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                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1)พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษา
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                      The purposes of  this study were to find  1) the supervisory behaviors of the groups of supervisors in basic 
education schools under the Office of Bangkhae district, the Bangkok metropolitan administration,       2) the differences 
of supervisory behaviors of the groups of supervisors in basic education schools under the Office of Bangkhae district, 
the Bangkok metropolitan administration, according to the viewpoints of the groups of supervisors and  the supervised 
groups, and  3) the guidelines for the development of the supervisory behaviors of the supervisors in basic education 
schools under the Office of Bangkhae district, the Bangkok metropolitan administration. The research instrument was a 
questionnaire on the supervisory behaviors of the groups of supervisors according to Sergiovanni’s viewpoints of 8 
aspects of supervisory behaviors.The unit of analysis was 12  basic education schools under the Office of of Bangkae 
district, the Bangkok metropolitan administration.  The data were collected from the supervisors groups including 3: an 
administrator, an assistant administrator, and a supervising teacher, and from the supervised groups. Frequency (ƒ), 
percentage(%), mean(Χ ), standard deviation (S.D.), and content analysis were used in data analysis. 
                      The finding revealed as follows :  
                      1) the supervisory behaviors of the groups of supervisors in basic education schools under the Office of 
Bangkhae district, the Bangkok metropolitan administration, as a whole and as an individual aspect, were at a high level.  
                      2) the supervisory behaviors of the groups of supervisors in basic education schools under the Office of 
Bangkhae district, the Bangkok metropolitan administration according to the viewpoints of the group of supervisors and 
the supervised groups were not different.  
                      3) the guidelines for the development of supervisory behaviors of the group of supervisors in basic 
education schools under the Office of Bangkhae district, the Bangkok metropolitan administration, were : extending 
familiarity, forming mutual understanding teamworks, being versatile, being able to solve the problems of conflicts from 
any causes, making things explicit to all parties, making decisions based on information and logics, making plans for 
meetings within the context and time control, assigning the works relevant to the abilities and making gradual changes in 
order to gain acceptance and cooperation.  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
     ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตนมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย  ผลการเปลี่ยนแปลงนี้
สงผลใหมีคําถามตามมา  คือเราจะพัฒนาคนอยางไรเพื่อใหคนมีชีวิตที่ดีงาม สามารถดํารงชีวิตอยู
ไดดีในกระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถแกปญหาได สรางสรรคได  ปฏิบัติตอเทคโนโลยี
ถูกตอง อยูในระบบแขงขันทางเศรษฐกิจได และเผชิญกับบริโภคนิยมไดอยางดี  การจะพัฒนาคน
ใหอยูไดอยางดี  และประสบความสําเร็จในระบบการแขงขัน ซ่ึงเปนระบบที่จะตองเอาชนะกันนั้น
ตองการความเขมแข็ง  แตสภาพของคนไทยไมคอยพรอม  มีความออนแอไมคอยสูปญหา  ชอบมี
ความสุขโดยไมตองทําอะไร  ถาตองทําอะไรก็ฝนใจ  เกิดความทุกข  ขาดการใฝรู  ขาดความมุงมั่น
ในการหาความจริงของสิ่งตาง ๆ สภาพอยางนี้เรียกวาออนแอ  ซ่ึงการศึกษาในระบบ  สามารถสราง
ความเขมแข็งใหกับคนไดโดยจะเห็นไดจากประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาสูงจะมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ    มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  การศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการสงเสริม  
สนับสนุนใหมีความกาวหนามากที่สุด (พระธรรมปฎก  2539 : 5) 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา6 ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 5)  นอกจากนั้นยังไดกําหนดแนว
การจัดการศึกษา  ที่ยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ใหผูเรียนไดฝกทักษะ  กระบวนการ  และ
ฝกปฏิบัติใหคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยจัดเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมบูรณาการความรู
ดานตาง ๆ อยางสมดุล  สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  ความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียน  และไดเรียนรูจากประสบการณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  2544 : คํานํา)  
ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาเกิดผลดี  และมีคุณภาพตามความมุงหมายที่ตั้งใจไวจึงขึ้นอยูกับ
กระบวนการจัดการ  และดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนนั้นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ
ในการนํานโยบายทางการศึกษา นําหลักสูตรไปปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดการศึกษาที่มีคุณภาพแก
ผูเรียนโดยตรง  โรงเรียนจึงตองตระหนัก  และใหความสําคัญในเปาหมายดังกลาว  และการที่
โรงเรียนจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จไดนั้นก็ตองขึ้นอยูกับการบริหารจัดการ  และระบบ
การนิเทศการศึกษาเปนสําคัญ 
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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กลาวไววา จากการ
ประเมินผลการพัฒนาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมาชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุล โดย
ประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แตขาดความสมดุลดานคุณภาพ ขณะเดียวกันคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยยังไมกาวหนาเทาที่ควร ไมสามารถปรับตัวรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม ทั้งฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยออนแอ  ไมเ อ้ือตอการพัฒนานวัตกรรม  สงผลใหขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่ความเหลื่อมลํ้าของการกระจาย
รายได ความยากจน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรุนแรงขึ้น ได
สรางความขัดแยงในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ความออนแอของสังคมไทยที่ตกอยูในกระแสวัตถุนิยม 
ไดกอใหเกิดปญหาศีลธรรม และปญหาสังคมมากขึ้นดวย 

    การพัฒนาสูเศรษฐกิจยุคใหมที่มีเทคโนโลยี และการใชความรูเปนฐานการพัฒนา ทําให
ตองเรงเตรียมพรอมทั้งการสรางระบบกลไก และพัฒนาคนใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันได
รวดเร็ว เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ
วัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนไทย โดยมุงพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็ง และมีดุลยภาพ  คือ 
สังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางคนทุกคนใหเปน คนดี  คนเกง พรอม
ดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พึ่งตนเองได คนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่เปด
โอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรู
ไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการสรางสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่
ดํารงไวซ่ึงคุณธรรม และคุณคาของเอกลักษณสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี มีจารีต
ประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในชาติและทองถ่ิน มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจน
เครือขายชุมชนทั้งประเทศ  

    เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได อยางรูเทาทัน
โลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบสุขภาพ สรางระบบคุมครองความ
มั่นคงทางสังคม รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายชุมชนใหเกิดการ
เชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ควบคูกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

    การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุความมุงหมายตามที่หลักสูตรกําหนด และตอบสนองตอ
ความตองการและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาที่วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และการที่จะ
ทําใหแนวการจัดการศึกษาบรรลุตามหลักการดังกลาว จึงขึ้นอยูกับการพัฒนาครู อาจารยใหมี
ประสิทธิภาพโดยการนิเทศการศึกษา  ดังคํากลาวที่วา  “ณ  ที่ใดมีการสอน  ที่นั่นมีการนิเทศ”  (ชารี  
มณีศรี  2542 : 2)  คํากลาวนี้ตรงกับความหมายของการนิเทศที่เนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในดาน
การสอนใหดีขึ้น  เนื่องจากการนิเทศคือกระบวนการทํางานรวมกับครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งการเรียนการสอน การทํางานเปน
ทีม  การสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน  ความรวมมือในการแกไขปญหา  ทั้งนี้เพื่อมุงสูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยรวม สงผลตอคุณภาพของผูเรียนในที่สุด 
      การนิเทศการศึกษาแบงออกเปน  2  สวน คือ การนิเทศภายนอกของโรงเรียนไดแกการ
นิเทศที่ไดรับจากหนวยศึกษานิเทศก หรือ ผูบริหารการศึกษาระดับตาง ๆ ที่อยูภายนอกโรงเรียน  
และการนิเทศภายใน ไดแก การนิเทศที่เกิดจากการดําเนินการของบุคลากรภายในโรงเรียน โดย
ผูบริหารโรงเรียน  หัวหนาหมวดวิชา  ครูผูมีประสบการณ  และเพื่อนครูดวยกันทําหนาที่นิเทศครูใน
โรงเรียน  ทั้งนี้การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จสงผลตอประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนนั้น จะตองคํานึงถึงการจัดองคกรนิเทศภายในโรงเรียน  กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  งานนิเทศภายในโรงเรียน  และกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  (นิเวศน  คัดยาว 
2542 : 2) นอกจากนั้นเมื่อมีการนิเทศแลวจะตองไดผลตามจุดมุงหมายของการนิเทศซึ่งถือเปนหัวใจ
ของการนิเทศ 4  ประการ คือพัฒนาคน  พัฒนางาน  ประสานสัมพันธ  และสรางขวัญกําลังใจ (กิติมา  
ปรีดีดิลก  2532 : 306) 
      การนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการนิเทศที่มีความจําเปน และเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน  อยางไรก็ตามสภาพปจจุบันการนิเทศการศึกษาตามโรงเรียนโดยหนวยศึกษานิเทศก ยังไม
สามารถที่จะใกลชิดกับครูผูสอนเทาที่ควร เนื่องจากศึกษานิเทศกมีจํานวนนอยจึงไมสามารถชวยให
ครูไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดทั่วถึง ไมมีโอกาสไดแกไขปญหารวมกับครู เปนผลใหการเรียนการ
สอนไมบรรลุตามเปาหมาย 
     ดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียนอีกนัยหนึ่ง ก็คือ  การบริหารโรงเรียนโดยใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีสวนรวมนั่นเอง  การบริหารโรงเรียนจะบรรลุผลตามเปาหมายมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู
กับความรวมมือ  รวมใจ  ของคณะครูภายในโรงเรียนเปนสวนสําคัญ (หนวยศึกษานิเทศก  สํานัก
การศึกษา  2540 : 7) ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยวางแผนการสอน และจัด
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กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และ
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
 

ปญหา 
                 จากรายงานการจัดการศึกษา ป 2547 ของกรุงเทพมหานคร พบวา การดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2547 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ใกลเคียงกับนักเรียนนักเรียนรวมทั้งประเทศทั้งวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  โดย
ภาษาไทยมีแนวโนมของคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศเล็กนอยและจากการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5 ของกองวิชาการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรอยูในระดับพอใช  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นั้นมีผลการประเมินอยูในเกณฑปานกลาง เนื่องจากยังมีคะแนนเฉลี่ย
วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษต่ํากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
     จากผลการประเมินดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง
ในการวัดคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ และในระดับของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ยังอยู
ในระดับปานกลาง ซ่ึงนาจะไดรับการพัฒนาใหมีระดับที่สูงขึ้นได และการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนจะดีขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรง และส่ิงที่จะชวย
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนที่ยอมรับของชุมชน 
สังคมทั่วไป คือ การนิเทศการศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนทั้งหมด 
     จากการศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย พัชนี  สิทธิพลากุล 
(2545)สรุปปญหาไดดังนี้ 

    1. การดําเนินงานจัดทําหลักสูตรทุกเรื่องขาดความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
    2. ครูมีภาระการสอนหลายวิชาเปนปญหาในการผลิตส่ือการเรียนรูของผูสอน 
    3. ปญหาการวัดและประเมินผล โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ขาดความรู

ความเขาใจในหลักเกณฑตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    4. การจัดทําสาระการเรียนรู การบริหารจัดการแนะแนว การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูมีปญหานอย  
     โดยสรปุเปนขอเสนอแนะวา ในระดับสํานักการศึกษา ใหศึกษานิเทศกประจําโรงเรียนได
นิเทศติดตาม ใหคําปรึกษา และประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อ
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สรางความมั่นใจกับโรงเรียนในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และสงเสริมปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

    ในระดับโรงเรียน เสนอแนะวา ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน 
โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการรวมคิดรวมทํา และบริหารจัดการรวมกับครู หมั่นแสวงหาความรู
ใหมอยูเสมอ ตลอดจนทําหนาที่นิเทศภายใน ติดตามใหคําปรึกษา เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
                ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองนําเอาการนิเทศภายในโรงเรียนมาสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังที่ กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 290) กลาววา "การนิเทศการศึกษา
มีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น" ซ่ึงสอดคลอง
กับสงัด  อุทรานันท (2530 : 118) ใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา "การนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการทํางานรวมกับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหการเรียนสัมฤทธิ์ผลสูงสุด" และกูด
(Good 1973 : 539) กลาววา "การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามของผูทําหนาที่นิเทศที่จะชวยให
คําแนะนําแกครูใหสามารถปรับปรุงการสอนใหดียิ่งขึ้น เกิดความเจริญงอกงามในดานอาชีพ ซ่ึงเปน
การพัฒนาครูและนักเรียน 
     จากการศึกษาและสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน (อางใน
การนิเทศ 100 % : 84) พบวา มีปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) บุคลากรในโรงเรียนไมเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการของการนิเทศภายในโรงเรียน  2) บุคลากรใน
โรงเรียนไมมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  3) การวางแผนนิเทศภายในโรงเรยีน
ไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของโรงเรียน  4) ขาดสื่อและเครื่องมือในการ
นิเทศภายในโรงเรียน  5) ขาดงบประมาณเพื่อการนิเทศภายในโรงเรียน  6) บุคลากรในโรงเรียนมี
ภารกิจมาก ไมมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน  7) การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนไม
สม่ําเสมอ  8) บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนนอย  
9) ผูรับการนิเทศไมยอมรับผูนิเทศ  10) ผูนิเทศมีความรูความเขาใจในการประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียนนอย  ซ่ึงสอดคลองกับบทสรุปงานวิจัยของสมคิด  ยิ่งยอด (2539 : 3) ที่วา การนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีปญหาและอุปสรรคจากทั้งผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ คือ ความไมรวมมือของครู  
ผูนําไมเปนประชาธิปไตย  ขาดแรงจูงใจที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  ผูนิเทศมีบุคลิกภาพที่
ไมเหมาะสม  ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี  ขาดการวางแผนที่ดี  ไมมีเวลาในการนิเทศ  ไมเขาใจหลักการ
นิเทศ และอาจมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรค ทําใหการจัดกิจกรรมนิเทศไมไดผล 
                จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาสอดคลองกับการติดตามการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร พบวาครูบางสวนยังมีพฤติกรรมการสอน
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เชนเดิม และทํางานในสวนที่ตนรับผิดชอบตามความเคยชิน ไมมีการพัฒนาความรู สวนหนึ่ง
เนื่องมาจากผูบริหารมีภาระกิจอื่นมาก และผูที่ไดรับหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนมีภาระหนาที่ในเรื่อง
การเรียนการสอน และภาระงานอื่นดวย จนทําใหการนิเทศไมมีความตอเนื่อง และมีพฤติกรรมที่
แตกตางกัน ทําใหการดําเนินการนิเทศไมบรรลุวตัถุประสงค  จึงมีความสนใจวา พฤติกรรมการนิเทศ
ของกลุมผูนิเทศลักษณะใดที่ทําใหการนิเทศภายในจะมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของครูในการ
จัดการเรียนการสอนและเกิดการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว  
ดังนี้     

