหาต่างๆ ทางการศกึษา 2) พฒันาหลกัสตูร เขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอปุกรณ์และส่ือการ

เรียนต่างๆ 5) แก้ปัญหาและช่วยงานวิจยัแก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ  6) ทําการค้นคว้า 

ทดลองเก่ียวกับเทคนิควิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษา และเผยแพร่ 7) ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ

มอบหมาย และสามารถสรุปองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษาว่าประกอบด้วย 

องค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสตูร องค์ประกอบด้านการพฒันาการสอน องค์ประกอบด้านการ

จดัและพฒันาบุคลากร องค์ประกอบด้านการบริการพิเศษแก่ครูและนกัเรียน องค์ประกอบด้าน

การบริการเทคโนโลยี อปุกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และองค์ประกอบด้านการนิเทศ

การศกึษา ซึง่พบว่าองค์ประกอบเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษานัน้ครอบคลมุภารกิจการบริหารงาน

โรงเรียน 4 ด้านตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 39 คือ 1) งานด้านการบริหารวิชาการ 2) งานด้านการบริหารงบประมาณ 3) 

งานด้านการบริหารบุคคล และ 4) งานด้านการบริหารทัว่ไป จากแนวคิด ทฤษฏีท่ีกล่าวมานัน้

สอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีสรุปวา่องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนนัน้มีลกัษณะ

ท่ีหลากหลายเป็นพหอุงค์ประกอบ ซึง่เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบวา่ 

1.1 องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็น

องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบั 1 เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วย

ลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1) โรงเรียนจัดเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกับหลกัสูตร  2) 

หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาสอดคล้องกบัความเป็นมาตรฐานสากล 3) โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร 

ครูทุกคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระ 4) โรงเรียนมีการ

พฒันาคู่มือการใช้หลกัสตูรเหมาะสมกับสภาพการจดัการเรียนรู้  5) โรงเรียนประชุมชีแ้จงให้

ผู้ปกครองทราบเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 6) โรงเรียนมีการตรวจสอบหลกัสตูร

สถานศึกษาก่อนการนํามาใช้จริง  7) ครูส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามความรู้  ความสามารถ  

ความถนดั 8) โรงเรียนมีการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบับริบท 9) ครูและผู้ นิเทศมี
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การติดตาม และประเมินผล  และนําผลท่ีได้ไปพฒันาหลกัสตูร 10) ครูและผู้ นิเทศมีการวางแผน

พฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 11) โรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาให้

เหมาะสมกับบริบท  12) โรงเรียนมีการจัดทําหลกัสูตรโรงเรียนเพ่ือรองรับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล   13) โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานหลกัเกณฑ์ขัน้ต่ํา  ในการดําเนินกิจกรรม

การเรียนการสอนของครูแต่ละคน  14) โรงเรียนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  15) ครูนําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  16) โรงเรียนเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในเ ร่ืองการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 17) โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหารครูทกุคน เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองหลกัสตูร

สถานศกึษาในแต่ละกลุ่มสาระ18) ครูและผู้ นิเทศมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและแสวงหา

แนวทางท่ีดีท่ีสดุในการจดัการเรียนการสอน19) หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาคํานึงถึงความต้องการของ

ผู้ เรียน 20) โรงเรียนมีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอกบัความต้องการและจดับรรยากาศให้เอือ้

ตอ่การเรียนการสอน  21) ครูและผู้ นิเทศมีการประชมุและให้ข้อมลูย้อนกลบัซึง่กนัและกนั 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่านํา้หนักอยู่ระหว่าง .675-.958 มีค่า                       

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 16.469 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 15.249 ซึง่

อธิบายความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 21 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 1 ซึง่แสดงให้

เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลูประเด็นตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและสอดคล้องกนั แสดงว่าตวัแปรทัง้ 21 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 1 

และยงัพบวา่การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัมา

เป็นอนัดบัท่ี 1 จากองค์ประกอบทัง้หมด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตวัแปรท่ี 72  โรงเรียนจดั

เวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะกบัหลกัสตูร ตวัแปรท่ี 93 หลกัสตูรแตล่ะรายวิชาสอดคล้องกบั

ความเป็นมาตรฐานสากล และตวัแปรท่ี 97 โรงเรียนมีการประชมุผู้บริหาร ครูทกุคน เพ่ือทําความ

เข้าใจในเร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษาในแตล่ะกลุม่สาระ มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .958 

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ได้กําหนดให้

สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสมของ                 

แต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคณุภาพชีวิตบคุคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระของหลกัสตูร 

ทัง้ ท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทัง้ด้านความรู้ ความคิด 
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ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นเหตใุห้สถานศกึษามีการประชมุผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้อง และวางแผนการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้ครูได้

นําหลกัสตูรไปใช้ และนําผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร และการ

จดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ถือเป็นหน้าท่ีสําคญัของสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานในการจดัทําสาระของหลกัสตูร โดยแปลงหลกัสตูรท่ีกําหนดไว้ในเฉพาะมาตรฐานกลุ่ม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ไปสู่รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมี

คุณภาพตามท่ีกําหนด ดังนัน้สถานศึกษาจึงต้องจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนหรือหลักสูตร

สถานศึกษา ทําให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทุกคนมีความจําเป็นจะต้องศกึษาและทํา

ความเข้าใจในเร่ืองของหลกัสตูรอย่างละเอียด เพ่ือท่ีจะนําไปใช้จดัทําหลกัสตูรสถานศึกษาของ

ตนเอง โดยการได้รับความรู้ในเร่ืองนี ้ก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ สอน 

บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร และทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก

องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนี ้เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ี

สามารถจดัอยูใ่นขอบขา่ยการบริหารงานด้านวิชาการ ซึง่ผู้บริหารและครูผู้สอนสว่นใหญ่จะรู้สกึว่า

งานวิชาการเป็นความรับผิดชอบของตนเองโดยตรง เป็นภารกิจหลกัของการจัดการศึกษา เป็น

หัวใจของแต่ละโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้ สอนจึงร่วมกันตดัสินใจ ปรึกษาหารือกันเพ่ือให้งาน

วิชาการสําเร็จตามวตัถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโรงเรียนมากท่ีสดุ รวมทัง้การบริหารงาน

วิชาการนี ้มีกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบตัิรองรับและสนบัสนุนการบริหารด้านวิชาการอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา  ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเจษฎา อึง้เจริญ ซึ่งศกึษาสภาพการตดัสินใจสัง่การของผู้บริหารกบั

ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมธัยมศกึษาพบว่า งานด้านวิชาการอยู่ในระดบัมากและเป็นอนัดบั

แรก ทัง้นีเ้น่ืองจากภาระงานหลักของครูผู้ สอนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานด้าน

วิชาการจึงอยู่ในระดบัมากและเป็นอันดบัแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุชาดา เคหัง  ท่ี

พบว่าการปฏิบัติงานนิเทศด้านการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้พราะผู้ บริหารและ

ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัว่าหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูรมีความสําคญัเป็น

อนัดบัแรกของการบริหารจดัการงานบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศกึษา ผู้บริหารจึงสนบัสนนุ

ให้ครูได้เกิดการพฒันา เช่น เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือทํา
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โครงการสอน พฒันาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายและความต้องการของท้องถ่ิน 

สง่เสริม จดัหาและให้จดัทําส่ือประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลกัสตูร จะเห็น

ได้ว่ากระบวนการนิเทศมีความสําคญัและเป็นสว่นหนึ่งท่ีจะช่วยชีแ้นะ ให้ความช่วยเหลือทางด้าน

วิชาการ เป็นกระบวนการท่ีสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้สามารถดําเนินไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบัวิชยั วงษ์ใหญ่ ท่ีกลา่วว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครู ถือได้ว่า

เป็นนกัพฒันาหลกัสตูรในระดบัห้องเรียน ท่ีทําให้การสอนเกิดขึน้และการพฒันาหลกัสตูรดําเนิน

ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกบักระบวนการนําหลกัสตูรไปใช้ ตัง้แต่ขัน้ตอนการแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน สามารถนํา

จดุมุ่งหมายและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสู่การ

ปฏิบตัเิป็นรูปธรรมให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียนทกุคน ด้วยเหตผุลท่ีกลา่วมาจึงสง่ผลให้องค์ประกอบ  ตวั

บง่ชีท้างด้านการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัมา

เป็นอนัดบัท่ี 1 จากองค์ประกอบทัง้หมด 

1.2   องค์ประกอบด้านการสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัเป็น

อนัดบั 2 เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1)  

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการประเมินระดบัชาติอยู่ในระดบัดี 2) นักเรียนมีผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีสามารถแข่งขนัได้ในระดบันานาชาติ 3) ผลการเรียนสามารถถ่ายโอนกบัสถานศกึษา