      1. เพื่อทราบพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิ เทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

      2. เพื่อทราบความแตกตางของพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

      3. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

 
ขอคําถามสําหรับการวิจัย 
                จากความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยและเปนแนวทางในการตั้งคําถามของการวิจัย  ดังนี้ 

      1. พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต    
บางแค  กรุงเทพมหานคร  อยูในระดับใด 

      2. พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต    
บางแค  กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมผูนิเทศ และกลุมผูรับการนิเทศ 
แตกตางกันหรือไม 

      3. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตบางแค   กรุงเทพมหานคร เปนอยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
                เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล จึงไดตั้งสมมติฐานใน
การวิจัยคร้ังนี้  ดังนี้ 

     1. พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต   
บางแค  กรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 

                2. พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมผูนิเทศและกลุมผูรับการนิเทศ  แตกตางกัน 

 
ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย           
      การวิจัยคร้ังนี้  ไดนําทฤษฎีเชิงระบบมาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยประกอบดวยตัว
ปอน (input)  กระบวนการ (process)  และผลผลิต (output)  ซ่ึงแคทซ และคาหน (Katz and  Kahn,  
อางถึงใน สุนันทา  เลาหนันท  2534 : 28)  ไดกลาวไววา ระบบคือปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธและ
มีผลกระทบซึ่งกันและกันในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคประกอบทั้ง
สามสวนนี้จะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร  ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะองคกรเชิงระบบ  มี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ซ่ึงสามารถสงผลตอคุณภาพการศึกษาได  สวนปจจัย
นําเขา (input)ในระบบการศึกษาก็คือ บุคลากร  การจัดการ วัสดุอุปกรณ  และงบประมาณ ปจจัย
นําเขาเหลานี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ(process)ขององคกร ไดแก กระบวนการการบริหาร 
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษา  
ใหเปนผลผลิต(output) ที่มีคุณภาพของโรงเรียน ไดแก คุณลักษณะที่พึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  ครูมีความพึงพอใจในการทํางาน  มีการพัฒนาตนเอง และโรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงพฤติกรรมการนิเทศ มีผูเสนอแนวคิดไวหลายทาน เชน 
แฮรรีส (Harris 1985 : 13-15) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศไว 6 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินสภาพ
ปญหา  2) จัดลําดับความสําคัญของปญหา  3) ออกแบบวิธีการทํางาน  4) จัดสรรทรัพยากร  5) 
ประสานงาน  6) อํานวยการ  สวนกลิคแมนและคณะ (Glickman and others 1995 : 8)เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการนิเทศไว 5 ประการ คือ 1) การใหความชวยเหลือครูโดยตรง  2) การพัฒนากลุม  3) การ
พัฒนาบุคลากร  4) การพัฒนาหลักสูตร  5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สําหรับ เซอรจิโอ  วานนี่ 
(Sergiovanni 1984 : 15-16) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศไว 8 ดาน คือ 1) การสราง
บรรยากาศที่ดี  2) การสรางทีมงาน  3) การแกปญหาความขัดแยง  4) การตัดสินใจ  5) การวางแผน
และการจัดการประชุม    6) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   7) การมอบหมายงานบุคลากร    
8) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  (ดังแผนภูมิที่ 1) 
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แผนภูมิที่ 1   ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  :  ประยุกตจาก Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization. 
2nd ed. (New York : John Wiley & sons, 1978),  10 - 20. 
               : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปน
ระบบ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541),  60. 
 
 

  สภาพแวดลอม(Context) 
  
    สภาพทางเศรษฐกิจ 
    สภาพทางสังคม 
    สภาพทางภูมิศาสตร  

         ปจจัยนําเขา(input) 
 
 
          บุคลากร 
          การจัดการ 
          วัสดุอุปกรณ 
          งบประมาณ 
 

    กระบวนการ (process) 
 
   การบริหาร 
 
   การจัดการเรียนการสอน 
 
    การนิเทศ 
    พฤติกรรมการนิเทศ 

        ผลผลิต (output) 
 
 

คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 
 

     ขอมูลยอนกลับ 
         (feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
                จากขอบขายทางทฤษฎีการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ คือ 
เปนการศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบาง
แค  กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดพฤติกรรมการนิเทศ ของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) 
ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ 8 ดาน คือ 1) การสรางบรรยากาศที่ดี  2) การสรางทีมงาน  3) การ
แกปญหาความขัดแยง  4) การตัดสินใจ  5) การวางแผนและการจัดการประชุม  6) การสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร  7) การมอบหมายงานบุคลากร  8) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  ดังแผนภูมิ
ที่ 2 
 
   
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2   ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Thomas J. Sergiovanni , Handbook for Effective Department Leadership  
(Massachusetts : allyn and Bacon , Inc., 1984) ,  15-16. 
 
 
 
 
 
 
 

     พฤติกรรมการนิเทศภายใน 
 
1. การสรางบรรยากาศที่ด ี
2. การสรางทีมงาน 
3. การแกปญหาความขัดแยง 
4. การตัดสินใจ 
5. การวางแผนและการจัดการประชุม 
6. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
7. การมอบหมายงานบุคลากร 
8. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
                เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ จึงไดนิยามความหมายของคํา
ตาง ๆ ดังนี้ 
 พฤติกรรมการนิเทศ  หมายถึง  การดําเนินการปรับเปลี่ยน หรือลักษณะการแสดงออกใน
การใหคําแนะนําและชวยเหลือ ตามพฤติกรรมการนิเทศ 8 ดาน คือ การสรางบรรยากาศที่ดี การสราง
ทีมงาน   การแกปญหาความขัดแยง   การตัดสินใจ   การวางแผนและการจัดการประชุม   การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร   การมอบหมายงานบุคลากร   การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
     กลุมผูนิเทศ  หมายถึง  ผูที่มีหนาที่ใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือในการดําเนินงาน
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ไดแก ผูบริหาร  ผูชวย
ผูบริหาร และครูผูทําหนาที่เปนผูนิเทศ 
     กลุมผูรับการนิเทศ  หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร  ไดแกครูผูสอน 
                สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ 1 , 2 จํานวน 12 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนคลอง
หนองใหญ   โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง   โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี   โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ   
โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลยอนุสรณ)   โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ  โรงเรียนวัดมวง  โรงเรียนวัด
ศาลาแดง   โรงเรียนเพชรเกษม   โรงเรียนบางแคเหนือ   โรงเรียนบางเชือกหนัง   โรงเรียนบางไผ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
                การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิ เทศภายในสถานศึกษา  สํานักงานเขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร  โดยไดศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการนิเทศ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกรุงเทพมหานคร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยมีสาระสําคัญ   
ตาง ๆ ดังนี้ 

พฤติกรรมการนิเทศ 
                   พฤติกรรมการนิเทศ คือ การแสดงออกของการประพฤติ การปฏิบัติ ทั้งการใชคําพูดและ
การปฏิบัติของผูทําหนาที่นิเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแนะนํา ชวยเหลือ รวมมือกับครูในการปรับปรงุ
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในการใหความชวยเหลือ  
แนะนํา รวมมอืกับครูเพื่อพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ผูมีหนาที่นเิทศ
จะตองมีพฤตกิรรมในการปฏิบัติงานรวมกันกับครูแตละคน ในแตละโรงเรียนทีแ่ตกตางกัน เพราะ
ครูแตละคนมคีวามแตกตางกันในหลายๆ ดานทั้งดานความชํานาญการ ความเชีย่วชาญ ความสามารถ
ในการรับรู และความสามารถในการพัฒนาตนเอง ความผูกพันในภาระหนาที่ ความตองการในการ
พัฒนาตนเองและวิชาชพี ในลักษณะตาง ๆ ดังกลาว ผูนิเทศหรือผูมีหนาที่นิเทศตองคํานึงถึง และ
เลือกใชพฤติกรรมในการนิเทศอยางเหมาะสม กับลักษณะทีแ่ตกตางกันของครู 
 
ความหมายการนิเทศการศึกษา 
      การพัฒนาคุณภาพการศกึษา เปนสิ่งจาํเปนที่จะตองนํากระบวนการตาง ๆ มาดําเนินการ
ใหการจดัการศึกษาเปนไปตามเปาหมายทีว่างไว โดยกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่
สําคัญ ที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาการศกึษา  โดยมีผูใหความหมายไวตาง ๆ ดังนี ้ กูด (Good 1973 : 
574)  กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนความพยายามทกุอยางของเจาหนาที่ผูจัดการศกึษา ในการให
คําแนะนําครู หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษา ใหรูวธีิเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอน 
ชวยใหเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพการศึกษา ชวยในการพัฒนาครูและนักเรยีน สวนไวลล
และโลเวลล (Wiles and Lovell 1983 : 46)  ไดใหความหมายวา การนิเทศการศึกษาเปนระบบ
พฤติกรรมขององคการ ซ่ึงเปนการทํางานที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสอนของครูในระบบ โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่ปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น

  11 
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                 สําหรับวิเชียร    ติยานันท  (2540 : 7)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพของการสอนและวิธีสอนของครู ดวยวิธีการและเทคนิคเฉพาะอยาง เพื่อสงผลตอ
ความกาวหนาทางการศึกษาของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่วางไว  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 51)  กลาววา การ
นิเทศการศึกษา หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนหรือใหความชวยเหลือครูใหประสบความสําเร็จใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การสอนหรือการเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้ง
ทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมใหเหมาะสมกับวัยและตามศักยภาพ  และนริศรา  
อุปกรณศิริการ  (2542 : 16) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนการรวมมือและประสานงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อันทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
                จากที่กลาวขางตนอาจสรุปไดวา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการและวิธีการตางๆใน
การปฏิบัติงานรวมกันระหวาง ผูบริหาร ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อแกไข ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 
     การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายหลายประการ ทั้งนี้มีนักการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ 
ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้  กวิน (Gwynn 1974 : 27-31)  ไดกําหนด
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ไวดังนี้ คือ 1) เพื่อชวยเหลือครูใหเขาใจเด็กดียิ่งขึ้น  2) ชวย
พัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน  3) ชวยเหลือครูในการจัดหาและเลือกสื่อการสอน  4) ชวยเหลือครูในการปรับปรุงวิธีสอน  
5) ชวยสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกครู โดยการนําเอาความสามารถพิเศษของครูแตละคนมา
ชวยเหลือครูอ่ืน ๆ  6) ชวยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน  7) ชวยการะตุนครูใหรูจักประเมินผล
การทํางานและความกาวหนาของตนเอง  8) ชวยใหครูมีความรูสึกวาไดรับผลสําเร็จ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในการทํางาน  9) ชวยกระตุนใหครูรวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําไปใชได
อยางเหมาะสม  10) เพื่อประชาสัมพันธการทํางานและความกาวหนาของโรงเรียนแกชุมชน  โดยที่
สงัด  อุทรานันท (2530 : 12)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายสําคัญของการนิเทศการศึกษาไว 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาคน คือเปนการใหครูและบุคลากรไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให
ดียิ่งขึ้น  2) เพื่อพัฒนางาน เปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) เพื่อสรางการ
ประสานสัมพันธ คือครูไดมีการทํางานและรับผิดชอบรวมกัน 4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ  และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2533 : 7)  ไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษา ไวดังนี้  1) เพื่อชวยใหครูมองเห็นปญหา และความตองการอันจําเปนของเด็กและเยาวชน 
สามารถจัดสนองความตองการของเด็กและเยาวชนได รวมทั้งการชวยแกไขและปองกันปญหา  2) 
เพื่อชวยใหครู  ผูบริหาร ไดมองเห็นและเขาใจจุดมุงหมายของการศึกษา และบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง  3) ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของครู และเจาหนาที่ใหอยูในสภาพที่ดี และรวม
ปฏิบัติงานเปนคณะดวยกําลังสติปญญา เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางอันดี  4) เพื่อใหครูไดพัฒนา
ความรู ความสามารถ และทักษะในการสอน ตลอดจนการทําแผนการสอน ส่ือการเรียนการสอน 
และการประเมินผล  5) เพื่อประสานงานกับผูบริหารการศึกษาในอันที่จะแกปญหาตาง ๆ ที่โรงเรียน 
และสํานักงานไมอาจดําเนินงานไดตามลําพัง  6) เพื่อชวยประเมินผลงานของครู และเจาหนาที่ 
รวมทั้งชวยวางแผนเพื่อแกปญหาที่มีอยูใหเหมาะสมดวย  7) เพื่อชวยใหครูบรรจุใหม เขาใจงานของ
โรงเรียนและอาชีพครู  8) เพื่อชวยในดานประชาสัมพันธและสรางครูใหมีลักษณะแหงความเปนผูนํา 
 
ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
     การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกิจกรรมที่ไดนํามาใชในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันสงผลถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ดังมีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้  วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  
(2538 : 62)  กลาวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนวา หมายถึง การทํางานรวมกันของผูบริหารที่ทํา
รวมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมาย
ปลายทางการศึกษาที่กําหนด  สวนหนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  (2540 : 
7)  กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานที่ผูบริหาร และครู 
อาจารยในโรงเรียนรวมมือกันจัดขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนในทางที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  นิเวศน  คิดยาว  (2542 : 8) กลาววาการนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึง 
การปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหารกับครูในโรงเรียนในอันที่จะแกไขพัฒนาการทํางานของครูใหมี
ประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของผูเรียน  และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (2546 : 
109) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบริหารในการที่จะ
ปรับปรุง สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาใหดีขึ้น เปนการเพิ่มพลัง
การปฏิบัติงานของครูรวมทั้งใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพและผลสุดทายก็คือการศึกษาของเด็ก
กาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 อาจกลาวไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการทํางานรวมกันของผูบริหาร
และบุคลากร เพื่อปรับปรุงงานตาง ๆ ดวยการชวยเหลือใหครูมีการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงการ
เรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดที่คุณภาพของนักเรียน 
 
ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
     จากการปฏิรูปการศึกษา ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาอยางมากมาย ทั้งการ
เนนเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การปรับใชหลักสูตรการศึกษา  ครูจะตองมีการพัฒนาตนเองให
ทันกับการเปลี่ยนแปลง  แตศึกษานิเทศกไมสามารถใหการนิเทศไดเพียงพอกับความตองการ การ
นิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความจําเปนที่จะชวยเหลือพัฒนาครู ใหมีความรูความสารถในการพัฒนา
ตนเอง  ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความเห็น เกี่ยวกับความจําเปนของการนิเทศภายใน
โรงเรียน ไวดังนี้  สงัด  อุทรานันท  (2530 : 198) กลาวถึงความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียน 
สรุปไดดังนี้  1) ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด ไมสนองตอบความตองการของโรงเรียนไดอยางทั่วถึง  
2) สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึงเปนการยากที่ศึกษานิเทศก
จะรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง  3) ปจจุบันโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เพียงพอ และมีความชํานาญในเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงควรใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชน 
เปนการสอดคลองกับปรัชญา หลักการ และวิธีการของการนิเทศสมัยใหม  ซ่ึงวไลรัตน  บุญสวัสดิ์  
(2538 : 62)  ไดสรุปความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ คือ  1) การนิเทศเปนการ
สงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  2) ครูควรไดรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาความ
เจริญดานการสอนและทางวิชาการ 3) โรงเรียนตองมีการนิเทศเพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูล
จากการนิเทศ ชวยในการจําแนกคุณภาพครู และยังสามารถชวยในการตัดสินแกปญหาบางอยางใน
โรงเรียนได   4) การนิเทศสามารถกระตุนความคิดใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน 
โดยเฉพาะกรณีที่นําเอาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ตลอดจนการวิจัยมาใช เปนการชวยในการเก็บ
ขอมูลในการนิเทศการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  (2540 : 4)  กลาววา มีความจําเปนหลายประการ ที่จะตองมีการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน คือ  ประการที่ 1  เปนภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียน จําเปนตองนิเทศครู เพื่อให
ครูสามารถปรับปรุงงาน หรือพัฒนาวิธีการสอนใหมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนเรียนรู และ
สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  ประการที่ 2  ภายในโรงเรียนยอมมีครูที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน ผูบริหารจะตองนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ประการที่ 3  เปนการปองกัน และแกปญหา
ในการปฏิบัติงาน  ประการที่ 4  สภาพปญหาและความตองการของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน จึง
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เปนการยากที่ศึกษานิเทศกจากภายนอกจะรูปญหา และความตองการของโรงเรียนที่แทจริง การ
สนองความตองการจึงเปนไปไดยาก  ประการที่ 5  ในสภาพปจจุบัน บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมี
ความรู ความสามารถเพียงพอ บางคนมีความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงสมควรจะใช
ทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชนมากที่สุด  
     การนิเทศภายในโรงเรียน เปนสิ่งจําเปนที่โรงเรียนจะตองจัดทําขึ้น โดยอาศัยความรวมมือ
จากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนหนาที่ของผูบริหาร เพื่อชวยเหลือและพัฒนาปรับปรุง
ใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดตามมาตรฐานการศึกษา และสงผลให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
ความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
      ในเรื่องความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว
ดังนี้   จํารัส  นองมาก  (2532 : 28)  กลาวไววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุงหมายเพื่อให
ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซ่ึงเปนผลจากการสั่งสอน
ของครูในโรงเรียนก็สูงขึ้น ครูมีทัศนะที่ดีตอหนวยงาน มีความพึงพอใจที่จะกระทําหนาที่ของตนให
ดียิ่ง ๆ ขึ้น  สวนบันลือ  พฤกษะวัน  (2535 : 34)  กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
ไว 5 ประการ ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรู มีทักษะและเพิ่มความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน  2) เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน โดยการนํา
หลักการนิเทศการศึกษา และกระบวนการนิเทศการศึกษามาใชในการบริหารงานโรงเรียน เพื่อให
งานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  3) เพื่อประสานความสัมพันธอันดีในกลุมผูรวม
ปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของ  4) เพื่อสรางขวัญกําลังใจ สรางความมั่นใจ ความสบายใจ ความ
ภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรในโรงเรียน  5) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในโรงเรียน อยางเปนระบบตามเงื่อนไข หรือขอตกลงที่ไดรวมกันวางแผนไว ตลอดจนการ
ประสานงาน และอํานวยความสะดวกอยางสม่ําเสมอ  ชินวงศ  ศรีงาม  (2536 : 7)  ไดใหความมุง
หมายหลักของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ มุงพัฒนาครูผูสอนใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
ไปในทิศทางที่พึงประสงค สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรภายในโรงเรียนในอันที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชวยกัน
พัฒนาดานการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุด  และสํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  (2538 : 3)  ใหจุดมุงหมายของการนิเทศภายในดังนี้ 1) เปนการชวยใหครูผูสอน
สามารถปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอน  2) สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการ
สอนของครูไดดีขึ้น  3) สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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4) กํากับควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  5) สงเสริม
ความคิดสรางสรรค และการทํางานเปนคณะ 
     จึงอาจกลาวไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน มีจุดมุงหมาย เพื่อชวยเหลือประสานงานการ
ปฏิบัติงาน และเปนการพัฒนาครูใหมีความเจริญทางวิชาชีพ มีความมั่นใจในการทํางาน พรอมทั้งมี
ขวัญ กําลังใจในการทํางาน ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน   
                การนิเทศภายในโรงเรียน การดําเนินงานจะตองมีหลักการที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อใหการปฏิบัติมีผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนที่มีคุณภาพ  ซ่ึงในเรื่องนี้มี
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังนี้  เบอรตัน และบรุคเนอร(Burton and Brueckner 1965 :71-72)  
เสนอหลักการการนิเทศ ไว 4 ประการ คือ 1) การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกตองตามหลักวิชา 
(theoretically sound)  คานิยม จุดประสงค และนโยบายที่เกี่ยวของเปนไปตามความจริงและตาม
กฎเกณฑของเรื่องนั้น ๆ  2) การนิเทศการศึกษาควรจะเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific 
method) คือ ควรจะเปนไปอยางมีลําดับ มีวิธีการในการศึกษาปรับปรุงและประเมินผลภายใน
ขอบเขตของงานนั้น มีการรวบรวมและสรุปผลจากขอมูลอยางถูกตองเปนที่เช่ือถือได  มากกวาการ
สรุปจากความคิดเห็น  3) การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (democratic) คือ จะตองเคารพ
ในตัวบุคคลและความแตกตางของแตละบุคคล เปดโอกาสใหมีการรวมมือและใชประโยชนจากการ
มีสวนรวมใหมากที่สุด  4) การนิเทศการศึกษาควรเปนการสรางสรรค (creative) คือ ควรจะแสวงหา
ความสามารถพิเศษของแตละบุคคล แลวเปดโอกาสใหแสดงออกเพื่อพัฒนาความสามารถนั้นอยาง
เต็มที่  สวนสงัด  อุทรานันท  (2530 : 15)  ไดกําหนดหลักการนิเทศภายในโรงเรียน ไวใชเปนพื้นฐาน
การนิเทศ ดังนี้  1) การนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร ผู
นิเทศ และผูรับการนิเทศ กระบวนการนั้นจะตองมีความสอดคลองกับแนวคิดและหลักการที่ดีของ
การนิเทศ  2) การนิเทศภายในโรงเรียนมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียน แตการดําเนินงานนั้นจะ
กระทําโดยผานตัวกลาง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) การนิเทศภายในโรงเรียนตองเนน
บรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตย  ซ่ึงสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  (2538 : 6)  ไดให
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 1) เปนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู  2) 
เนนความถูกตองตามหลักวิชา โดยยึดความเปนจริง และกฎเกณฑของเรื่องนั้น ตามคานิยม 
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่วางไว  3) ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา โดยมี
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการกําหนดจุดมุงหมายที่
แนนอน ซ่ึงสามารถตรวจสอบและประเมินผลได  4) เปนประชาธิปไตย เพราะเคารพในความ
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แตกตางระหวางบุคคล เนนความรวมมือ รวมใจในการทํางาน ทําใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง และ
มีความเขาใจอันดีตอกัน  5) ตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพ โดยชวยใหเกิดครูเกิดความรูสึก
วาไดพบวิธีที่ดีกวาเดิมในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  6)เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค  
7)ใชกลวิธีงายๆโดยเริ่มตนจากสภาพที่เปนอยู และทําใหดีขึ้น เพื่อสงเสริมความกาวหนาในการ
ทํางานใหเปนอยางตอเนื่อง  และชารี  มณีศรี  (2542 : 27)  ไดเสนอหลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่
สามารถนําสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ไวดังนี้  1) การนิเทศเปนการชวย
กระตุนเตือน การประสานงานและแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครูโดยทั่วไป  2) การนิเทศ
ตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย คือเปดโอกาสใหครูมีอิสระ มีสวนรวมในการวางแผนนโยบาย  
3) การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรคโดยการสรางบรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธี
ทํางานแบบใหม ๆ  4) การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวพันกัน  เพราะงานนิเทศ
เกี่ยวของกับปญหาของการใชหลักสูตร   5) การนิเทศ คือ การสรางมนุษยสัมพันธ คือสงเสริมใหมี
การรวมกันคิด และรวมกันทํา  6) การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ เชนมีการสงเสริมในกิจกรรมที่ครู
เสนอ และสนองความตองการในการแสวงหาสิ่งใหม  มีการยกยองชมเชย  7)การนิเทศมีจุดมุงหมาย
ที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการมีการรวมกับชุมชนในการวางแผนปรับปรุง
โรงเรียนและชุมชนไปดวยกัน 
     กลาวไดวา การนิเทศการศึกษามีหลักการที่สําคัญ คือ เปนการรวมมือกันของบุคลากรทุก
คน โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนการตั้งอยูบนฐานของความถูกตองและเปนจริง นํามา
ประสานกันอยางสรางสรรค เคารพความคิดเห็นดวยหลักของประชาธิปไตย ใหผูปฏิบัติงานมีขวัญ
และกําลังใจ สามารถพัฒนาตนเองได เพื่อความผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
                 การนิเทศการศึกษาเปนบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบัน ความรู
ทางการนิเทศไดมีการพัฒนาควบคูมากับการพัฒนาทางการศึกษา การจัดการศึกษาในอดีตทั้งใน
ยุโรปและอเมริกาไดมีการใชการนิเทศเปนเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษา จาก
แนวคิดของนักคิดและนักการศึกษาหลายทานสามารถเปรียบเทียบใหเห็นถึงวิวัฒนาการทางการ
นิเทศการศึกษาวา ไดมีการพัฒนาตามเหตุการณ ความเชื่อ และแนวคิดในแตละยุค ดังนี้ 
                แนวคิดที่ 1 กอนป ค.ศ.1900 การจัดการทางวิทยาศาสตรสมัยเกา (traditional scientific 
management) แนวคิดนี้ เชื่อวา ผูบริหารและผูนิเทศมีความเชื่อในปรัชญาเผด็จการ (autocratic 
philosophy) ครูถูกคาดหวังวา เปนบุคคลที่ควรจะทํางานใหคุมคา การนิเทศจึงมีลักษณะเปนการ
ตรวจตรา (inspection) ควบคุม (control) และโนมนาวใหเห็นคลอยตาม (domination) ผลของความ
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เชื่อตามแนวคิดจึงมีลักษณะเปนการตรวจสอบ ควบคุม มีสายการบังคับบัญชาควบคุมอยางใกลชิด 
ครูไมมีสวนรวมในการคิด การจัดการตองรอรับคําส่ังเพื่อปฏิบัติตาม ผูนิเทศไมสนใจความรูสึกของ
ครู และเชื่อวา ถาครูไดรับการนิเทศแลวการสอนของครูจะดีขึ้น 
                แนวคิดที่ 2  ป ค.ศ.1920 – 1950  การนิเทศเชิงมนุษยสัมพันธ (human relations 
supervision) ผลจากแนวคิดนี้สรุปวา ความตองการจําเปนทางสังคมของคนเปนส่ิงสําคัญมาก 
แนวทางในการปฏิบัติการนิเทศจึงมีลักษณะที่ ผูบริหารและผูนิเทศตองทํางานรวมกับครู โดยความ
เปนกันเองและความพึงพอใจของครู ผลของความเชื่อทําใหแนวทางการนิเทศไมมีทิศทาง วิธีการ
ปฏิบัติไมชัดเจน จึงเกิดลักษณะการนิเทศตามสบาย (laisser faire supervision) ทําใหเกิดระบบพรรค
พวก มีการหลีกเลี่ยงงานมากขึ้น 
                แนวคิดที่ 3 ป ค.ศ.1930 – 1950 การจัดการทางวิทยาศาสตรแนวใหม (neoscientific 
management) เกิดกลุมนักคิดที่ตอตานแนวคิดที่ 2 และกลับไปใชวิธีการปฏิบัติตามแนวคิดแรก คือ 
การจัดการทางวิทยาศาสตรสมัยเกา แตปรับปรุงบางสวน การปฏิบัติงานนิเทศเนนสมรรถภาพของครู 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของครู มีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน เยี่ยมชั้น
เรียน นิเทศเปนรายบุคคล ผลจากการดําเนินการดังกลาว ทําใหครูสวนใหญไมยอมรับผูนิเทศที่
ปฏิบัติงานตามแนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตรแนวใหม 
                แนวคิดที่ 4 หลังป ค.ศ.1951 – ปจจุบัน การนิเทศเชิงทรัพยากรมนุษย (human resources 
supervision) เปนแนวคิดที่เห็นความสําคัญของบุคลากรในองคกรวา แตละคนมีศักยภาพตาง ๆ กัน 
ทุกคนเปนทรัพยากรสําคัญขององคกร ผูนิเทศควรไดใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรมาประยุกตใช
และพัฒนาบุคลากรในดานวุฒิภาวะ ความพรอม และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ตั้งแต ป ค.ศ.1967 
– 1986 ไดมีการนําผลการวิจัยมาใชสนับสนุนดานการนิเทศการศึกษา จัดใหมีการประชุมสัมมนา 
เพื่อศึกษาผลงานวิจัย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ จัดทําวารสารเกี่ยวกับการนิเทศขึ้น (ลัดดา  
สุวรรณกูล  : 4-7)  
                การนิเทศการศึกษาตั้งแตเดิมมาจนถึงปจจุบัน อาจแบงออกเปน 4 สมัย ไดแก  1) สมัย
การศึกษาแบบโบราณ – พ.ศ.2411 นับตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว การจัดการศึกษาเปนลักษณะไมมีแบบแผน จุดประสงคเพื่อใหอานออกเขียนได ในระยะนี้
ยังไมมีการนิเทศการศึกษา ในปลายสมัย มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นในวังและในวัด การเรียนการ
สอนเปนการควบคุมดูแล ไมใชการนิเทศ  2) สมัยฟนฟูการศึกษา พ.ศ.2411 – 2475  หรือสมัยปฏิรูป
การศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว การจัดการศึกษาไดเปลี่ยนมาเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อผลิตคนเขารับ
ราชการและการศึกษาเพื่อทวยราษฎร (ดุสิต  ทิวถนอม 2540 : 53-59) ซ่ึงการจัดการศึกษาดังกลาว
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เปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ เร่ิมขึ้นเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับแรก) 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2464 ซ่ึงถือเปนวันกําเนิดการประถมศึกษาดวย (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  2541 : 27) การนิเทศการศึกษาในสมัยนี้เปนการตรวจตราเชิงบริหาร มุงเนน
การทํางานของครูและผลการเรียนของนักเรียน การนิเทศจึงผูกพันกับอํานาจการบริหาร  3) สมัย
ศึกษากาวหนา พ.ศ.2475 – 2502  ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสราง การปกครอง 
การบริหารราชการแผนดิน ดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยเฉพาะทางดานการศึกษา การ
นิเทศการศึกษาเขามามีบทบาทเปนอยางมาก ไดมีการจัดตั้งหนวยงานทางการศึกษา เพื่อใหความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการแกโรงเรียน  4) สมัยพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2502 – ปจจุบัน ในระหวาง พ.ศ.
2501 – 2505 การศึกษาพัฒนาขึ้นเปนลําดับ โดยกระทรวงศึกษาธิการและองคการบริหารและการ
รวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาในสวนภูมิภาค ซ่ึงถือไดวาเปนโครงการ
ยกระดับพื้นฐานความรูเบื้องตนของประชาชนใหสูงขึ้น โครงการพัฒนาการศึกษาดังกลาว ทําใหการ
นิเทศการศึกษามีบทบาทมากขึ้น 
                 จนกระทั่งในป  พ .ศ .2523 รัฐบาลและผู เกี่ยวของไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2523 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการประถมศึกษา พ.ศ.2523 ระบบการบริหาร
เปนไปในรูปคณะกรรมการหรือองคคณะบุคคล และจัดตั้งสํานักงานกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 มีฐานะเปนกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่จัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับ โดยโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาล
ขององค ก า รบริห า รส วนจั งหวั ด  และโรง เ รี ยนประถมศึ กษ าของกรมสามัญศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติดวย  ปจจุบัน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีหนาที่สําคัญ คือ จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 
ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน โครงสรางและ
ระบบการบริหารเปนลักษณะกระจายอํานาจการบริหารสูหนวยงานในพื้นที่ แบงเปน 5 ระดับ คือ 
ระดับชาติ ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ระดับกลุมโรงเรียน  และระดับโรงเรียน  (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2541 : 27-30) ดานการดําเนินการและการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีองคการการนิเทศการศึกษา 3 
ระดับ คือ ระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ การดําเนินการนิเทศเปนการติดตาม 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ตามลําดับของสายงาน (ดุสิต  ทิวถนอม 2540 : 67) โดยการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อมุงสงเสริมและพัฒนาความสามารถของครูในดานการจัดการเรียนการสอน สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการมาตั้งแตชวงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
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ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ตอเนื่องมาจนถึงชวงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-
2544) ในปการศึกษา 2541 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดนโยบาย
นิเทศ 100% เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานนิเทศ โดยดําเนินการตั้งแต
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ และโรงเรียน โดยมุงหวังใหหนวยงาน และโรงเรียนทุกแหงไดรับ
การนิเทศและพัฒนาอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2541 : คํานํา) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3 
                และในปงบประมาณ 2542 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดปรับ
แนวคิดการพัฒนาการนิเทศการศึกษาสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนภารกิจที่
ระบุไวในมาตรา 44  ทั้งนี้เพื่อใหผูนิเทศและผูที่มีบทบาททางการนิเทศการศึกษาไดปรับแนวคิด และ
เตรียมการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารการศึกษาของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตลอดจนเปนภารกิจที่สัมพันธกับสาระของเกณฑมาตรฐานโรงเรียน ทั้งมาตรฐานปจจัย ผลผลิต 
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก (ESQ) 
(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  2542 : 19-23)  
      พัฒนาการทางการนิเทศการศึกษาดังกลาวมานั้น ช้ีใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาดานการนิเทศในแตละยุคสมัย ซ่ึงการนิเทศการศึกษาในอดีตสวนใหญเนนการตรวจสอบการ
ทํางานของครู ใหความสําคัญในการวางแผนและการเตรียมการนอย ผูนิเทศสวนใหญมักใชอํานาจ 
สวนการนิเทศในปจจุบัน การดําเนินการเปนระบบ เปนประชาธิปไตย มีการวิเคราะหผลงาน เนนที่
เปาหมาย เทคนิค วัสดุอุปกรณ วิธีสอน ครู นักเรียน และสภาพแวดลอม มีการเตรียมการวางแผน 
ดําเนินตามแผน มีการประเมินผลอยางตอเนื่อง การปฏิบัติงานเปนทีม เปนการทํางานรวมกัน 
ความสําคัญของการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ซ่ึงขึ้นอยูกับผูบริหารทุกระดับที่จะรวมกันแกปญหา
และสนับสนุนใหการดําเนินการนิเทศเกิดการพัฒนาอยางจริงจัง เพราะถือไดวาการนิเทศเปนภารกิจ
สําคัญหนึ่งในงานดานการบริหาร 
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การนิเทศอยางทั่วถึง การนิเทศอยางตอเนื่อง การนิเทศอยางมีคุณภาพ 