ระดบันานาชาติได้ 4) นกัเรียนสามารถใช้ความคิดระดบัสูง  สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 

เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองสงัคมและประเทศชาติ  5)  นกัเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร

ได้ดี 6) นักเรียนสามารถประเมิน แสวงหา  สงัเคราะห์  ใช้ข้อมลูข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 7) 

นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในสถานการณ์ของโลกปัจจบุนั 8) นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้ได้ดี 9) นกัเรียนสามารถใช้ภาษาท่ีสาม ได้ดีอย่างน้อย 1 ภาษา (ภาษาตา่งประเทศอ่ืนได้ดี) 

10) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนันานาชาติ 11) 

นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นพลเมืองดี 12) นักเรียนมีความเข้าใจในวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ของนานาชาต ิ13) นกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคล

อ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่านํา้หนักอยู่ระหว่าง .747-.932 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 10.974 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.161 ซึง่อธิบาย
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ความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 2 ซึง่แสดงให้เห็นว่า 

ผู้ ให้ข้อมลูประเด็นตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และสอดคล้องกนั แสดงวา่ ตวัแปรทัง้ 13 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุม่องค์ประกอบท่ี 2 โดย การ

สง่เสริมพฒันาผู้ เรียนเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัมาเป็นอนัดบัท่ี 2 จากองค์ประกอบทัง้หมด 

ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความมุ่งมั่นต่อการ

พฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา โดยการยกระดบัโรงเรียนชัน้นําท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมี

มาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพัฒนาผู้ เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเอง

อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม 

เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนท่ีสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคณุค่าและมีความสขุ บนพืน้ฐานของ

ความเป็นไทยภายใต้บริบทสงัคมโลกใหม่ รวมทัง้เพิ่มศกัยภาพและความสามารถในระดบัสงูด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสาร เพ่ือการพึ่งตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขนั ด้วย

เหตนีุ ้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจึงมุ่งให้ความสําคญักบัการปรับปรุง พฒันาการจดัการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างตามศักยภาพของผู้ เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียน จัดบรรยากาศในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาผู้ เ รียนสู่

มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับบรรดล เมืองโคตร ท่ีศึกษาความต้องการการนิเทศของครู

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัมกุดาหาร พบว่า ความต้องการ

การนิเทศด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัท่ี 1 น่าจะมี

สาเหตมุาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้เป็นภารกิจหลกัของครูผู้สอนท่ีปฏิบตัิประจํา จึง

ทําให้ครูมีความสนใจท่ีจะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุง และพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนของตนให้ดียิ่งขึน้ ประกอบกบันโยบายการเร่งพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและ

คณุภาพของผู้ เรียนของคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 

2533) ท่ีกําหนดให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการจดัการเรียนการสอนและการพฒันา

ผู้ เรียนให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึน้ ด้วยเหตุนี ้การส่งเสริมพัฒนานักเรียนจึงเป็นองค์ประกอบท่ีมี

ความสําคญัมาเป็นอนัดบัท่ี 2 จากองค์ประกอบทัง้หมด 

1.3   องค์ประกอบด้านการสร้างเครือขา่ยร่วมพฒันา เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอนัดบั 3เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1)  

โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้

ยกระดบัคณุภาพการศกึษาได้  2) ผู้บริหารให้ครูทกุคนมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
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เป้าหมาย ในการนิเทศภายในโรงเรียน  3) โรงเรียนร่วมมือกับผู้ ปกครองและชุมชน ท้องถ่ิน              

ในการให้การบริการตามความต้องการของนกัเรียน 4)  โรงเรียนมีการประเมินพฒันาการผู้ เรียน

รอบด้านและปรับปรุงแก้ไขจนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด  5) ผู้ บริหารประชุมคณะทํางานและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางปฏิบตักิารดําเนินการนิเทศ 6) โรงเรียนจดัจํานวนนกัเรียนมีความ

พอดีเอือ้ต่อการเรียนการสอน 7) ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เก่ียวกบัการนิเทศภายใน และ

นําไปปฏิบตัไิด้  

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่านํา้หนักอยู่ระหว่าง .973-.986 มีค่า                       

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากับ 7.233 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.697                      

ซึง่อธิบายความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 3 ซึง่แสดง

ให้เห็นวา่ ผู้ให้ข้อมลูประเดน็ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและสอดคล้องกนั แสดงว่าตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 3 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตวัแปรท่ี 103  โรงเรียนมีการพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ ทําให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบมากท่ีสดุคือ .986 และตวัแปรท่ี 106 ครูทกุคนเข้าใจ วิสยัทศัน์  พนัธกิจ เก่ียวกบั                

การนิเทศภายใน และนําไปปฏิบตัไิด้ พบวา่ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบน้อยท่ีสดุ คือ . 973 ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองมาจากพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ได้กําหนดบทบาท อํานาจหน้าท่ีการบริหารจดัการเครือข่ายพหุภาคีเพ่ือพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไว้วา่ บคุลากรทกุฝ่ายจะต้องเข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าท่ี

ของตน มีทกัษะท่ีจะร่วมดําเนินการบริหารจดัการเครือข่ายพหุภาคีเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่บคุลากรในท่ีนีห้มายรวมถึงทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาทัง้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประกอบด้วย โรงเรียน (ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 

และครู) บ้านหรือครอบครัว วดัหรือองค์กรทางการศาสนา และชมุชน เครือข่ายสถานศกึษานี ้เป็น

ตวัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัของการปรับปรุงคณุภาพการศกึษา ท่ีเกิดจากการรวมพลงักนัจากทกุฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งการบริหารจัดการศึกษานีเ้น้นความสําคัญของ

เครือข่ายทางสงัคม ว่าเป็นแหล่งของทรัพยากรท่ีเอือ้ต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน โดย

สถานศึกษาท่ีมีเครือข่ายทางสงัคมเข้มแข็งก็มีแนวโน้มท่ีจะได้รับความช่วยเหลือด้านทรัพยากร

จากเครือข่ายของตนได้มากกว่าสถานศึกษาท่ีไม่มีเครือข่ายหรือมีแต่เครือข่ายทางสงัคมยังไม่

เข้มแข็ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการยกระดบัโรงเรียนมาตรฐานสากลของสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีระบุไว้ว่า เจตนารมณ์สําคญัในการขบัเคล่ือนการพัฒนา
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โรงเรียนมาตรฐานสากลคือ การมุง่หวงัให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพและความสามารถสงู เป็นคนเก่ง คนดี 

และมีความสขุ มีความสามารถในระดบัสงูด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสาร เพ่ือการ

พึ่งตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขนั โรงเรียนจึงมุ่งจดัการศกึษาแบบองค์รวมและบูรณการ

เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองเพ่ือพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน  พัฒนาหลักสูตรรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความแตกต่างตาม

ศกัยภาพของผู้ เรียนโดยคํานงึผู้ เรียนเป็นสําคญั ทัง้นีจํ้าเป็นต้องมีส่ือ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ นวตักรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม และมีภาคีเครือข่ายการจดัการเรียนรู้และร่วม

พฒันากบัสถานศึกษาระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจน

เครือขา่ยสนบัสนนุจาก สถาบนั อดุมศกึษาและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเป็นศนูย์และร่วม

เป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป การจัดการศึกษาก็จะมี

คุณภาพและก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบการสร้าง

เครือข่ายร่วมพฒันาจะพบว่า เป็นองค์ประกอบท่ีสามารถจดัอยู่ในการบริหารงานบุคคล  ซึ่งการ

บริหารงานบุคคลนัน้ เป็นงานเก่ียวข้องกับคนทุกคนในสถานศึกษา ทัง้ผู้ บริหารโรงเรียน ครู 

บคุลากรทางการศกึษา เก่ียวข้องกบับคุคลภายนอกเช่น เขตพืน้ท่ีการศกึษา ดงันัน้การบริหารงาน

บุคคลนีจ้ึงต้องมีความคล่องตวั มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาทกุคนมีสว่นร่วมในการบริหารงาน เพ่ือร่วมกนั

วางแผนในการพฒันาให้ทกุคนได้รับการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัและกําลงัใจ ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกับคํากล่าวของ

ประยูร ศรีประสาธน์  ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมการตดัสินใจ โดยเสนอ

แนวคดิไว้วา่บทบาทและขอบเขตของการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจของบคุลากรวา่ ผู้บริหารควรใช้

วิจารณญาณพิจารณาว่าเร่ืองใดท่ีจะดําเนินการตดัสินใจควรให้บคุลากรมีส่วนร่วม กระบวนการ

ตดัสนิใจนัน้เก่ียวข้องกบับคุลากรผู้ใดหรือผู้ใดมีความชํานาญในเร่ืองนัน้ ๆ การให้มีสว่นร่วมในการ

ตดัสินใจควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมตัง้แต่ต้นจะทําให้เกิดผลดีและสามารถดําเนินการได้ถูกต้อง 

หากการบริหารโรงเรียนมีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรทกุฝ่ายเข้ามามีบทบาทและมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ ก็จะเกิดการรวมพลังและความร่วมมือร่วมมือใจในการพัฒนา

สถานศกึษาให้มีคณุภาพและสามารถดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ง่ายยิ่งขึน้ ด้วย

เหตนีุ ้การสร้างเครือขา่ยร่วมพฒันา จงึนบัได้วา่เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัมาเป็นอนัดบัท่ี 3 

จากองค์ประกอบทัง้หมด 



 

252 

 1.4  องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการระบบงาน เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญั

เป็นอนัดบั 4 เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้1)

ผู้ บ ริหารเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุนด้านทรัพยากรท่ีครูต้องการ 2) ผู้ บริหารมี

ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจดัการ  3) ผู้บริหารมีความเต็มใจและยินดีท่ี

จะรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเปล่ียนแปลง  4) ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดุล

ขององค์กร 5) ผู้บริหารโรงเรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบตังิาน  6) ผู้บริหารมีการเสริม

พลังในการทํางานให้ครู 7) ผู้ บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นนักจัดการ พัฒนาตนเองและสามารถนํา

โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 8) ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูมีความมัน่ใจในตนเอง 9) ผู้บริหารมี

ความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มคา่ 10) โรงเรียนมีการแตง่ตัง้คณะทํางานในการ

นิเทศ 11) ผู้บริหารมีการตดิตามการดําเนินงานและประเมินโครงสร้างผลการนิเทศ 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่านํา้หนกัอยู่ระหว่าง .604-.778 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 7.029 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.508 ซึง่อธิบาย

ความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 11 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า 

ผู้ ให้ข้อมลูประเด็นตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 11 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 4                   

การบริหารจัดการระบบงานนัน้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ระบุไว้ใน

มาตรฐานการศึกษาการนิเทศโรงเรียนมาตรฐานสากลไว้ว่า การบริหารจดัการระบบคณุภาพนัน้ 

เป็นการดําเนินการท่ีใช้หลกัการนิเทศจากภายนอกเพ่ือประสานการนิเทศภายใน โดยยดึหลกัการมี

สว่นร่วมในการทํางานร่วมกบัโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนแตล่ะแห่ง เป็นการกระตุ้นการพฒันา

ระบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม กระจายอํานาจ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตังิานได้มีสว่นร่วมในการ

ตดัสินใจ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และสร้างแรงจงูใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน

ให้บรรลผุลสําเร็จ รวมถึงการมอบหมายให้ผู้ปฏิบตัิงานมีโอกาสได้ใช้ศกัยภาพในการทํางานอย่าง

เต็มท่ีภายใต้การกํากบัดแูลให้คําปรึกษาแนะนําของผู้บริหารกระตุ้นให้ครูได้แสวงหาวิธีการใหม่ๆ 

ในการปฏิบตังิาน โดยมุง่เน้นให้เกิดผลท่ีนกัเรียน ทัง้นีห้ากโรงเรียนใดมีระบบการบริหารจดัการท่ีมี

คุณภาพแล้ว เช่ือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนย่อมประสบความสําเร็จ มีระดับ

คณุภาพสงูขึน้ อนัจะนําไปสู่การพฒันาเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสากลต่อไป และเม่ือพิจารณา

องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการระบบงานจะพบว่า เป็นองค์ประกอบท่ีจดัอยู่ในการบริหารงาน

ทัว่ไป ซึ่งการบริหารงานทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร เป็นงานท่ีต้อง
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เก่ียวข้องกบังานด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลตุามผลตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและการอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยเน้น

หลกัความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยากรให้คุ้มค่า

บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนเรศ ยุ่นประสงค์ ท่ีได้

ทําการศึกษาการให้ครูมีส่วนร่วมตดัสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร สงักัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบว่า การบริการงานทั่วไปนัน้ เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากร การสร้างแรงจูงใจ ขวญักําลงัใจในการทํางาน การติดตามการดําเนินการในส่วนงาน

ตา่งๆ งานกิจการนกัเรียนและงานความสมัพนัธ์ชมุชน ซึง่ผู้บริหารโรงเรียนควรร่วมปรึกษาหารือกบั

ผู้ ใต้บังคบับัญชาทุกคนแล้วร่วมกันตดัสินใจ ในการบริหารทั่วไปจึงเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัระบบบริหารองค์กร เป็นงานท่ีสนบัสนนุให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลตุามผลตามมาตรฐาน 

คณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริม สนบัสนุนและการ

อํานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตลอดจน การมีสว่นร่วมของบคุคล ชมุชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  

1.5 องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เป็นองค์ประกอบท่ีมี

ความสําคญัเป็นอนัดบั 5 เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ 

ดงัต่อไปนี ้ 1)ครูและผู้ นิเทศมีการกําหนดข้อตกลงก่อนการดําเนินการนิเทศ 2) ผู้ นิเทศบนัทึกการ

สงัเกตการนิเทศ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีกําหนดไว้ 3) ครูและผู้ นิเทศมีการจดัทําเคร่ืองมือในการนิเทศ

ภายใน   4)ครูและผู้ นิเทศมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  5) ครูและผู้ นิเทศประชุมคณะทํางานเพ่ือ

พิจารณาแนวทางการผลติส่ือ เคร่ืองมือและกําหนดวิธีการนิเทศ 6) ครูทกุคนนําผลท่ีได้จากการรับ

การนิเทศไปพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ 7)ครูและผู้ นิเทศผลิตส่ือการนิเทศการพฒันาผู้บริหาร

และครูสู่มาตรฐานสากล  8) ครูและผู้ นิเทศรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําไปหาทางแก้ไขปรับปรุงการ

ดําเนินงานนิเทศในปีตอ่ไปให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 9) โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเผยแพร่และช่ืนชม

ผลงานการนิเทศเพ่ือให้ครูผู้ รับการนิเทศมีขวญั กําลงัใจ ท่ีจะมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงาน 10)ผู้ นิเทศมี

การดําเนินตดิตามงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่านํา้หนักอยู่ระหว่าง .604-.834 มีค่า                       

ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 6.931 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.417 ซึ่ง
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อธิบายความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 5 แสดงให้

เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลูประเด็นตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัและสอดคล้องกนั แสดงว่าตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 5                   

การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน อธิบายได้ว่า องค์ประกอบตัวบ่งชีด้้านการพัฒนาระบบ                

การนิเทศภายใน เป็นองค์ประกอบและตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนท่ีมีความสําคญัใน                     

การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ บริหารโรงเรียนปรับปรุง

คณุภาพการจดัการศกึษา แตก่ารท่ีจะนําหลกัการหรือองค์ประกอบตวับง่ชีก้ารนิเทศการศกึษาและ

แนวคิดต่างๆ ไปสู่ภาคปฏิบตัินัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศจําเป็นต้องดําเนินการเป็นขัน้ตอน 

เพ่ือให้ไปถึงความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาท่ีกําหนดไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผู้ ท่ี

เก่ียวข้องต้องดําเนินการตามกระบวนการนิเทศการศึกษา จึงจะบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

สอดคล้องกบัแนวคิดของ แฮริส (Haris) ท่ีกลา่วว่า การนิเทศจะประสบความสําเร็จได้นัน้ ผู้ นิเทศ

ต้องดําเนินการนิเทศตามขัน้ตอนกระบวนการนิเทศท่ีถูกต้อง ซึ่งขัน้ตอนของกระบวนการนิเทศ

ภายในได้แก่ 1) ขัน้วางแผน (Planning) ได้แก่ การคดิ การตัง้วตัถปุระสงค์ การคาดการณ์ลว่งหน้า 

การกําหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบตัิงาน และการวางโปรแกรมงาน 2) ขัน้การจดัโครงการ 

(Organizing) ได้แก่ การตัง้เกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรท่ีมีอยู่ทัง้ตนและวสัดอุปุกรณ์ 

ความสัมพันธ์แต่ละขัน้ การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอํานาจตามหน้าท่ี

โครงสร้างขององค์การ และการพฒันานโยบาย 3) ขัน้การนําเข้าสู่การปฏิบตัิ (Leading) ได้แก่ 

การตดัสินใจ การเลือกสรรบคุคล การเร้าจงูใจ ให้มีกําลงัใจคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ การสาธิต การจงูใจ 

และให้คําแนะนํา การส่ือสาร การกระตุ้นสง่เสริมกําลงัใจ การแนะนํานวตักรรมใหม่ๆ และให้ความ