ผูนิเทศปฏิบัติงานรวมกับผูรับ
การนิเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของแตละระดับอยางครบถวน 
 
* จุดเนน 
- การจัดทําระบบขอมูล 
- การพัฒนาการเรียนการสอน 
   ตามหลักสูตร 
- นโยบายพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา 
- ดําเนินการนิเทศทางตรง  
   นิเทศทางไกลและนิเทศ 
   ภายใน 

ผูนิ เทศมีกระบวนการในการ
ปฏิบัติการอยางตอเนื่องมีการ
กําหนดจุดพัฒนาที่สอดคลองกับ
ความตองการจํ า เปนในการ
พัฒนาและดําเนินการจนบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาเปนระยะ 
* จุดเนน 
- การกําหนดจุดพัฒนา 
- นวัตกรรมในการพัฒนา 

น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร นิ เ ท ศ
สอดคลองกับความตองการ
จําเปนในการพัฒนา สงผลให
ผู รั บ ก า รนิ เ ท ศ และผู นิ เ ท ศ
ประสบความสํ า เ ร็ จ ในการ
พั ฒ น า  มี เ จ ต ค ติ ที่ ดี แ ล ะ
ภาคภูมิใจในการพัฒนา 
* จุดเนน 
- ผลดําเนินการพัฒนา 
- การเผยแพรผลงาน 

แผนภูมิที่ 3   การปฏิบัติการนิเทศ 100% 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
           การนิเทศ 100% โครงการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2542 (กรุงเทพฯ : 
          โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว  2542),  27.            
     
พฤติกรรมการนิเทศ (Supervisory Behaviors) 
     พฤติกรรม (Behavior)  หมายถึง  ความประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือกิริยาอาการที่แสดงออกให
ปรากฏจนเปนที่ประจักษชัดตอผูอ่ืนวาเปนอยางไรซึ่ง ลีวิตต (Livitt  1994 : 24)  ไดตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยวาเปนกระบวนการตอเนื่อง  กลาวคือ 1) พฤติกรรมยอมมีที่มาและมี
สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมนั้น (Behavior is cause)  2) พฤติกรรมเกิดจากการกระตุนหรือแรงจูงใจ 
(Behavior is motivated) พฤติกรรมที่แสดงออกยอมมาจากสิ่งเรา หรือแรงจูงใจ  3) พฤติกรรมมี
เปาหมายหรือวัตถุประสงค ซ่ึงวัตถุประสงคนั้นจะเปนตัวกํากับทิศทางของพฤติกรรม (Behavior is 
goal oriented) และผลก็คือ พฤติกรรมของคนยอมมีสาเหตุมาจากความตองการ (Needs) และสิ่งเรา 
(Stimulus)  สรุปไดวา พฤติกรรม คือ การประพฤติหรือการแสดงออกหรือการปฏิบัติที่มีเปาหมายอัน
เนื่องมาจากความตองการ (Needs) และสิ่งเรา (Stimulus) หรือแรงจูงใจ (Motivation) และจาก
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ความหมาย จุดมุงหมายของการนิเทศที่กลาวมาแลว  ดังนั้นจึงสรุปไดวา พฤติกรรมการนิเทศ คือ การ
แสดงออกของการประพฤติ การปฏิบัติ ทั้งการใชคําพูดและการปฏิบัติของผูทําหนาที่นิเทศ  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อแนะนํา ชวยเหลือ รวมมือกับครูในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ซ่ึงในการใหความชวยเหลือ  แนะนํา รวมมือกับครูเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ผูมีหนาที่นิเทศจะตองมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานรวมกันกับครูแตละคน ในแตละโรงเรียนที่แตกตางกัน เพราะครูแตละคนมีความแตกตาง
กันในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการรับรู และ
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ความผูกพันในภาระหนาที่ ความตองการในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ ในลักษณะตาง ๆ ดังกลาว ผูนิเทศหรือผูมีหนาที่นิเทศตองคํานึงถึง และเลือกใชพฤติกรรมใน
การนิเทศอยางเหมาะสม กับลักษณะที่แตกตางกันของครู ดังที่ กลิคแมน (Glickman 1995 :135-171) 
ไดเสนอแนวคิดและหลักการใชพฤติกรรมการนิเทศแบบตาง ๆ ดังนี้ 

    1. พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นํา (Directive behavuor) เปนพฤติกรรมที่ชวยใหครูพิจารณา
แผนและดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยที่พฤติกรรม
ดังกลาว ผูนิเทศมุงที่จะใหกรอบแนวคิด ทิศทาง และทางเลือกในการปฏิบัติแกครู ซ่ึงมีลําดับการ
ดําเนินงานดังนี้  1) ขั้นการนําเสนอและกําหนดจุดมุงหมาย (Presenting : Indentifying goal)  2) ขั้น
การสรางความเขาใจ ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นปญหา หรือประเด็นที่ตองแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นกับครู 
ใหครูมองเห็นปญหาชัดเจน (Clarifying : Asking the teacher for input into the goal)  3) ขั้นการฟง
อยางตั้งใจ เพื่อทําความเขาใจกับแนวคิดหรือมุมมองของครู เพื่อใหแนใจวา ครูยอมรับวาจุดประสงค
ในการปรับปรุงปญหาดังกลาวมีความสําคัญ (Listening : Understanding the teacher's point of view)  
4) ขั้นการแกปญหา พิจารณาการปฏิบัติที่เปนไปได (Problem solving mentally determining possible 
action) โดยผูนิเทศเสนอแนวคิดทางเลือกตาง ๆ ใหครูพิจารณา เมื่อครูไดอธิบายถึงสาเหตุของปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตองแลว ผูนิเทศเสนอแนะทางเลือกใหครูเลือกปฏิบัติ  5) ขั้น
การชี้นํา โดยการเสนอทางเลือกใหครูพิจารณา (Directing : telling allternatives for teacher to 
consider)  6) ขั้นการฟง และถามครูเกี่ยวกับการเลือกแนวทางที่ผูนิเทศนําเสนอ (Listening : Asking 
the teacher for allernatives)  7) ขั้นการชี้นํา เพื่อกําหนดระบบของทางเลือกที่ครูเลือก (Direc : 
Framing the final choice)  8) ขั้นการสรางความเขาใจใหชัดเจน โดยใหครูเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะใชปฏิบัติรวมกับทางเลือกสุดทายที่ไดเลือกแลว (Clearing : Asking the teacher 
to choose)  9) ขั้นการกําหนดมาตรฐาน และใหรายละเอียดของการปฏิบัติ (Standardizing : Detailing 
the action to be take) โดยผูนิเทศจะชวยครูพัฒนากิจกรรมเฉพาะอยาง และกําหนดเกณฑความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามจุดมุงหมาย  10) การกระตุนเสริมขวัญและกําลังใจ ดวยการติดตามผลการ
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ปฏิบัติงานตามแผนอยางสม่ําเสมอ (Reinforcing : Repeating and following up the plan) โดยมีการ
สรุปไวเกี่ยวกับจุดหมายกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ เกณฑความสําเร็จ และระยะเวลาในการติดตามงาน 