สะดวกในการทํางาน 4) ขัน้การควบคมุ (Controlling) ได้แก่ การสัง่การ การให้รางวลั การลงโทษ 

การให้โอกาส การตําหนิ การไล่ออก และ การบงัคบัให้กระทําตาม และ 5) ขัน้ประเมินผล 

(Appraising) ได้แก่ การตดัสินการปฏิบตัิงาน การวิจยั และการวดัผลการปฏิบตัิงาน กิจกรรมท่ี

สําคญั คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบตัวิา่ได้ผลมากน้อยเพียงใด และวดัผลด้วยการประเมินอย่าง

มีแบบแผน มีความเท่ียงตรงทัง้นีค้วรจะมีการวิจยัด้วย สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาการนิเทศ

ท่ีเป็นสากลของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีระบุว่า การนิเทศภายในโรงเรียน

ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เน่ืองจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการทํางานร่วมกนัของคณะครูและผู้บริหาร เพ่ือ

นําไปสู่การพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน โดยใช้ข้อมลู

และสารสนเทศด้านคณุภาพการศกึษาภายในโรงเรียนเป็นตวักําหนดเป้าหมายในการพฒันางาน  



 

255 

การจดัการศกึษาทกุด้าน บคุคลภายนอกโรงเรียนไม่สามารถรับรู้ข้อมลูและสารสนเทศดงักล่าวได้ 

บุคลากรทุกคนจึงต้องช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาและพฒันางานให้

สอดคล้องกบัข้อมลูและสารสนเทศทางการศกึษาท่ีปรากฏ ซึง่กระบวนการในการนิเทศการศกึษา

ยคุใหม ่มีแนวทางในการดําเนินงาน ดงันี ้1) สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสําคญัของการ

นิเทศภายในโรงเรียนตอ่การพฒันาระบบการบริหารการศกึษา และการพฒันาหลกัสตูร การเรียน

การสอน ตลอดจนกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุ่งสูก่ารพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก 2) นิเทศ 

สง่เสริม สนบัสนนุโรงเรียนให้จดัทําแผนกลยทุธ์ ทําความเข้าใจกบัมาตรฐานทางการศกึษา ทัง้ของ

โรงเรียนและของบุคลากรอย่างชดัเจนทุกมาตรฐานเพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหว่างกนั                   

3) สง่เสริมให้โรงเรียนใช้ข้อมลูและสารสนเทศด้านคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนในการวางแผน 

การนิเทศเพ่ือพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา เพ่ือการมีสว่นร่วมในการพฒันาการบริหารจดั

การศึกษาในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็น

มาตรฐานสากล 4) พฒันาระบบบริหาร และการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน ตลอดจน

กิจกรรมทางการศึกษารอบด้านเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 5) 

ประสานความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือร่วมมือกนัให้ความ

ช่วยเหลือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการ

จําเป็น ทัง้นีโ้ดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้โรงเรียนนําความรู้และทกัษะไปใช้พฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพ

เป็นพลโลก อาทิ การพฒันาหลกัสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล การบริหารแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่ง

อนาคตและสัมฤทธิผลของผู้ เ รียน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียนแบบรอบด้าน 

(Comprehensive Student Support System) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน             

การพฒันาแหล่งข้อมลูและแหลง่เรียนรู้ในการส่งเสริมและพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก

ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และตา่งประเทศ การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพฒันาโรงเรียน

สูม่าตรฐานสากล เป็นต้น 6) กระตุ้นและเร่งรัดให้โรงเรียนพฒันาการจดัการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

และเตรียมรับการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 7) จดักิจกรรมและเปล่ียน

เรียนรู้ จดัหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาครู และการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้ครูเกิด

ประสบการณ์การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย องค์ประกอบ

ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศภายในนัน้ จึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิดความ

ร่วมมือ ประสานงานกนัของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อการศกึษาในอนัท่ีจะพฒันาหรือ

ปรับปรุงคณุภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ผู้บริหารโรงเรียนและ
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ครูผู้สอนจงึควรให้ความสนใจและร่วมกนัแก้ไขปัญหาในการพฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน

ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.6  องค์ประกอบด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ เป็นองค์ประกอบท่ีมี

ความสําคญัเป็นอนัดบั 6 เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ 

ดงัต่อไปนี ้1) ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบายการศกึษาของโรงเรียนให้

สอดคล้องกบัการจดัทํางบประมาณของโรงเรียน 2) โรงเรียนพิจารณา จดัสรรงบประมาณสําหรับ

การดําเนินการปฏิบตัิกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและเหมาะสม 3) โรงเรียนได้รับ

การสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 4) โรงเรียนพิจารณา

และจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 5) โรงเรียนมีการบริหาร

จัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 6) โรงเรียนสนับสนุน 

ส่งเสริมงบประมาณท่ีสอดคล้องกับนโยบายในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน การพฒันา

ผู้ เรียน และการพฒันาบคุลากร 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่านํา้หนักอยู่ระหว่าง .681-.811 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.572 และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.234  ซึง่อธิบาย

ความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า 

ผู้ ให้ข้อมลูประเด็นตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้ 6 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 6  การ

บริหารการเงินและงบประมาณนัน้ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการบริหารงานของโรงเรียน ดงัท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุภารกิจการบริหารการศึกษาเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ว่าการ

บริหารงานการเงินและงบประมาณของสถานศกึษา เป็นงานมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและมุ่งเน้นผลงาน 

มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทัง้จดัหารายได้จากการบริการมาใช้

บริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึน้ต่อผู้ เรียน การบริหาร

การเงินและงบประมาณจึงเป็นงานท่ีมีความสมัพนัธ์กับระบบการจัดการศึกษาทัง้ระบบ ดงันัน้ 

การบริหารการเงินและงบประมาณจงึควรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และควรเป็นงานท่ี

เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ โดยมีหลกัการและแนวคิดคือ 1) ยดึ
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หลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาพทางโอกาสการศึกษาของผู้ เรียนในการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2) มุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ

งบประมาณตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการคํานวณ

ต้นทนุการผลิต ด้านการจดัระบบการจดัหาพสัด ุด้านการบริหารการเงินและควบคมุงบประมาณ 

ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการ

ตรวจสอบภายใน เพ่ือรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน 3) ยดึหลกัการกระจายอํานาจ 

ในการบริหารงบประมาณ โดยจดัสรรงบประมาณให้เป็นลกัษณะของวงเงินรวมแก่สํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และ 4) มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบการจดัการงบประมาณของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้มีอิสระในการ

ตดัสินใจ มีความคลอ่งตวัควบคูก่บัความโปร่งใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้จากผลสําเร็จ

ของงานและทรัพยากรท่ีใช้ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุรวมทัง้คาดการณ์ล่วงหน้า

ถึงการเปล่ียนแปลงทางการเงินท่ีจะเพิ่มหรือลดในอนาคตด้วย เพ่ือสามารถวางแผนการแก้ปัญหา

ได้ทนัการณ์และไม่เป็นเหตใุห้การดําเนินงานต้องหยดุชะงกั การบริหารการเงินและงบประมาณ

ของโรงเรียนจงึเป็นสิง่ท่ีบง่บอกถึงแนวคิดในการบริหารงาน ตลอดจนวิธีการดําเนินงาน ซึง่มีความ

เก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ นโยบาย วิธีดําเนินงานและโครงสร้างของโรงเรียน การดําเนินงานใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม มีความจําเป็นในการช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากผลการวิจยักลบัพบว่า  องค์ประกอบด้านการบริหาร

การเงินและงบประมาณ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญมาเป็นอันดับรองสุดท้าย จาก

องค์ประกอบทัง้หมด 7 องค์ประกอบ ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจาก การบริหารการเงินและ

งบประมาณนัน้เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบ กฎหมาย ข้อบงัคบัมากมาย และหากผู้ ท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการปฏิบตังิานนัน้ทําผิดพลาดหรือละเลยระเบียบบางประการ ต้องได้รับโทษคอ่นข้าง

รุนแรงและชัดเจนกว่างานด้านอ่ืน ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานด้านการบริหารการเงินและ

งบประมาณ จงึเป็นงานท่ีผู้ ท่ีรับผิดชอบหรือมีสว่นร่วมโดยตรง มกัจะเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนบาง

ท่านเท่านัน้ ท่ี เ ข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                    

พิทกัษ์ แพทย์ผล ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสัง่การในการบริหารโรงเรียนของ
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ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสํานกังานการประถมศกึษา อําเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี ท่ี

พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสัง่การในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากงานด้านการบริหารการเงิน

และงบประมาณนัน้ เป็นงานท่ียุ่งยากในการปฏิบตัิ และมีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย

กบัผู้ปฏิบตัิงาน ดงันัน้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องและส่งเสริมให้บุคลากร

และผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก เช่น คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชน เข้ามามี

สว่นร่วมในการบริหารงานการเงินและงบประมาณให้มากขึน้ เพ่ือช่วยให้การบริหารจดัการมีความ

เป็นเอกภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยงัสง่เสริมให้เกิดความสามคัคี ความรัก ผกูพนักบั

และความเข้าใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชนอีกด้วย ซึง่จะส่งผลให้การดําเนินงานให้ด้านต่างๆ 

ของโรงเรียนบรรลวุตัถปุระสงค์และมีประสทิธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึน้ 

1.7  องค์ประกอบด้านการบริหารบุคลากรแบบมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบท่ีมี

ความสําคญัเป็นอนัดบั 7 เม่ือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้1) ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและการสง่เสริมการมีสว่นร่วม

ในการบริหารงานโรงเรียน 2) โรงเรียนสนบัสนุนให้ผู้ รับการนิเทศกับผู้ นิเทศได้ทํางานร่วมกัน 3) 

โรงเรียนสนบัสนนุให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม สมัมนา เพิ่มพนูความรู้อย่างต่อเน่ือง 

4) บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 5) 

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการนิเทศการศึกษาและการ

พฒันาโรงเรียน 

องค์ประกอบนีป้ระกอบด้วยตวัแปรท่ีมีค่านํา้หนกัอยู่ระหว่าง .539-.709 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 3.578  และคา่ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.313  ซึง่อธิบาย

ความสอดคล้องหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้ 5 ตวัแปรในองค์ประกอบท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า 

ผู้ ให้ข้อมลูประเด็นตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

และสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทัง้  5 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบท่ี 7                      

การบริหารบคุลากรแบบมีส่วนร่วม จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารบคุลากรแบบมีส่วนร่วมเป็น

องค์ประกอบท่ีมีความสําคญัมาเป็นอนัดบัสดุท้าย จากองค์ประกอบทัง้หมด 7 องค์ประกอบ จึง

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าเหตใุดการบริหารบคุลากรแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีจดัอยู่ในอนัดบั
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สดุท้าย ทัง้ท่ีการบริหารบคุลากรแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั เพราะความสําเร็จและ

ประสทิธิผลของงานนัน้ยอ่มอาศยัองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมของคนในองค์กร ซึง่จากการเก็บ

รวบรวมข้อมลูสามารถสรุปได้ว่า เหตท่ีุองค์ประกอบด้านการบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วมจดัอยู่

ในอนัดบัสุดท้าย อาจเน่ืองมาจากครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า

ตนเองมีภาระงานมากอยู่แล้ว ต้องทํางานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน ทําให้ครูผู้ สอนไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตวัและเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการนิเทศ

การศึกษาเท่าท่ีควร ซึง่ปัญหาดงักล่าวนี ้ผู้บริหารโรงเรียนควรมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา โดย

การส่งเสริม สนบัสนนุให้ครูมีสว่นร่วมในการวางแผน จดักลุ่มทํางานร่วมกนัด้วยความเต็มใจและ

เตม็ความสามารถ ให้ขวญักําลงัใจในการทํางานแก่ครู ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูได้เป็นผู้ นําและผู้

ตามของกลุ่ม จูงใจให้ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบในองค์กรท่ีตนปฏิบตัิงานอยู่ ซึง่เป็นการเปิดโอกาส

ให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความพึงพอใจ เกิดการยอมรับนบัถือระหว่างบุคคลต่อบุคคล 

ช่วยเพิ่มพลงัในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี มีประสิทธิภาพมากกว่าการยินยอมให้ปฏิบตัิตามคําสัง่ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาในการนิเทศโรงเรียนนัน้ จึงเป็นการท่ีบุคคลได้มีส่วน

เก่ียวข้องทัง้ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบตัิงาน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เน้นการใช้

ความคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหาการบริหารงานนิเทศ ซึ่งหลกัของการมี

สว่นร่วมในการนิเทศนัน้ มีเง่ือนไขท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 3 ประการคือ 1) เง่ือนไขด้าน

การบริหารงาน ผู้ รับผิดชอบในองค์การจะต้องพิจารณาว่าองค์กรท่ีตนรับผิดชอบอยู่นัน้เป็นองค์กร

ประเภทใด และจะสามารถจัดให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้มากน้อย

เพียงไร เพราะเหตวุ่าลกัษณะขององค์กรนัน้อาจไม่เอือ้ตอ่การท่ีจะนําเอาวิธีการมีสว่นร่วมมาใช้ได้

อยา่งเตม็ท่ี การมีสว่นร่วมอาจนํามาใช้ได้เหมาะสมกบัลกัษณะขององค์กรและเวลา  ปัจจยัเหลา่นี ้

ย่อมประกอบด้วยทศันคติของผู้บงัคบับญัชาเป็นสําคญั ผู้ นําหรือหวัหน้าในองค์กรท่ีจะสามารถ

นําเอาวิธีการท่ีให้สมาชิกในองค์กรมีสว่นร่วมในการบริหารงานมาใช้ได้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีธาตแุท้ของ

การเป็นประชาธิปไตย 2) เง่ือนไขด้านประสิทธิผลของงาน เง่ือนไขนีย้่อมอาศยัปัจจยัด้านเวลา

อย่างเพียงพอท่ีจะจดัให้มีส่วนร่วม ตลอดจนปัจจยัในทางการเงินท่ีจะน้อมนําให้สมาชิกในองค์กร

นัน้เข้ามามีส่วนร่วมว่าจะได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ นอกจากนีเ้นือ้หาสาระของการท่ีจะเชิญชวนให้

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร ต้องเป็นสิ่งท่ีต้องตรงกับความประสงค์ขององค์กรนัน้ 
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ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างหวัหน้างานกบัผู้ ร่วมงานและความเข้าใจอนัดีระหว่าง

สมาชิกของกลุม่ในการทํางานร่วมกนั 3) เง่ือนไขในด้านผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือผู้ ร่วมงาน การมีสว่น

ร่วมในองค์กรจะเกิดขึน้ไม่ได้ ถ้าผู้ ร่วมงานไม่สนใจหรือมิได้เห็นความสําคญัของการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานองค์กร การท่ีจะกระตุ้นเตือนให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาหรือผู้ ร่วมงานเกิดความสนใจได้

นัน้ จะต้องพยายามสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องให้แก่บุคคลเหล่านัน้ การมอบหมายงานให้ทําตาม

ความถนดัและความสนใจ เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ ร่วมงานได้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น และเกิด

สํานึกได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรนัน้เป็นสิ่งท่ีดี น่าภมูิใจ ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผู้สอนและบุคลากรทุกคน ควรให้ความสําคญักับการพฒันางานแบบมีส่วนร่วมในการนิเทศ

การศกึษา โดยปลกูฝังสํานกึท่ีดีให้ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทกุคนเห็นความสําคญัของการมีสว่นร่วมและ

เข้าร่วมอย่างเต็มใจในการนิเทศการศกึษา การนิเทศการศกึษาในโรงเรียนก็จะประสบความสําเร็จ

และมีความหมายตอ่การพฒันาการจดัการศกึษาตอ่ไป 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน 

จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือยืนยนัองค์ประกอบ             

ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน พบว่า ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญทุกคนมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่าตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนมีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรต้น ตวัแปร

ตามท่ีส่งผลต่อกัน เข้าใจได้โดยง่าย มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียน พบว่า มีความ

ครอบคลุมทัง้ในส่วนของการพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพฒันา

ผู้ เรียน การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา การบริหารจดัการระบบงาน การพฒันาระบบการนิเทศ 

ภายใน การบริหารการเงินและงบประมาณ และการบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม ซึง่นอกจากจะ

ครอบคลมุในส่วนของการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั

การศกึษาและการนิเทศการศกึษาแล้ว ยงัเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการสถานศกึษา 

การพัฒนาผู้ เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การติดต่อประสานงานกับสังคม ชุมชม 

หน่วยงานภายนอก โดยตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั

อย่างใกล้ชิด ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาของชาติ ไม่ว่าจะเป็นศกึษานิเทศก์ ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาจงึควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารและพฒันาระบบ



 

261 

การนิเทศในโรงเรียนท่ีถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีทักษะและความสามารถในการ

ปฏิบตัิการนิเทศ สามารถเช่ือมโยง ประสานตวับ่งชีแ้ต่ละองค์ประกอบให้เป็นลําดบัต่อเน่ืองอย่าง

ครบวงจรการนิเทศการศึกษา ย่อมทําให้การนิเทศการศึกษา เกิดผลสําเร็จ บรรลเุป้าหมายอย่าง

สมบรูณ์  ถ้าขาดตวับง่ชีใ้ด แม้การนิเทศจะเกิดผลสําเร็จ แตก็่จะขาดความสมบรูณ์ จงึอาจกลา่วได้