     2. พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ  (Collaborative behavior)  ในการนิเทศแบบรวมมือ 
ผูนิเทศตองมีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนของครู ระหวางผูนิเทศกับ
ครู เร่ิมดวยการทําความเขาใจในปญหาใหตรงกัน และมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติในที่สุด 
ซ่ึงผูนิเทศจะตองใชพฤติกรรมแบบรวมมือกันตามลําดับ ดังนี้  1) การทําความเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับ
ปญหา (Clarifying : Identifying the problem as seen by the teacher) โดยระบุปญหาที่ครูมองเห็น
พยายามใหครูพูดเกี่ยวกับสาเหตุ และประเด็นของปญหา  2) การทําความเขาใจ และรับรูความคิดเห็น
ของครู (Listening : Understanding the teacher's perception) เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่
เกิดขึ้นกอนคิดหาทางแก  3) การตอบสนองตอการรับรูและความคิดเห็นของครู (Reflecting : 
Verifying the teacher's perception) เพื่อใหแนใจวาเขาใจในปญหาถูกตองตรงกัน  4) การนําเสนอ
ความคิดเห็น โดยผูนิเทศแสดงความคิดเห็นเติมในบางประเด็นที่ครูมองขามไป (Presenting : 
Providing the supervisor's point of view)  5) การทําความเขาใจใหกระจาง เพื่อใหแนใจวา ครูเขาใจ
แนวคิดเกี่ยวกับปญหาในทัศนะของผูนิเทศที่ไดนําเสนอไปแลว โดยใชคําพูดสรุปตามความเขาใจ
ตนเอง เพื่อสรางความเขาใจตรงกันในแนวคิดของกันและกัน  6) การแกปญหาโดยมีการแลกเปลี่ยน
ขอแนะนําของทางเลือกตาง ๆ กอนจะสรุปรวมกันเกี่ยวกับวิชาการ และทางเลือกในการแกปญหา 
(Problem solving : Exchanging suggestions of options)  7) การกระตุนสงเสริม โดยการยอมรับขอ
ขัดแยงซึ่งกันและกันเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น (Encouraging : Accepting conflict) ผูนิเทศจะตอง
ยอมรับขอขัดแยงกันและหาทางประนีประนอมกันตอไป เพราะความขัดแยง ความเห็นไมตรงกันจะ
ไดมาซึ่งการแกปญหาที่ดีที่สุด  8) การแกปญหา หาทางเลือกที่เปนที่ยอมรับทั้ง 2 ฝาย (Problem 
solving : Finding an acceptable solution) หลังการอภิปรายรวมกันแลว ยอมรับฟงขอขัดแยงที่เกิดขึ้น 
พยายามหาทางเลือกในการแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด  9) ขั้นการกําหนดมาตรฐาน ขอตกลงรวมกัน
ในรายละเอียดของแผน (Standardization : Agreeing to a final plan) เมื่อไดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ
ทางเลือกที่จะปฏิบัติแลว ผูนิเทศจําเปนตองใสใจตอรายละเอียดดานระยะในการปฏิบัติงาน เวลาและ
สถานที่ โดยพิจารณาตกลงรวมกันวา จะเริ่มงานตามแผนเมื่อไร สถานที่ปฏิบัติงานคือท่ีใด มีใครเปน
ผูรับผิดชอบรายละเอียดเหลานี้ ตองนํามาอภิปรายรวมกันเพื่อความชัดเจนของแผน  10) การเจรจา
เพื่อการตกลงรวมกันในแผนขั้นสุดทาย (Negotiating : Agreeing to a final plan) ผูนิเทศสรุปการ
ประชุม เพื่อตรวจสอบวาทุกฝายเห็นดวยกับรายละเอียดของแผนการปฏิบัติในทุกกิจกรรมทุก
ขั้นตอน 
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    3. พฤติกรรมการนิเทศแบบไมช้ีนํา (Nondirective behavior)  การนิเทศแบบไมช้ีนํานั้น ผู
นิเทศจะตองทําความเขาใจในพฤติกรรมแตละอยางใหชัดเจน เนื่องจากตองงานรวมกับครูที่มี
ลักษณะแตกตางจากครูอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด เชน ความสามารถในการรับรู ความรู ความคิด
สรางสรรค การปรับปรุงพัฒนาตนเอง กลาคิด กลาปฏิบัติ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เปน
สําคัญ การประพฤติ การปฏิบัติเพื่อใหการนิเทศสําเร็จผลตอตัวครู สามารถนําศักยภาพของครูออกมา
ใชอยางเต็มที่ จะตองปฏิบัติตนตามขั้นตอนดังนี้  1)ขั้นการฟง จะตองฟงอยางตั้งใจ และใหเขาใจ ให
รอจนกวาครูจะพูดจบ (Listening : Wait until teacher's initial statement is made) ผูนิเทศจะตองตั้งใจ
ฟงอยางจริงจัง ไมคิดถึงปญหาหรือทางแกลวงหนาให ที่สําคัญจะตองพยายามทําความเขาใจกับส่ิงที่
ครูพูดมากที่สุด  2) ตอบสนองตอปญหาหรือเร่ืองที่ครูพูด โดยพูดสรุปความเขาใจในปญหาของครู 
(Reflecting : Verbalize your understanding of the initial problem) ผูนิเทศควรแสดงความเห็นใจครู 
ไมพยามยามแสดงความคิดเห็นสวนตัวใด ๆ  จะตองจับใจความใหไดมากที่สุดวาครูพูดเรื่องอะไรที่
สําคัญบาง  3) การทําความเขาใจในปญหาโดยละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น พยายามทําความเขาใจกับปญหา
ที่ครูพูดใหมากที่สุด (Clarifying : Problem the underlining and/or additional information)  4) ขั้น
การกระตุนสงเสริมขวัญและกําลังใจ โดยแสดงความพอใจในการที่จะฟงเรื่องราวที่เกี่ยวกับปญหา
จริง ๆ จากครู (Encouraging : Show willingness to listen further as the teacher being to identify the 
real problems) ตั้งใจที่จะรับฟงครูพูด โดยใชคําพูดเสริมกําลังใจ แสดงออกดวยความตั้งใจฟง
ตลอดเวลา  5) ขั้นการตอบสนอง และการพูดถอดขอความเดิมของครู เพื่อแสดงความเขาใจในเรื่องที่
ครูพูดเปนสิ่งจําเปนที่ผูนิเทศควรปฏิบัติ (Reflecting : Constantly paraphrase understanding of the 
teacher's massage) เพื่อทดสอบความเขาใจตรงกันระหวางครูกับผูนิเทศ  6) ขั้นการแกปญหา โดย
พยายามพูดใหครูคิดพิจารณาวาการปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เปนไปไดในการแกปญหา (Problem solving : 
Asking the teacher to think of possible action) ผูนิเทศตองพยายามชวยใหครูคิดหาวิธีการแกปญหา
ดวยตนเอง อยางหลากหลาย  7) ขั้นการแกปญหา ผูนิเทศจะตองพูดใหครูพูดอธิบายถึงผลของการ
ปฏิบัติดวยวิธีอ่ืน ๆ รวมทั้งวิธีที่นาจะแกปญหาไดดวย (Problem solving : Asking the teacher to 
consider consequences of various action)  8) ขั้นการนําเสนอ ควรพูดใหครูยอมรับการมีพันธะ
ผูกพันในเรื่องที่ไดตัดสินใจไปแลว (Presenting : Ask the teacher for a commitment to a decision)  
9) ขั้นการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงาน โดยใหครูรวมพิจารณากําหนดเกณฑการปฏิบัติ 
ตลอดจนระยะเวลาที่จะปฏิบัติ (Standardizing : Ask the teacher to set time and criteria for action)  
10) ขั้นการตอบสนองที่เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานของครู (Reflecting : Restate the teacher's plan) 
กอนจบการประชุมควรพูดซ้ํา สรุปเกี่ยวกับแผนทั้งหมด เพื่อสรุปงานที่ครูจะนําไปปฏิบัติในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
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     สรุป ในการเลือกใชพฤติกรรมการนิเทศแตละแบบใหเหมาะสม และปฏิบัติงานนิเทศให
มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด ผูนิเทศควรปฏิบัติดังนี้ 1)วิเคราะหผูรับการนิเทศ โดยการ
สังเกตหรือสอบถาม เพื่อใหทราบระดับความสามารถในการรับรูและความตองการในการพัฒนา
ตนเอง ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และระดับความสามารถในการคิดและการปฏิบัติตน   2)  
มีปฏิสัมพันธทางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เพื่อสรางการยอมรับให
กันและกัน  3) มีการสื่อสารที่ดีระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ  4) มีความรูและคุณธรรมควบคู
เทคนิคการนิเทศการศึกษา 

    กลิคแมนและกอรดอน (Carl D.Glickman and Stephen p.Gordon, 1995 : 113-115)  สรุป
ถึงพฤติกรรมการนิเทศ โดยการสังเกตในการประชุมครูเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศที่พึงกระทําใน
หองเรียนและในโรงเรียน ซ่ึงเปนพฤติกรรมตอเนื่องทางนิเทศ (Supervisory Behavior Continuum)
ของผูนิเทศมี 10 พฤติกรรม ดังนี้  1) การรับฟง (Listening) เปนการแสดงความเขาใจในการรับฟง
ของผูนิเทศ  2) การทําใหกระจาง (Clarifying) เปนการตั้งคําถามหรือกลาวขอความ เพื่ออธิบาย
ความเห็นของผูพูดใหชัดเจนยิ่งขึ้น  3) การกระตุนหรือเรา (Encouraging) เปนการใชคําพูดที่แสดง
การยอมรับ เพื่อใหผูพูดไดอธิบายเรื่องราวหรือจุดยืนของเขาอยางตอเนื่อง  4) การสะทอนความเห็น 
(Reflecting) เปนการสรุปและทบทวนขอความที่ ผูพูดไดพูดไปแลว   5) การเสนอแนวทาง 
(Presenting) เปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังอภิปรายกันอยู  6) การแกปญหา 
(Problem  Solving) เปนการริเร่ิมหาแนวทางในการแกปญหา หลังการอภิปรายประเด็นปญหา
เบื้องตนเรียบรอยแลว  7) การหาขอยุติ (Negotiating) เปนการหาขอสรุปของความเปนไปไดในการ
แกปญหา  8) การสั่งการ (Directing) เปนการบอกความตองการของผูนิเทศใหผูรับการนิเทศทราบวา
จะตองทําอะไร  9) การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing) เปนการกําหนดเกณฑ และระยะเวลาที่จะ
ใชเปนเครื่องมือปรับปรุงการเรียนการสอนของผูรับการนิเทศใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  10) การ
เสริมแรง (Reinforcing) เปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูรับการนิเทศ และเปนการชี้แนะให
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุตามเกณฑที่ตั้งไว โดยการเสริมแรงนี้จะมีทั้งทางบวกและ
ทางลบ 

    ซ่ึงพฤติกรรมตอเนื่องทางการนิเทศของผูนิเทศดังกลาวทําใหเกิด "แบบพฤติกรรมการ
นิเทศ"ส่ีแบบ ซ่ึงผูนิเทศจะตองมีความรูในการวิเคราะหครู หรือกลุมครูที่กําลังรับการนิเทศอยูนั้นวา 
เปนครูประเภทใด ไดแก 1) ครูประเภทไมเอาไหน (teacher dropout)  2) ครูประเภทไรจุดมุงหมาย 
(unfocused workers)  3) ครูประเภทนักสังเกตวิจารณ (analytical observer) และ 4) ครูประเภทมือ
อาชีพ (professional) แลวพิจารณาเลือกใช "แบบพฤติกรรมการนิเทศ" ใหเหมาะสมกับ "ประเภท
ของครู ซ่ึงควรเปนไปตามลําดับกับประเภทของครูดังนี้ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําดวยการ
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ควบคุม(directive control behaviors) พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําดวยการใหขาวสารขอมูล 
(directive information behaviors) พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือกัน(collaborative behaviors) และ
พฤติกรรม การนิเทศแบบไมช้ีนํา (nondirective behaviors)  

    นอกเหนือจากการที่ผูนิเทศมีความรูในการวิเคราะหครูวาเปนประเภทใดแลว ในการ
เลือกใชแบบพฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศ ยังขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวผูนิเทศอีกสอง
ประการคือ การมีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู และความเชื่อที่ผูนิเทศมีตอปรัชญาการศึกษา 
สองปจจัยนี้จะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชแบบพฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศดวย 

    การใชทักษะเชิงปฏิสัมพันธของผูนิเทศกับครูนั้น นอกจากความสามารถในการเลือกใช
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับครูแลว กลิคแมน ยังไดเนนตอไปวา ผูนิเทศไมควรมีความพอใจที่
จะใชแบบพฤติกรรมการนิเทศแบบเดิมกับครูคนเดิม แตควรที่จะพอใจกับการที่ผูนิเทศสามารถ
พัฒนาครูใหสามารถรับแบบพฤติกรรมการนิเทศที่มีพัฒนาการสูงกวาได ซ่ึงแสดงวาครูมีการ
พัฒนาการที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็ถือไดวา ผูนิเทศก็มีการพัฒนาการนิเทศของตนเองขึ้นได
ระดับหนึ่งแลวเชนกัน 
 
สมรรถภาพการนิเทศของผูนิเทศ 
              เปลื้อง  ณ นคร (2517 : 54)  ไดใหความหมายของคําวา “สมรรถภาพ” วาเปน
ความสามารถที่กระทําใหบังเกิดความสําเร็จ  สวน ฉอาน  อิสรศักดิ์ (2537 : 55) ใหความหมายวา 
เปนการทํางานที่ไดรับผลดียิ่งกวาผูอ่ืนทําอยางเดียวกัน ดวยกําลังความสามารถขนาดเดียวกัน คือ 
ทํางานดวยความรอบรู สมรรถภาพ มิไดหมายถึง การใชกําลังความสามารถอยางตรากตรํายิ่งกวา
ผูอ่ืน แตหมายความวา ทํางานดวยความตรากตรํานอยกวา หากทําดวยรูวิธีลัดอยางเหมาะสมจึงไดผล
ดีกวา    นอกจากนี้  กูด  (Good 1973 : 121) ไดใหความหมายคําวา  “สมรรถภาพ” หมายถึง 
ความสามารถเฉพาะบุคคลในการใชความคิด ความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะตาง ๆ ที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดประโยชนแกงานที่รับผิดชอบ  
สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารตามแนวคิดของเซอรจิโอวานนี่ 
     เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร โดยได
กําหนดความรู ความสามารถในการนิเทศการศึกษาของผูบริหารไว 8 ดาน ดังนี้ 
                1.การสรางบรรยากาศที่ดี (building a healthy elimate) 

    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) กลาววา ผูบริหารควรมีความรู ความสามารถในการใช
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อทําใหคณะทํางานในองคการ หรือโรงเรียนมีสภาพที่บุคลากรมีความ
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ตระหนักในตนเอง และสามารถสรางความพึงพอใจที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรแตละคน 
(Sergiovanni 1984 : 7-8) 

    ความสําเร็จของงานจะเกิดขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคการ ดังนั้นบรรยากาศที่ดีขององคการจึงเปนปจจัยที่สงผลใหองคการอยูไดอยาง
มั่นคง พฤติกรรมของผูบริหารและบุคลากร จะมีผลกระทบตอบรรยากาศของโรงเรียนโดยตรง และ
จะเปนเครื่องบงชี้ ใหเห็นถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ส่ิงสําคัญที่สงผลใหเกิดบรรยากาศที่ดี
ของโรงเรียน คือ การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน ซ่ึงแตละโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและความ
ตองการที่แตกตางกันออกไป  ฟอกซ (Fox) ใหแนวคิดวา โรงเรียนจะมีบรรยากาศที่ดีหรือไม 
พิจารณาไดจากองคประกอบดังนี้ คือ การยอมรับนับถือ (respect)  ความไววางใจ (trust)  การมีขวัญ
สูง (high moral)  การมีโอกาสในการทํางาน (opportunity for input)  ความเติบโตทางวิชาการและ
สังคมอยางตอเนื่อง (continuous academic and school growth)  การผนึกกําลัง (cohesiveness)  การ
ปรับปรุงโรงเรียน (school renewal)  และความเอื้ออาทรตอกัน (caring)  (Fox and others 1973 : 7-8) 

    พฤติกรรมของบุคลากรในองคกร ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและสิ่งแวดลอม หรือบรรยากาศ
ขององคการ ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงนโยบายในการบริหารงาน ส่ิงแวดลอม วิธีการ และอิทธิพลที่
จะมีผลกระทบตอการทํางาน การใหความรวมมือ ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากรในองคการ ดังนั้น การบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
ตองทราบปจจัยที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศขององคการ  อรุณ  รักธรรม (2536 : 114)ไดกลาวถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศขององคการ 4 ประการ ไดแก  1) โครงสรางขององคการ เปนตัวกําหนด
บรรยากาศขององคการไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีขนาดขององคการ และตําแหนงของบุคลากร
ในสายการบังคับบัญชา เช่ือวาองคการขนาดเล็ก คนในองคการจะติดตอกันลักษณะเปดเผย มีความ
เชื่อใจกัน และบรรยากาศที่ดีตอกันมากกวาในองคการขนาดใหญ  2) วิทยาการตาง ๆ ที่ใชในองคการ 
ยอมมีสวนสําคัญในการกําหนดบรรยากาศขององคการโดยทั่วไป  3) ส่ิงแวดลอมภายนอกของ
องคการ เชน สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา อาจจะทําใหองคการไลคนออกจากงาน  4) นโยบายดานการ
บริหารและการปฏิบัติของฝายบริหาร ยอมมีอิทธิพลอยางมากตอบรรยากาศขององคการ   สวนสมยศ  
นาวีการ (2540 : 299-300)  ไดเสนอปจจัยที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศขององคการ ประกอบดวย 1) 
ภาวะทางเศรษฐกิจ เมื่อภาวะเศรษฐกิจดี สมาชิกจะรูสึกวามีความมั่นคง หากแตถาภาวะเศรษฐกิจเลว
ลง จะเกิดความระมัดระวังเขามาแทนที่ความเชื่อมั่น  2) แบบของภาวะผูนํา ทัศนคติ และวิธีการของ
ผูบริหารที่ใชกับผูใตบังคับบัญชา ยอมมีผลกระทบตอบรรยากาศขององคการ  3) นโยบาย ไมวาจะ
เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม ยอมสรางความประทับใจและความรูแกองคการได  4) คานิยม 
องคการที่เอาใจใสเร่ืองสวัสดิการของผูใตบังคับบัญชา ยอมทําใหบรรยากาศขององคการอบอุน มี
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ความเปนมิตรมากกวาองคการมุงเฉพาะงาน ยอมมีคานิยมสูงดานกําไร  5) โครงสรางขององคการ 
องคการที่เปนทางการ ยึดกฎระเบียบในการทํางานมาก บรรยากาศขององคการจะไมคลองตัว เทากับ
องคการที่ยึดโครงสรางนอย  6) คุณลักษณะของสมาชิก บรรยากาศขององคไดรับอิทธิพลจาก
คุณลักษณะของบุคคลภายในองคการ เชน อายุ การแตงกาย มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ และมีผลกระทบ
ตอทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิก   สําหรับ อรุณ  รักธรรม (2536 : 114) ไดกลาวถึงลักษณะของ
องคการที่มีประสิทธิภาพจะตองมีคุณสมบัติดังนี้  1) สมาชิกทั้งหลายในองคการมีสวนรวมอยาง
กวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และสามารถใชพลังที่มีอยูปฏิบัติหนาที่เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดตลอดไป  2) สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอปญหา หรือขอยุงยาก
ที่เกิดขึ้น จึงมีพลังในการแกปญหามากกวาธรรมดา และมีความเชื่อมั่นวาปญหาดังกลาวจะสามารถ
แกไขใหลุลวงไปไดเสมอ   ธงชัย  สันติวงษ และชัยยศ  สันติวงษ (2540 : 155-156) ไดกลาวถึง
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการ อาจทําได 3 วิธี ดังนี้  1) การใชวิธีตรวจสอบปญหาจากบน
ลงลาง (downward) ในองคการ โดยพิจารณาถึงการออกแบบและโครงสรางขององคการที่มีการ
แบงเปนหนาที่งานตาง ๆ เปนกลุม ๆ  2) การใชวิธีการตรวจสอบปญหาตามแนวนอน (across) ตาม
กระบวนการไหลของงาน ซ่ึงมุงเนนที่การวิเคราะห การไหลของขอมูลและวัตถุดิบตาง ๆ  3) การใช
วิธีตรวจสอบปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคนในการจัดการ นั่นคือ การตรวจสอบวิเคราะหทั้งในแง
พฤติกรรม และการจูงใจกระบวนการของกลุม แบบของผูนํา และการออกแบบองคการที่มี
ผลกระทบตอคน  นอกจากนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพองคการ โดยมุงที่คนหรือการพัฒนาองคการ 
ซ่ึงถาหากเงื่อนไขเปนไปไดดวยดี ดังกรณีตอไปนี้แลว ประสิทธิภาพก็ยอมจะดีขึ้น คือ 1) เพราะคน
ทุกคนมีความตองการและตองการเติบโต พอใจในสิ่งที่ที่ตนปรารถนา  2) เมื่อความตองการพื้นฐาน
ไดรับการตอบสนองแลว คนสวนใหญจะไมอยูเฉยตามสภาพที่เปนอยู ถามีการใหโอกาสเขาจะสนใจ
งานมากขึ้น จะถือวางานเปนสิ่งที่ทาทายที่ควรจะตองทําใหดีขึ้น และรับผิดชอบมากขึ้น  3) 
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพขององคการจะสามารถเพิ่มพูนได โดยวิธีจัดงานใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของคนในแงกอใหเกิดการทาทาย เพิ่มความรับผิดชอบ  4) การสงเสริมใหมีการ
ติดตอส่ือสาร เปดกวางอยางทั่วถึง จะสงเสริมใหแตละคนมีความรูกวางขวางขึ้น จะชวยพัฒนาใหเกดิ
ความเจริญเติบโต  5) การเปลี่ยนวิธีการแกปญหาจากวิธีออกคําส่ังชี้ขาด โดยหันมาใชวิธีปรึกษา จะ
ชวยสงเสริมบุคลากรและองคการสําเร็จความมุงหมายได  6) เมื่อคนที่ทํางานในกลุมมีทรรศนะเปด
กวาง และซ่ือสัตยจริงใจตอกัน ประสิทธิภาพของกลุมจะมีมาก การแกปญหาจะเปนไปในทาง
สรางสรรคมากกวาการมุงทําลายกัน  7) โครงสรางขององคการและการออกแบบ ควรตองมีการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหเอื้อตอความตองการของบุคคล กลุม และองคการ  8) การมีทรรศนะที่ไม
ตรงกันและเปนศัตรูกันในองคการ เปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาในการออกแบบองคการ 
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    2. การสรางทีมงาน (team building) 
    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)   กลาววา    ผูบริหารควรมีความรู ความสามารถในการ

กําหนดเปาหมายขององคการ กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคคลใหชัดเจน และสามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยที่บุคลากรใหความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Sergiovanni 1984 : 15-16)  

    บทบาทของผูบริหาร นอกจากภารกิจที่ทําอยูประจําแลว การสรางทีมงาน (team building) 
นับวามีความสําคัญเชนเดียวกัน ในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตอง
มีหลักการสําคัญของการทํางานเปนทีม  อุทัย  บุญประเสริฐ (2532 : 59-63) ไดกลาวถึง กระบวนการ
ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ จะประกอบดวย  1) การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  2) การ
พูดจากันแบบเปดเผย  3) การหันหนาเขาปรึกษาหารือกัน  4) การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน  
5) การติดตามเสริมการพัฒนาทีมงาน   นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงหลักปฏิบัติทั่วไปสําหรับทีมงาน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความเหมาะสม ดังนี้  1) ใหมีการตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน  2) มีการ
วางแผนการดําเนินงานในรายละเอียด  3) แบงงานและแจกงานใหเหมาะสมกับสมาชิก  4) ปฏิบัติ
ตามแผนและตามขั้นตอนที่กําหนดไว  5) มีการติดตามผลการทํางานในแตละสวนอยางสม่ําเสมอ  6) 
สรางความสํานึกหรือใหรูสึก และตระหนักวา ความรูและเทคนิคการทํางานที่ใชอยูนั้น มีโอกาสขาด
ประสิทธิภาพได การแสวงหาความรูและเทคนิคใหม ๆ เปนสิ่งที่พึงปฏิบัติอยูเสมอ (อุทัย  บุญ
ประเสริฐ 2532 : 65)  สวน ธรรมรส  โชติกุญชร (2536 : 241-242)  ก็ไดกลาวถึง หลักปฏิบัติในการ
ทํางานเปนทีม ประกอบดวย  1) ทีมตองมีอุดมการณที่แนนอน และสมาชิกทุกคนยอมรับ  2) ถือ
ความถูกตอง ไมจําเปนตองถูกใจ  3) ประนีประนอม  4) อภัยซ่ึงกันและกัน  5) ไมเอาเปรียบ  6) ถือ
วาทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน  7) เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน  8) อยาเดนแตผูเดียว ตอง
เดนเปนทีม  9) ถือวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา  10) เมื่อมีปญหาไมพอใจอะไร ใหนําปญหา
นั้นมาพูดกันใหเขาใจ  11) ผูจัดแบงงานกันและประสานงานกัน  12) มีความเปนอิสระในการทํางาน
พอสมควร และไดกลาวถึงลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพไว  ดังนี้  1) ไดผลงานสําเร็จตาม
เปาหมาย  2) สามารถบริหารและจัดการกันเองไดภายในทีม  3) มีการพัฒนาประสิทธิของกลุมอยู
เสมอ  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญ เพื่อประสิทธิภาพของทีม คือ 1) ตองมี
จุดมุงหมายที่เหมาะสม กระจางชัด แมนยํา และเกี่ยวของกับความตองการของกลุม  2) การสื่อ
ขอความตองชัดเจน แมนยํา มีการสื่อสารสองทาง และเนนความทั่วถึง  3) การมีสวนรวม  4)การเปน
ผูนํา  5) การมีอิทธิพล  6) การตัดสอนใจ ตองมีความยืดหยุนตามสถานการณ โดยความรวมมือของ
สมาชิก  7) ความเปนหนึ่งเดียว มีเปาหมาย มีความเชื่อถือ เกิดความพอใจและการยอมรับ  8) ควรมี
การขัดแยงบาง  9) มีความสามารถในการแกปญหา  
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    การเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในการทํางานนั้น จะตองเนนในเรื่องระบบการทํางานของ
กลุม ความสามัคคีของกลุม บทบาท แรงจูงใจของบุคคล และกระบวนการทํางานพรอมกัน ในเชิง
กระบวนการกลุม  อุทัย  บุญประเสริฐ (2532 : 70-71) กลาววา หากองคการจะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของทีมแลว จะตองพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้ คือ 1) กําหนดขนาดของกลุมใหเหมาะสมกับ
งาน  2) เลือกสมาชิกที่มีความรู ความสามารถ ควรแนะนําหรือสอนงานหรือมอบงานสวนที่มี
ความสามารถปฏิบัติได  3) การดําเนินการใหกลุมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน  4) 
ดําเนินการใหมีหลักการ กําหนดแผนงาน แยกขั้นตอนในการดําเนินงานใหชัดเจน  5) ใหมีการ
ประสานงาน มีการติดตามงานของกลุมเปนระยะ ๆ  6) ใชการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบ เพื่อ
แลกเปล่ียนขอมูล ขอคิดเห็น ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  7) ผูนํากลุมโดยทั่ว ๆ ไป ควร
ไดมาโดยหลักการเห็นพอง (consensus)  8) ขั้นตอนตาง ๆ ในการทํางาน ควรไดมาโดยการ
ปรึกษาหารือกันในหมูสมาชิกที่เกี่ยวของ และเปนที่ตกลงยอมรับ  9) เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมให
ขอเสนอแนะ หรือเสนอวิธีการที่เหมาะสม  10) จัดใหมีการสรุปสวนดีของงานที่ทํา เพื่อเสริมกําลังใจ
และหาขอควรแกไขปรับปรุง เพื่อการแกไขปรับปรุงโดยสมาชิกของกลุม เพื่อปองกันไมใหมีการ
จับผิด   ทีมงานที่ดีนั้น สามารถนําเอาความรู หลักการ สภาพการณ และส่ิงแวดลอม ตลอดจนนํา
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนและไดผลดี  เอกชัย  กี่สุขพันธ (2538 : 139-140) ไดกลาวถึง
ลักษณะของทีมงานที่ดีไวดังนี้ คือ  1) มีการกําหนดนโยบาย จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคที่ชัดเจน  
2) สมาชิกขององคกรรับรูและเขาใจ นโยบาย จุดมุงหมาย วัตถุประสงคในการทํางาน  3) สมาชิกมี
สวนรวมในการแกปญหา ตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเองมากที่สุด  4) การกําหนดบทบาท หนาที่
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสมาชิก ตองมีความชัดเจนและเขาใจตรงกัน  5) การสื่อสาร
เปนแบบเปด (open communication)  เพื่อใหสมาชิกทุกคนรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง  6) มี
ความริเร่ิมสรางสรรค  7) การแกปญหาความขัดแยงจะตองคํานึงถึงความพอใจทุกฝาย  8) สมาชิก
ขององคการตองมีความเชื่อมั่น  ไววางใจซึ่งกันและกัน    9) สมาชิกมีความจริงใจ  ซ่ือสัตยตอ
องคการ   สําหรับ สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ (2540 : 98-100) กลาววา แนวทางในการปรับปรุงทีมงานใหดี
ขึ้น สามารถสรางงาน สรางคนไดอยางดี ไดแก  1) ทีมงานตองสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ตองลดการแขงขันกัน  2) กําหนดเปาหมายที่ตองการใหสูงกวามาตรฐาน และทีมงานสามารถปฏิบัติ
ใหสําเร็จไดอยูเสมอ เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหกับทีมงาน  3) กําหนดงานที่ทาทาย แตสามารถทําให
สําเร็จไดตามเวลาที่กําหนด เพื่อสรางความกระตือรือรน  4) ผูนําทีมงานตองทําหนาที่พัฒนาความ
รวมมือรวมใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางทีมงาน  5) ผูนําทีมตองพยายามรักษาเปาหมายให
มั่นคงและมีสัจจะ  6) ทุกคนในทีมงานยอมรับบทบาทที่ไดรับ มีการพัฒนาทักษะใหสูงขึ้น และ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  7) มีอิสระในการทํางาน  8) มีการเรียนรูจากขอผิดพลาด
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ไดเร็ว  9) ทีมงานบริการ มุงบริการประชาชน และมีการตรวจสอบทั้งภายนอก ภายในองคการ  10) 
ทีมงานที่ดีตองมีทักษะในการแกปญหาไดดี  