ว่า ตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน เป็นกลไกสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบาย การ

ดําเนินงาน การกํากับดแูล และประเมินผล รวมทัง้เป็นเกณฑ์เพ่ือเทียบเคียงเพ่ือขบัเคล่ือนไปสู่

ความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาให้สามารถจดัการจดัการศึกษาบรรลตุามจุดมุ่งหมายของ

การจดัการศกึษาตอ่ไป 

3.   ความสอดคล้องของผลการวิจยักบัขอบขา่ยและภารกิจการบริหารงาน   4   ด้าน                  

ของโรงเรียน  

 จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน  

ประกอบด้วย  7 องค์ประกอบหลกั 73 องค์ประกอบย่อย เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของ            

ตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน  พบว่า มีความสอดคล้องกับขอบข่ายและภารกิจการ

บริหารงานโรงเรียน ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิท่ีกําหนดหลกัการและแนวคดิ 

ขอบข่ายและภารกิจงานโรงเรียน ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง ท่ีกําหนดให้ปลดักระทรวง

ศกึษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจดัการศกึษาใน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานทัว่ไป ทัง้นีเ้ม่ือนําองค์ประกอบของตวับ่งชีส้ากลของการ

นิเทศในโรงเรียนทัง้ 7 ด้าน มาพิจารณาร่วมกนักบัขอบขา่ยและภารกิจการบริหารงานของโรงเรียน 

4 ด้าน สามารถสรุปความสอดคล้องกนัได้ ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 แสดงความสอดคล้องขององค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนกบั

ขอบขา่ยและภารกิจการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน 

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากล

ของการนิเทศในโรงเรียนท่ีมีร่วมกบัขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานโรงเรียนทัง้ 4 ด้าน ทัง้นีใ้น

การพฒันาคณุภาพการศกึษาจําเป็นต้องพฒันาองค์ประกอบและกระบวนการทางการศกึษาหลาย

อย่างพร้อมๆ กันไป กระบวนการท่ีสําคญัประกอบด้วย กระบวนการบริหาร กระบวนการจดัการ

เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการทัง้สามนี ้ต้องปฏิบัติงานอย่าง

ประสานสมัพนัธ์และสนบัสนนุซึง่กนัและกนัเป็นอยา่งดี จงึจะช่วยให้การพฒันาคณุภาพการศกึษา

ประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดบกพร่องไม่เ ช่ือมโยง

ต่อเน่ืองกัน ก็จะส่งผลต่อส่วนอ่ืนๆ ได้รับความกระทบกระเทือน ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

โดยตรง ฉะนัน้จึงกลา่วได้ว่า การจดัการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ การนิเทศการศกึษาเป็น

กระบวนการท่ีสําคญัอย่างหนึ่งท่ีจะต้องดําเนินงานให้ประสานงานกบักระบวนการอ่ืน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกระบวนการบริหารโรงเรียนทัง้ 4 ด้าน เพ่ือส่งผลให้สามารถบริหารงานได้บรรลตุาม

องค์ประกอบที่ 6 

การบริหารการเงนิและงบประมาณ 

 

 

 
 

   องค์ประกอบที่ 3 การสร้างเครือข่ายร่วม   

                          พัฒนา 

   องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 

                          ระบบงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ  

                       การจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาระบบการนิเทศ  

                      ภายใน 

 

 

 
 

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารบุคลากรแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารงานการเงนิ 

และงบประมาณ 

การบริหารงานวชิาการ 

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 

ความสอดคล้องขององค์ประกอบตัวบ่งชีก้ารนิเทศในโรงเรียน 

กับขอบข่ายและภารกจิการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน 
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จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร จนทําให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนถาวร ดงัคํากลา่วท่ีว่า การจดัการท่ีดี 

เป็นกญุแจนําไปสูค่วามสําเร็จขององค์การ การนิเทศท่ีดี นําไปสูก่ารจดัการท่ีดี  

ความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัระหว่างองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน

กบัขอบขา่ยและภารกิจการบริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1. การบริหารงานวิชาการ เป็นงานท่ีมีขอบขา่ยกว้างขวางและมีความสําคญัมากตอ่ 

หน่วยงานเป็นงานท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สามารถบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล

ประเมินผล ได้อยา่งมีคณุภาพและประสทิธิภาพ การบริหารงานวิชาการจึงเปรียบเสมือนหวัใจของ

โรงเรียน การบริหารงานของโรงเรียนทุกอย่างก็เพ่ือตอบสนองความสําเร็จของผลงานวิชาการ 

จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ท่ีการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ มีจริยธรรมและมี

คณุสมบตัิท่ีต้องการ งานวิชาการเก่ียวข้องโดยตรงกบัหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียน ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน องค์ประกอบ

ท่ี 1 การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน 

และองค์ประกอบท่ี 5 การพฒันาระบบการนิเทศภายในนัน้ มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กบัการ

บริหารงานวิชาการ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยของทัง้สามองค์ประกอบ ก็พบว่ามี

ความสัมพันธ์กับขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการทัง้ 17 องค์ประกอบ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิท่ีประกอบด้วย 1) การพฒันาหรือการดําเนินการเก่ียวกบัการให้

ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจดัการเรียน

การสอนในสถานศกึษา 4) การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 5)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

6) การวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา 8) การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 9) การนิเทศการศกึษา 10) 

การแนะแนว 11) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 12) การ

สง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

กบัสถานศกึษาและองค์กรอ่ืน 14) การสง่เสริมสนบัสนนุงานวิชาการแก่ บคุคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน 15) สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 16) การจดัทําระเบียบและแนว

ปฏิบตัิเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 17) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
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สถานศกึษา และ 17) การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา เช่นเดียวกบัผลการศกึษาของ

พิชิต เย็นทรวง ท่ีได้ศกึษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศกึษา สงักดักรุงเทพมหานครใน

ภาค 2 พบว่า ครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาปฏิบตัิงานทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ครูท่ีปฏิบตักิารสอนมีความคิดเห็นตอ่การบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารในด้านการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสดุ รองลงมาด้านการพฒันาหลกัสตูร และด้านการ

วัดผลและประเมินผล ตามลําดับ และผลการศึกษาของสามารถ รักษาศิลป์ ท่ีได้ศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในทัศนะของผู้ บริหารโรงเรียนและครู

วิชาการโรงเรียน สงักดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า งานด้านการจดัการ

เรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก สว่นงานด้านการนิเทศการสอนเป็นด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําท่ีสดุ รวมทัง้

ผลการศึกษาของสมคิด มานะคิดและคณะ ท่ีทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนในทศันะของครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปราจีนบรีุ พบว่า โดยภาพรวมปฏิบตัิ

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ครูท่ีปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุคือ ด้านการจดัการเรียนการสอน และมีความ

คิดเห็นการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต่ําสดุคือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 

ทัง้นีค้รูท่ีปฏิบตัิการสอน จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิชาการ

จะพบว่า องค์ประกอบหรือขอบข่ายงานวิชาการจะประกอบไปด้วยงานหลกัๆ 4 งานคือ งานด้าน

การพฒันาหลกัสตูร งานด้านการจดัการเรียนการสอน งานด้านการวดัผลประเมินผล และงานด้าน

การนิเทศการศกึษา ซึง่จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศ

ในโรงเรียนทัง้สามองค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 1 การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการ

สอน องค์ประกอบท่ี 3 การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน และองค์ประกอบท่ี 5 การพฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 

2. การบริหารงานการเงินและงบประมาณ เป็นการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่เงิน  

เพ่ือนํามาใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ เป็นการ

บริหารงานท่ีมุ่งความเป็นอิสระในการจดัการใช้คลอ่งตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยดึหลกัการบริหาร

มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

รวมทัง้จดัหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจดัการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
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คณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน หลกัสําคญัในการบริหารงานด้านนีคื้อ ความเท่าเทียมกนัและความเสมอ

ภาพทางโอกาสการศึกษาของผู้ เรียน ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน                  

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน พบว่า องค์ประกอบท่ี 6                   

การบริหารการเงินและงบประมาณ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการบริหารงานการเงินและ

งบประมาณ ของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิดงัจะเห็นได้จากองค์ประกอบ

ย่อยทัง้ 6 ตวัแปร คือ 1) ผู้บริหารและบคุลากรในโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์นโยบายการศกึษาของ

โรงเรียนให้สอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณของโรงเรียน 2) โรงเรียนพิจารณา จัดสรร

งบประมาณสําหรับการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีพอเพียงและ

เหมาะสม 3) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอก 4) โรงเรียนพิจารณาและจดัสวสัดิการให้กบัครูและบคุลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

5) โรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้              

6) โรงเรียนสนบัสนุน ส่งเสริมงบประมาณท่ีสอดคล้องกบันโยบายในการพฒันาการจดัการเรียน

การสอน การพฒันาผู้ เรียน และการพฒันาบคุลากร มีความสอดคล้องกบัหลกัการและแนวคิดของ

การบริหารงานการเงินและงบประมาณ รวมทัง้ขอบข่ายและภารกิจงานการเงินและงบประมาณ

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งขอบข่ายและภารกิจงานการเงินและ

งบประมาณประกอบด้วย 22 องค์ประกอบ คือ 1) การจดัทําแผนงบประมาณและคําขอตัง้

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน แล้วแตก่รณี 2) การจดัทําแผนปฏิบตัิการการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณ

จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง 3) การอนมุตัิการใช้จ่ายงบประมาณท่ี

ได้รับจดัสรร  4) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 5) การรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 7) การตรวจสอบติดตาม

และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 8) การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา             

9) การปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 10) การบริหาร

จดัการทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 11) การวางแผนงานพสัด ุ 12) การกําหนดแบบรูปแบบรายการ 

หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่ง ก่อสร้างท่ีใช้ เ งินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแต่กรณี                
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13) การพฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการจดัทําและจดัหาพสัด ุ 14) การจดัหาพสัด ุ             

15) การควบคมุดแูล บํารุงรักษาและจําหน่ายพสัด ุ 16) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน              

17) การเบิกเงินจากคลงั 18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 19) การนําเงินสง่คลงั 

20) การจดัทําบญัชีการเงิน 21) การจดัทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน และ22) การจดัทํา

หรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน เช่นเด่ียวกบัผลการศกึษาของพรพิมล ก้อนภธูร           

ท่ีได้ศกึษาสภาพและความต้องการในการบริหารการเงินและพสัดขุองโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดั

กรมสามญัศกึษา จงัหวดัอบุลราชธานี ผลการศกึษาพบว่า ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานด้านการเงิน

และพสัด ุ มีสภาพการปฏิบตัิงานในภาพรวมและด้านทกัษะทางมนษุย์อยู่ในระดบัมาก สว่นด้าน

ทกัษะทางเทคนิคและทกัษะทางความคิดรวบยอดมีสภาพการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัปานกลาง. 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาการบริหารงานการเงินและพสัด ุ 4 ลําดบัแรก เรียงตามลําดบัได้แก่ 

ต้องการให้มีการจัดอบรมประชุมสมัมนาเก่ียวกับการเงินและพัสดุทุกปี ต้องการบุคลากรท่ี

ปฏิบตัิงานทางด้านการเงินและพสัดท่ีุมีวฒุิทางด้านนีโ้ดยตรง เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบตังิาน และควรลดคาบสอนของเจ้าหน้าท่ีการเงินและพสัดลุง เพ่ือให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ดี

ขึน้ และผลการศกึษาของจตรุงค์ สขุแก้ว ท่ีได้ศกึษาปัญหาการบริหารงานธุรการและการเงินของ

ผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานธุรการและการเงินโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผู้บริหาร

โรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานธุรการและการเงิน เรียงลําดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้งานพสัด ุงาน

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภยัในด้านอาคารสถานท่ี งานสารบญั งานทะเบียนและรายงาน 

งานงบประมาณ งานประชาสมัพนัธ์ และงานการเงินและบญัชี จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานการเงินและงบประมาณจะพบว่า องค์ประกอบหรือขอบข่ายงาน

การเงินและงบประมาณจะประกอบไปด้วย งานงบประมาณ งานพสัดุ งานรับ-จ่ายเงินของ

โรงเรียนซึ่งงานเหล่านีจ้ะต้องดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ หลกัการบริหาร รวมทัง้หลกัการคลงัทัว่ไป ซึง่จะเห็นได้วา่องค์ประกอบตวับง่ชีส้ากล

ของการนิเทศในโรงเรียนในองค์ประกอบท่ี 6 คือ การบริหารการเงินและงบประมาณ มีความ

สอดคล้องกับขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานการเงินและงบประมาณ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ
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3. การบริหารงานบคุคล เป็นภารกิจสําคญัท่ีมุง่การสง่เสริมให้สถานศกึษาสามารถ 

ปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเกิด

ความคล่องตัว มีความเป็นอิสระภารใต้กฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญักําลงัใจ 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 

คณุภาพการศกึษาของผู้ เรียนเป็นสําคญั เม่ือพิจารณาองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศใน

โรงเรียน พบวา่ องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กบั

การบริหารงานบุคคล ของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ดงัจะเห็นได้จาก

องค์ประกอบย่อยทัง้ 5 ตวัแปร คือ 1) ผู้บริหารมองเห็นความจําเป็นในการสร้างความสมดลุและ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน 2) โรงเรียนสนบัสนุนให้ผู้ รับการนิเทศกบัผู้

นิเทศได้ทํางานร่วมกัน 3) โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม สมัมนา 

เพิ่มพนูความรู้อย่างต่อเน่ือง 4) บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา

ของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 5) ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนให้ความสําคญักบัการ

นิเทศการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน ท่ีความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของการ

บริหารงานบุคคล รวมทัง้ขอบข่ายและภารกิจงานบุคคลของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ ประกอบด้วย 20 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนอตัรากําลงั 2) การจดัสรรอตัรากําลงั

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 3) การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 4) การเปล่ียนตําแหน่งให้

สงูขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  5)การดําเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขัน้

เงินเดือน 6) การลาทกุประเภท 7) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 8) การดําเนินการทางวินยัและ

การลงโทษ 9) การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 10) การรายงานการ

ดําเนินการทางวินยัและการลงโทษ 11) การอทุธรณ์และการร้องทกุข์12) การออกจากราชการ 13) 

การจดัระบบและการจดัทําทะเบียนประวตัิ   14) การจดัทําบญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบั

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 15) การสง่เสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ

ครูและบคุลากรทางการศกึษา 16) การสง่เสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ 17) การสง่เสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 18) การสง่เสริมวินยั คณุธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 19) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  และ20)การพฒันา
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ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เช่นเดียวกบัผลการศกึษาของวีรพจน์ เคงสม ท่ีได้ศกึษา

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ตามความคิดเห็นของครู เจ้าหน้าท่ี และ

พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ตามความ

คิดเห็นของครู เจ้าหน้าท่ี และพนักงานอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านคือ 

ด้านการสรรหาบคุคลมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก สว่นด้านการพฒันาบคุคล ด้านการประเมินผล

การปฏิบตังิานของบคุคล และด้านการธํารงรักษาบคุคลมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง และผล

การศกึษาพบว่า 0บรรจบ ศรีประภาพงศ์0 ท่ีได้ศกึษา 0การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า การบริหารงานบคุคลใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการ

วางแผนอตัรากําลงัและการกําหนดตําแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ และด้านการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ อยู่ในระดบัมาก ด้านวินยัและการรักษาวินยั อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และด้านออกจากราชการ อยู่ในระดบัน้อย จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลจะพบว่า องค์ประกอบหรือขอบข่ายงานบุคคลจะประกอบไป

ด้วย งานสรรหาบคุคล บรรจ ุแต่งตัง้ งานพฒันาบคุคล งานธํารงรักษาบคุคล งานวินยัและรักษา

วินยั ซึง่จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนในองค์ประกอบท่ี 7 คือ 

การบริหารบคุลากรแบบมีสว่นร่วม มีความสอดคล้องกบัขอบขา่ยและภารกิจการบริหารงานบคุคล 

ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ

4. การบริหารงานทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กรให้บริหาร 

บริหารงานอ่ืนๆ บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัใน

การประสานส่งเสริม สนบัสนนุและการอํานวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศกึษา

ทกุรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศกึษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สง่เสริมให้การบริหาร

และการจดัการศึกษาสถานศกึษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิงานเป็นหลกั เน้น

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีสว่นร่วมของบคุคล ชมุชนและองค์กรท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจดัการศกึษามีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบ

ตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา และ
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องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารจดัการระบบงานนัน้ มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กบัการบริหารงาน

ทัว่ไป เน่ืองจากเม่ือพิจารณาองค์ประกอบยอ่ยของทัง้สององค์ประกอบ ก็พบว่ามีความสมัพนัธ์กบั

ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการทัง้ 22 องค์ประกอบ ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ ท่ีประกอบด้วย 1) การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 2) การประสานงาน

และพฒันาเครือข่ายการศกึษา 3) การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 4) การวิจยัเพ่ือพฒันา

นโยบายและแผน 5) การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 6) การพฒันามาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 8) การดําเนินงานธุรการ 9) การดแูลอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดล้อม 10) การจดัทําสํามะโนผู้ เรียน 11) การรับนกัเรียน 12) การเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกบัการจดัตัง้ ยบุ รวมหรือเลิกสถานศกึษา 13) การประสานการจดัการศกึษาในระบบ นอก