    การมีทีมงานที่ดี นับเปนพื้นฐานของการปฏิบัติงานในยุคโลกาภิวัฒน  เพราะเปนการ
ระดมความรู ความสามารถ ของบุคลากรมาสรางสรรค เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางาน ทีมงาน
ที่ดีตองสามารถตรวจสอบไดจากสภาพของทีมงาน หากพบวา  คุณภาพของทีมงานเริ่มลดลง 
ผูบริหารตองพิจารณาปรับแกไข เพื่อใหเปนทีมงานที่มีคุณภาพอยูเสมอ 

    3. การแกปญหาความขัดแยง (resolving conflict) 
    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)  กลาววา ผูบริหารควรมีความรู ความสามรถในการ

แกปญหาความขัดแยงระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง ในเรื่องของบทบาทหนาที่ เปาหมาย 
คานิยม กิจกรรมของโรงเรียน และสามารถแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในโรงเรียน 
(Sergiovanni 1984 : 15-16)   

    คน เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานขององคการ ความแตกตางระหวางบุคคล ไม
วาจะเปนทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ทักษะ ความรูความสามารถในการทํางาน เปาหมายการทํางานที่
แตกตางกัน ส่ิงเหลานี้มีสวนกอใหเกิดความขัดแยงไดทั้งส้ิน ความขัดแยงจะเปนผลดีตอองคการ ถา
ความขัดแยงนั้นไมรุนแรงจนเกินไป จะเปนผลใหเกิดความมีเหตุผล ความรอบคอบ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  ถาไมมีความคิดขัดแยงจะทําใหขาดความคิดใหม ๆ ในการทํางาน  ถามีความขัดแยงสูง
มาก ขอมูลขาวสารจะถูกบิดเบือน ไมทั่วถึง บรรยากาศในการทํางานเกิดความตึงเครียด ผูบริหารตอง
เผชิญกับปญหาดังกลาวอยางหลีกเล่ียงไมได และเปนความรับผิดชอบโดยตรงที่ผูบริหารตองทราบ 
และเขาใจเหตุของความขัดแยง และตองตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้น  ดังคํากลาวของ  เสริมศักดิ์        
วิศาลาภรณ  (2526 : 314) วา ในทางการศึกษาเนนความขัดแยงมักจะเกิดจากลักษณะสําคัญ 3 
ประการ คือ 1) ทรัพยากรไมเพียงพอกับความตองการของบุคคล หรือองคการ เชน คน เงิน ตําแหนง 
สถานภาพหรือเกียรติยศ  2) เกิดจากการกาวกายของงาน บุคคลหรืออํานาจหนาที่ของผูอ่ืน  3) บุคคล
หรือกลุม มีวิธีการทํางานที่แตกตางกัน หรือไมสามารถที่จะตกลงกันได  

    สถานศึกษาเปนองคการในระบบราชการ เปนองคการรูปนัย (formal organization) อยูใน
ระบบสังคม จึงมีความขัดแยงหลายแบบ ทั้งดานบทบาทที่แตละคนแสดงออกมาไมสอดคลองกัน  
บุคลิกภาพของแตละคนที่แสดงออกมาแตกตางกัน ปทัสถานของแตละกลุมไมเหมือนกัน และ
เปาหมายขององคการอาจขัดแยงกับเปาหมายของบุคลิกภาพสวนบุคคล  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูใน
สังคม ส่ิงแวดลอม เชน วัฒนธรรม คานิยมของสังคม ยอมมีอิทธิพลทําใหเกิดความขัดแยงระหวาง
โรงเรียนกับสิ่งแวดลอมเหลานี้ไดเชนกัน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2526 : 384-392) ไดกลาวถึง
ยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยงวา จะมีอยูดวยกัน 3 แบบ ดังนี้  1) แบบแพ-ชนะ (win-lose 
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strategy) ในการแกปญหาแบบนี้ ผูบริหารตองเปนผูที่คนทั้งหลายยอมรับวา เปนผูมีอํานาจอยาง
แทจริง เพราะตองใชอํานาจและวิธีการอยางสรางสรรค หรือแบบที่ทุกฝายยอมรับ เนื่องจากจะมีเพียง
ฝายเดียวที่เปนผูชนะ และไดรับประโยชนตามที่มุงหวัง ผูแพจึงมักไมพอใจและอาจกอใหเกิดปญหา
ความขัดแยงไดอีก สวนใหญมักจะเกิดผลในทางลบ การแกปญหาแบบนี้ จึงเปนการทําลาย
ความสัมพันธระหวางบุคคล และทําลายประสิทธิภาพของการทํางาน  2) แบบแพ-แพ (lose-lose 
strategy)  หรือแบบประนีประนอม (compromise)  การแกปญหาแบบนี้ทั้งสองฝายจะมีอํานาจพอ ๆ 
กัน และจะใชการเจรจาตอรอง เพื่อแกปญหาความขัดแยง ทําใหแตละฝายไดรับประโยชนตาม
ตองการ  3) แบบชนะ-ชนะ (win-win strategy) เปนวิธีการที่มีทั้งเหตุผลและสรางสรรค เปนวิธีการ
แกปญหาโดยแทจริง เนนเปาหมายใหทุกฝายไดรับประโยชนมากที่สุด และเนนที่การรวมมือเพื่อ
แกปญหา 

    การเลือกใชยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยงแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ 
ดังนี้  1) ประสบการณเดิมเกี่ยวกับความขัดแยงของแตละบุคคล  2) การรับรูเกี่ยวกับอํานาจใน
สถานการณขัดแยง  3) ความสัมพันธระหวางบุคคลกอนเกิดปญหาความขัดแยง  4) มีทักษะที่จําเปน
ในการแกปญหาความขัดแยง เชน ความสามารถในการสื่อสาร การฟง การเจรจา ยุทธศาสตรในการ
แกปญหาความขัดแยงแตละแบบมีทั้งสวนดี สวนดอย  ดังนั้น จึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดตามมา   

    พรนพ  พุกกะพันธุ  (2542 : 278-282) ไดใหขอแนะนําในการบริหารความขัดแยงที่
ไดผลดี ซ่ึงถือเปนหลักเกณฑเพื่อรักษากฎระเบียบใหมีประสิทธิผล และสามารถบังคับไดในทาง
ปฏิบัติ ไดแก  1) หลักความจําเปน  2) หลักความยืดหยุน  3) หลักความสอดคลอง  4)หลักการเรียนรู  
5) หลักความชัดเจนและเขาใจงาย  6)หลักเหตุผล  7) หลักการบังคับได  8) หลักการระวางโทษ  
นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงผลเสีย หรือโทษของความขัดแยง ไวดังนี้  1) ขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ขาดความไววางใจ ไมเคารพซึ่งกันและกัน บุคคลจะตั้งแงหรือใชเลหเหล่ียมเขาหากัน  2) ขาดความ
รวมมือ  3) ขาดความคิดริเริ่ม  4) การสื่อสารระหวางบุคคลจะถูกบิดเบือนขาว  5) ทําใหเกิด
ความเครียด  6) ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลลดลง  7) ทําลายความกลมเกลียวในการ
ทํางานของกลุม  8) เปนอุปสรรคตอกระบวนการตัดสินใจ มักจะขาดขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ จึงทําใหตองตัดสินใจดวยความเสี่ยง และกลาววาความขัดแยงที่มีในระดับที่เหมาะสม จะ
กอใหเกิดประโยชนตอบุคคลและองคการ ไดแก  1) ปองกันมิใหองคการหยุดอยูกับที่ หรือเฉื่อยชา  
2) ความขัดแยงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารที่ฉลาดยอมสามารถนําการเปลี่ยนแปลงใหเปน
ประโยชนแกสวนรวม  3) ความขัดแยงกระตุนใหเกิดการแสวงหาขอมูลใหม หรือขอเท็จจริงใหม 
หรือวิธีการแกปญหาอยางใหม  4) ความขัดแยงกับกลุมอื่น จะทําใหสมาชิกภายในกลุมมีความกลม
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เกลียวกัน และรวมพลังกัน  5) ความขัดแยงที่เกิดจากการมีความเห็นแตกตางกัน จะชวยทําใหมีความ
รอบคอบ และมีเหตุผลในการแกปญหา  นอกจากนั้น ยังชวยสงเสริมการพัฒนาการทํางานอยางมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ  

    เนื่องจากความขัดแยง มิใชเปนสิ่งที่ดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด  ความขัดแยงมีทั้ง
ประโยชนและโทษ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของความขัดแยงและระดับของความขัดแยง โดยเฉพาะ
ความขัดแยงภายในองคการ เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ผูบริหารจึงตองแกไข หรือขจัดความขัดแยง
ใหหมดไป จากผลการวิจัยของหลายทาน ไดแสดงใหเห็นถึงปญหาของความขัดแยง และแนวทางใน
การแกปญหา ไดแก งานวิจัยของรอบบินส (Robbins 1983 : 352-354) ไดศึกษาพบวา วิธีแกปญหา
เปนวิธีการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพ แตขึ้นอยูกับเงื่อนไขความขัดแยงดวย และในทาง
ตรงกันขาม ยังมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกมากมาย เทคนิคที่เลือกใชขึ้นอยูกับสถานการณจาก
สาเหตุของความขัดแยง และคุมทุนที่จะเลือกใชวิธีการเหลานั้น   เมื่อผูบริหารตองเผชิญกับความ
ขัดแยงในโรงเรียน ควรมีกระบวนการในการแกปญหาความขัดแยง  ดังเชน แอนเดอรสัน (Anderson 
1988 : 266) ไดเสนอไว 4 ขั้น คือ  1) วินิจฉัยความขัดแยง โดยพิจารณาสาเหตุแหงความขัดแยง  2) 
นิยมปญหาความขัดแยง โดยพิจารณาวาเปนความขัดแยงระหวางใครกับใคร  3) การพิจารณาผลที่จะ
ตามมาของความขัดแยง โดยมองในแงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือในปจจุบัน และ 4) 
ยุทธศาสตรในการบริหารความขัดแยง เปนการพิจารณาวาใชเทคนิควิธีใด ในการบริหารความ
ขัดแยงที่เหมาะสมกับปญหาและสถานการณ  

    สุรางค  โลหสัมฤทธ์ิ  (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสาเหตุของความขัดแยง และวิธีการ
จัดการกับความขัดแยงของผูบ ริหารโรง เรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใชวิธีสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนจํานวน 111 คน พบวา  1) 
สาเหตุความขัดแยงที่พบมากในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยรายขอ พบวา สาเหตุที่พบมาก ไดแก สาเหตุจากองคประกอบสวนบุคคล  
ไดแก ลักษณะนิสัยและอารมณ  ประสบการณชีวิตและวิธีการทํางาน  อันดับรองลงมา ไดแก สาเหตุ
จากปฏิสัมพันธในการทํางาน ซ่ึงไดแก มนุษย-สัมพันธของบุคคลในองคการและระบบสื่อสารที่
ลาชา  ขอมูลบกพรอง  สาเหตุอันดับสาม ไดแก สาเหตุจากสภาพขององคการ ซ่ึงไดแก การขาด
แคลนทรัพยากรและความไมชัดเจนของโครงสรางบริหาร ตลอดจนการแขงขันระหวางบุคคลหรือ
กลุม  ซ่ึงสาเหตุดังกลาวนี้กลับพบมากในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  2) วิธีการจัดการกับความ
ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิด
ของ โฮวาท และลอนดอน (Howat and London) เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก วิธี
ประนีประนอม  วิธีเผชิญหนา  วิธีไกลเกลี่ย  วิธีหลีกเลี่ยง และวิธีบังคับ ตามลําดับ  3) วิธีจัดการกับ
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ความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ป
การศึกษา 2535 ไมมีความสัมพันธกับวุฒิการศึกษา ประสบการณในตําแหนงบริหารและขนาดของ
โรงเรียน   สวน สุริยา  ธนวรรณ  (2539 : บทคัดยอ)พบวา สาเหตุของความขัดแยงในโรงเรียน คือ 
การแบงพรรคแบงพวก การ ไมใหความรวมมือ  ความคิดเห็นไมลงรอยกัน  ความตึงเครียดของ
บุคคลและของกลุม  จึงเปนหนาที่ของผูบริหารตองรีบดําเนินการแกไขความขัดแยงใหหมดไป เพื่อ
ประสิทธิภาพของงาน   ปญหาความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมมีใครหรือองคการใดปรารถนาใหเกิดขึ้น แต
การอยูรวมกันกับคนในสังคม จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงจากความขัดแยงได  ความขัดแยงมีทั้ง
ประโยชนและโทษ หนาที่สําคัญและจําเปนอยางหนึ่งของผูบริหาร คือ พรอมที่จะเผชิญกับความ
ขัดแยง และปรับเปล่ียนระดับความรุนแรงของความขัดแยง หรือบริหารความขัดแยงใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคการ 