ระบบและตามอธัยาศยั 14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 15) การทศันศกึษา 16) งาน

กิจการนกัเรียน 17) การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา 18) การสง่เสริม สนบัสนนุและประสานการ

จดัการศกึษาของบคุคล ชมุชน องค์กร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 19) งาน

ประสานราชการกบัสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 20) การรายงานผลการปฏิบตัิงาน  21)  การ

จดัระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน และ 22) แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการลงโทษนกัเรียน เช่นเดียวกบัผลการศกึษาของจิตติมา ธมชยากร ท่ีได้ศกึษาการบริหารงาน

ทัว่ไปของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองตะกัว่ป่าจงัหวดัพงังา ผลการศกึษาพบว่า การบริหารงาน

ทัว่ไปของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัการ

ปฏิบตัิมาก คา่เฉล่ีย 3.74 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั

การปฏิบตัมิากทกุด้าน โดยเรียงลําดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ งานธุรการและงานสารบรรณ    งาน

กิจการนกัเรียน งานทะเบียนและรายงาน งานคณะกรรมการสถานศกึษา งานอาคารสถานท่ี งาน

สารสนเทศและการวางแผน งานความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน งานประชาสมัพนัธ์ และ

งานเทคโนโลยีการศึกษาเป็นลําดบัสุดท้าย และผลการศึกษาของมาณพ แสงจนัทร์ ท่ีได้ศึกษา

ระดบัการปฏิบตัิงานบริหารทัว่ไปในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการปฏิบตัิงานบริหารทั่วไปใน

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอนัดบัแรกคือ 
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ด้านการจดัทําสํามะโนผู้ เรียน ด้านการดแูลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริม

สนบัสนนุวิชาการ จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปจะพบว่า 

องค์ประกอบหรือขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไป จะประกอบไปด้วย งานธุรการและงานสารบรรณ                 

งานกิจการนกัเรียน งานทะเบียนและรายงาน งานคณะกรรมการสถานศกึษา งานอาคารสถานท่ี 

งานสารสนเทศและการวางแผน งานความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน งานประชาสมัพนัธ์ 

และงานเทคโนโลยีการศกึษา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของ

การนิเทศในโรงเรียนทัง้สอง องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 3 การสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา และ

องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารจดัการระบบงาน 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจยัเร่ือง ตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน พบว่า ผลการวิจยัมีความ

สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัและความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ เช่ียวชาญ ดงันัน้ 

เพ่ือให้การศึกษาเก่ียวกับตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ผู้วิจยัได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร และข้อเสนอเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป

ไว้ดงันี ้

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

เชิงนโยบาย 

1. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ผู้ อํานวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ รับผิดชอบทางด้านการ

นิ เทศ ควรนําองค์ประกอบตัวบ่ง ชี ส้ากลของการนิ เทศในโรง เ รียน ท่ี ไ ด้จากการวิจัย                      

ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาเป็นกลไกการกําหนดนโยบายและกลยทุธ์การบริหารจดัการด้านการ

นิเทศการศึกษาของสถานศึกษาโดยควรดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง สม่ําเสมอและ

สอดคล้องกบัการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารงานบคุคล การบริหารงานงบประมาณ การ

บริหารงานวิชาการ   และการบริหารงานทัว่ไป โดยดําเนินการตามขัน้ตอนของกระบวนการนิเทศ 

ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการพฒันาการศึกษาในภาพรวมทัง้ระบบเขตพืน้ท่ีการศึกษาและระบบโรงเรียน 
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ทัง้นีน้โยบายและกลยุทธ์ท่ีจะพัฒนาเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานด้านการนิเทศการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพนัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องมีการวางแผนการดําเนินงานและจัดตัง้คณะทํางานด้าน             

การนิเทศการศกึษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายและควรมีการวางแผนโดยใช้องค์ประกอบ

ตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน เป็นตวัชีว้ดัในการวางแผนด้วย นอกจากนีผู้้ ท่ีเก่ียวข้องควร

มีระบบการตดิตาม ตรวจสอบประสทิธิภาพของการดําเนินงานในทกุๆ ขัน้ตอนอยา่งใกล้ชิด โดยใช้

เคร่ืองมือนิเทศการสอนประเภทเดียวกันกับทุกเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ซึง่จะทําให้การดําเนินงานด้านการนิเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

2. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา ท่ีมีความประสงค์ 

จะนําองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนท่ีได้จากการวิจยัไปประยกุต์ใช้ ควรนําไป

ทดลองใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกนัและหลากหลาย เช่น นําองค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของการนิเทศ

ในโรงเรียนไปปรับใช้ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั บริบทของสภาพแวดล้อมต่างกนั อนัจะนําไปสู่

การศึกษาปัญหา ความต้องการจําเป็นและข้อบกพร่องต่างๆ ขององค์ประกอบตวับ่งชีส้ากลของ

การนิเทศในโรงเรียน และพฒันาเป็นรูปแบบการนิเทศในโรงเรียนท่ีเป็นสากลตอ่ไป  

เชิงบริหาร 

1. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา ควรสร้างความ 

ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษาและขัน้นําไปใช้ประโยชน์โดยใช้กระบวนการ

ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารทุกภาคส่วนเห็นถึงความสําคญัของการนิเทศการศึกษา โดยแสดงให้

เห็นผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพท่ีชัดเจนจากการใช้ประโยชน์จากการนิเทศท่ีเป็นรูปธรรม ควร

ประชาสมัพนัธ์ให้เห็นว่า การนิเทศเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่ม

มากขึน้ ผลสัมฤทธ์ิในองค์กรเพิ่มขึน้ รวมทัง้ควรจัดให้มีกิจกรรมอบรม สัมมนา ประชุมเชิง

ปฏิบตักิารเพ่ือสร้างความรู้  ทกัษะการนิเทศการศกึษา รวมทัง้เจตคติท่ีดีตอ่การนิเทศการศกึษาให้

บคุลากรทกุคนด้วย  

2. มีความจําเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องมีการตรวจสอบประสทิธิภาพของการนํานโยบาย  

แผนการดําเนินงานหรือกลยุทธ์ท่ีสร้างขึน้ไปใช้ ด้วยวิธีการติดตาม ประเมินผลและให้คําแนะนํา

อยา่งใกล้ชิด ดัง้นัน้ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีตดิตามดแูล มาให้คําแนะนําและช่วยเหลือครู ซึง่สร้างความเข้าใจ

และส่งเสริมให้บุคลากรต่ืนตวั โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานให้
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สอดรับกับเป้าหมายของหน่วยงานโดยอาจใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และควรมีการ

เสริมแรงหรือให้รางวลัจงูใจเพ่ือช่วยให้บคุลากรเกิดการยอมรับและมีสว่นร่วมเพิ่มมากขึน้ 

3. จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบตัวบ่งชีด้้านการบริหารบุคลากรแบบมี 

ส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับ

สดุท้าย (อนัดบัท่ี 7) โดยผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ี 24 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคนใน

โรงเรียนให้ความสําคญักบัการนิเทศการศกึษาและการพฒันาโรงเรียน มีค่านํา้หนกัองค์ประกอบ

น้อยท่ีสดุ คือ .539  ดงันัน้ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบคุลากรทกุคน ควรให้ความสําคญักบั

การพฒันางานแบบมีสว่นร่วมในการนิเทศการศกึษา โดยปลกูฝังสํานกึท่ีดีให้ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทกุ

คนเห็นความสําคญัของการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมอย่างเต็มใจในการนิเทศการศึกษา การนิเทศ

การศึกษาในโรงเรียนก็จะประสบความสําเร็จและมีความหมายต่อการพฒันาการจัดการศึกษา

ตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอน หรือ 

บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการนิเทศการศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปใน

แนวทางใด อย่างไร หรือมีพฤติกรรมในแนวทางที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด ภายหลัง

ได้รับการนิเทศหรือภายหลังการนําตัวบ่งชีส้ากลของการนิเทศโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ และ

ควรศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวเดียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนทัง้ 4 ด้าน คือ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงาน

ทัว่ไป ก็จะทําให้ได้ข้อมลูท่ีมีความชดัเจนและครอบคลมุ รอบด้านมากยิ่งขึน้ 

2. ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งการนิเทศกบัพฤตกิรรม

การสอนของครูและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

3. ควรมีศกึษาการนําองค์ประกอบตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียนท่ีได้จากการ 

วิจยัครัง้นี ้ไปทดลองใช้ในสถานศกึษา เพ่ือสรุปภาพรวมของตวับง่ชีส้ากลของการนิเทศในโรงเรียน

และเพ่ือยืนยนัประสทิธิภาพขององค์ประกอบการนิเทศในโรงเรียน 
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