    4. การตัดสินใจ (making decision) 
    เซอรจิโอวานนี่  (Sergiovanni)  กลาววา  ผูบริหารมีความรู  ความสามารถ ในการนํา

รูปแบบการตัดสินใจประยุกตใช และนํากระบวนการรวมมือมาใชในการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถ
พัฒนานักเรียนและบุคลากรใหเปนผูที่มีเหตุผล เพื่อใหนําไปใชในการแกปญหาอยางมีกระบวนการ 
(Sergiovanni 1984 : 15-16)  

    การตัดสินใจ ถือเปนหัวใจของการบริหารองคการ และเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ และรูจักใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ โดยอาศัยขอบขายทางกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ คุณธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมของสังคม เปนเกณฑใน
การพิจารณากอนการตัดสินใจ จะตองไดรับการยอมรับจากสวนรวม หากตัดสินใจผิดพลาด ยอม
กอใหเกิดปญหาความขัดแยง  มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ  ดังนี้ 
บารนารด (Barnard 1938 : 190-191) แบงการตัดสินใจออกเปน 3 ประเภท คือ  1) การตัดสินใจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  2) การตัดสินใจตามเรื่องที่
ผูใตบังคับบัญชาสงเรื่องมาใหพิจารณาตัดสิน  3) เปนการตัดสินใจที่เกิดจากความคิดริเริ่มของ
ผูบังคับบัญชาเอง   และเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2526 : 123-124) กลาวถึง หัวหนาสถานศึกษา จะตอง
แสดงบทบาทของผูนําในการตัดสินใจ จะตองตัดสินใจดวยความรอบคอบ ไมโลเล รับผิดชอบใน
การตัดสินใจของตนเอง โดยคํานึงถึงวา จะตัดสินใจอยางไร ใครควรจะตัดสินใจ และทําอยางไร ที่
จะทําใหการตัดสินใจดีขึ้น การตัดสินใจของหัวหนาสถานศึกษามี 3 แบบ ดังนี้ คือ  1) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานประจํา  2) การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางสรรค เปนการสงเสริมใหเกิดผูนําแบบฉุกเฉิน
ขึ้น ในการทํางานรวมกับครูและโรงเรียน  3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม ครูใหญตอง
หายุทธวิธีและพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ เพื่อแกปญหาความขัดแยง ซ่ึงอาจเกิดจากความแตกตาง
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ทางคานิยม วัฒนธรรม ความคาดหวังในบทบาทที่แสดงออก หรือความขัดแยงที่เกิดจากความสนใจ
เฉพาะบุคคล ถาความขัดแยงเกิดขึ้นบอย ๆ ในหนวยงาน  การสรางความกาวหนาในหนวยงานก็เปน
ส่ิงที่ทําไดลําบาก  สวน วิชัย  โถสุวรรณ (2535 : 187-194) ไดเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล 7 ขั้นตอน คือ  1) การตระหนักในปญหา  2) การระบุและวิเคราะหสาเหตุของปญหา  
3) การแสวงหาทางเลือก โดยการใชขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวปญหาใหมากที่สุด ใหไดขอมูลท่ีทันสมัย
ที่สุด  4) การประเมินทางเลือก โดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก  5) การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด  6) การนําทางเลือกไปปฏิบัติ  7) การติดตามผลการดําเนินงาน    สําหรับประยูร  
ศรีประสาธน  กลาววา  เนื่องจากการบริหารการศึกษา  เปนเรื่องของการพัฒนาบุคลากร  เพื่อสังคม
ในอนาคต  การดําเนินการจึงมีความเกี่ยวพันกับบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนผูปกครองนักเรียน  ผูนํา
ชุมชน  บุคลากรของโรงเรียน  เจาหนาที่ของรัฐอ่ืน ๆ  รวมทั้งผูประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมที่อยู
ในทองถ่ิน  ความเกี่ยวพันดังกลาว ปรากฏออกมาในรูปของการรับฟงความคิดเห็น การใหเขามามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การใหการสนับสนุน  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการศึกษา
สอดคลองกับความตองการ และบุคคลของสังคม ทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการ
ปฏิบัติและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ประยูร  ศรีประสาธน, ประมวลสาระชุด
วิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 7 : 242)  ดังนั้น ผูบริหารจึงควรเปด
โอกาสใหบุคลากรและชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารและการ
จัดการศึกษา  เนื่องจากการตัดสินใจรวมกัน หรือการตัดสินใจโดยกลุม เปนการระดมสมอง ทําให
สามารถตัดสินไดรอบคอบยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

    พรนพ  พุกกะพันธุ  (2542 : 38) กลาวถึงขอดีขอเสียของการตัดสินใจโดยกลุม ดังนี้  ขอดี 
คือ 1) ไดขอมูลที่กวางขวาง  2) ไดขอมูลท่ีหลากหลาย มีความคิดริเร่ิม  3) ไดรับการยอมรับถึงวิธีใน
การดําเนินงานหรือแกปญหา  4) ถูกตองและรอบคอบกวาการตัดสินใจโดยคน ๆ เดียว  5) เนน
กระบวนการที่ถูกตอง ที่ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ขอเสีย คือ 1) เสียเวลาในการอภิปราย 
เพราะตางคนตางคิด จึงทําใหบางครั้งเถียงกันไมส้ินสุด ตองประนีประนอม จึงไมมีวิธีการแกปญหา
ที่ดีที่สุด  2) บางครั้งทําตาม ๆ กัน ตัดสินใจเหมือน ๆ กัน จึงไมคอยไดประโยชน  3) บางคนผูกขาด
การพูด บางคนเกรงใจไมกลาพูด  4) ยากที่จะกําหนดความรับผิดชอบได  

    ในการตัดสินใจ ผูบริหารตองรูจักการวิเคราะหปญหา รูจักวิธีตัดสินใจ และมีการปรับปรุง
การตัดสินใจของตนเองอยูเสมอ ควรสงเสริมใหเพื่อนรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และรูจัก
พิจารณาวาไมควรตัดสินใจในปญหาที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังพิจารณา เร่ืองที่ยังไมถึงเวลาที่จะ
ดําเนินการ เรื่องที่ยังไมสามารถปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพได และเร่ืองที่ผูอ่ืนควรตัดสินใจได  ทั้งนี้
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหผูใตบังคับบัญชา และจะเปนการชวยพัฒนาบุคลากรที่จะเปน
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ผูนําในอนาคตตอไป   อูริส (Uris 1964 : 28)  ไดสังเกตบรรยากาศพฤติกรรมในการตัดสินใจของแต
ละกลุมและพบวา การตัดสินใจที่กระทําโดยการรวมประชุมปรึกษาหารือกัน การทํางานจะกาวหนา
อยางรวดเร็วและราบรื่น มีระบบ แมวาผูนําจะไมอยูก็ตาม งานก็ยังคงดําเนินตอไป  สวนกลุมที่ตาง
คนตางตัดสินใจ การทํางานเปนไปอยางลาชา สมาชิกกลุมมีลักษณะตัวใครตัวมัน ไมมีการตัดสินใจ
รวมกัน และทํางานแกปญหาเฉพาะหนาไมได   ในเรื่องนี้ เฟอรกูสัน(Fergusion 1971 :102)  ไดทํา
การวิจัยเกี่ยวกับ การตัดสินใจครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบวา  ครูใหญและกลุมอ่ืน ๆ มีความเชื่อ
วา ควรจะใหครูใหญมีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้น และครูใหญจะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผล ถาหากการตัดสินใจนั้น ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น   สมพงษ  ศิริเขต  (2523 : 
67)ไดวิจัยกระบวนการบริหารงานของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยเกี่ยวกับดานการตัดสินใจ  พบวา เมื่อเปรียบเทียบการบริหารตาม
กระบวนการบริหารของครูใหญที่มีวุฒิตางกัน  ปรากฏวา กระบวนการตัดสินใจ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารตามกระบวนการของ
ครูใหญที่มีประสบการณตางกันในดานการตัดสินใจ  ไมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ในดานของการตัดสินใจของครูใหญอยูในระดับสูง  ครูใหญมีความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจแลว ครูใหญสามารถอธิบายใหคณะครูเขาใจได สวนการตัดสินใจที่อยูใน
ระดับคอนขางสูง คือ การปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมงานทุกฝายกอนการตัดสินใจ และผลของการ
ตัดสินใจถูกตอง และกอใหเกิดผลดีตอสวนรวม  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารงานของ
ครูใหญอาจมีแนวโนมเปนไปตามแบบประชาธิปไตย ตามหลักการบริหารที่วา กระบวนการบริหาร
นี้ โดยปกติไมไดอยูที่ผูบริหารเพียงผูเดียว แตตองไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานอื่น ๆ ดวย 
เพราะผูบริหารตองทํางานกับคนเปนกลุม มิใชบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ  การตัดสินใจควร
ใหกลุมบุคคลมีสวนรวม และในการเปดโอกาสขั้นสุดทายตกอยูกับผูบริหารที่จะตองทําการตัดสินใจ 
และตองรับผิดชอบอยูนั่นเอง  

    จากขอคนพบและแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว ในดานการบริหารการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียน ควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ ยอมจะทําใหการจัด
การศึกษาบรรลุตามเปาหมายยิ่งขึ้น 

    5. การวางแผนและการจัดการประชุม (planning and organizing meeting) 
    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)  กลาววา ผูบริหารตองมีความรู ความสามารถในการ

วางแผน และการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ และการประชุมที่จัดขึ้นควรสนองตอความพึง
พอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนมีความผูกพันกันใน
การตัดสินใจ (Sergiovanni 1984 : 15-16)  
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    การวางแผนและการจัดการประชุม เปนภารกิจของผูบริหารตองดําเนินการ เนื่องจากการ
ประชุมเปนการสื่อสารในการประสานงาน และการสั่งการที่จะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ การ
ประชุมจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับการเตรียมการ และความรวมมือของสมาชิกในที่ประชุม 
และที่สําคัญขึ้นอยูกับการดําเนินการของประธานในที่ประชุม ที่ตองดําเนินการดวยความรอบคอบ 
และเหมาะสม เพราะจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือลมเหลวของการประชุม  ชวรัตน  เชิดชัย 
และ นรา  สมประสงค (2536 : 86-89) ไดกลาวถึงการประชุมไว ดังนี้ ในการบริหารทางการศึกษา 
โดยปกติจะจัดใหมีการประชุม และใชการประชุมในการแจงขอมูลขาวสาร การปรึกษาหารือ หรือ
การตัดสินใจรวมกับผูบริหารการศึกษา จึงจําเปนตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ไมวาจะเปนบทบาทผูนําการประชุม กรรมการ หรือสมาชิกของการประชุม เลขานุการการประชุม 
หรือผูเขารวมประชุม การที่ผูบริหารมีทักษะในการประชุมจะชวยใหการดําเนินการตามภาระหนาที่
รับผิดชอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สําหรับการประชุมในการดําเนินงานทางการบริหารนั้น มี
จุดมุงหมาย ดังนี้  1) เพื่อใหขาวสารขอมูล หรือแหลงเรื่องราวตาง ๆ ตลอดจนถึงการแจงนโยบาย 
แนวปฏิบัติ พรอมทั้งเหตุผล  2) เพื่อปรึกษาหารือขอคําแนะนํา และความคิดเห็น  3) เพื่อกระตุนให
เกิดความรวมมือรวมใจ 4) เพื่อใหรูสึกวาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน สําหรับการประชุม
โดยทั่วไปแบงเปน 2 ชนิด คือ 1) การประชุมแบบสามัญ หรือสมัยสามัญ เปนการประชุมที่เกิดขึ้น
จากขอตกลง หรือระเบียบขอบังคับ  2) การประชุมแบบวิสามัญ หรือสมัยวิสามัญ เปนการประชุมที่
จัดขึ้นเปนพิเศษตามคําเรียกรองของสมาชิก ซ่ึงโดยปกติมักเปนเรื่องดวน หรือเร่ืองพิเศษ เร่ืองสําคัญ 
ในการจัดการประชุมที่เปนทางการ จะมีองคประกอบของการประชุม และคําที่ใชในการประชุมดังนี้ 
คือ 1) ประธานที่ประชุม คือ ผูนําการประชุม  2) องคประชุม คือ ผูมีหนาที่ตองเขาประชุม ซ่ึง
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ  3) เลขานุการ คือ ผูทําหนาที่เลขานุการ
ของการประชุม  4) ครบองคประชุม คือ การครบจํานวนผูเขาประชุมตามที่กําหนดไวในระเบียบ ถา
ไมครบองคประชุม ตองยกเลิกการประชุม หรือมติที่ไดจากการประชุมถือวาเปนโมฆะ  5) ญัตติ คือ 
ขอเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา ซ่ึงโดยปกติแลว ญัตติตองเสนอเปนลายลักษณอักษร ผานเลขานํา
ญัตตินั้นเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  6) แปรญัตติ คือ การเสนอความเห็นซอนขึ้นมาในญัตติ หรือ
การเสนอขอแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมญัตตินั้น ๆ  7) มติ คือ ขอตกลงของที่ประชุมในญัตติตาง ๆ 
ที่มีผูเสนอมติที่ประชุมใหถือปฏิบัติ ทุกคนตองปฏิบัติตาม ถึงแมวาจะไมเห็นดวย  8) การยืนยันมติ 
คือ การที่เลขานุการ เขียนจดหมายแจงมติของที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของทราบ  9) ระเบียบวาระการ
ประชุม คือ เร่ืองที่จะเขาปรึกษาหารือกันในที่ประชุม ซ่ึงเลขานุการจะตองแจงหัวขอสงไปพรอมกับ
จดหมายเชิญประชุมใหกรรมการ หรือสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน การกําหนดวาระการ
ประชุม ตามระเบียบวาระที่เปนระเบียบแบบแผนโดยทั่วไป มักจะกําหนดดังนี้  ระเบียบวาระที่ 1  
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เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
(ถามี)  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง หรือเร่ืองที่คางการพิจารณา  ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณา
ญัตติตาง ๆ หรือเรื่องที่นําเสนอใหม  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  10) จดหมายเชิญประชุม คือ 
จดหมายแจงวัน เวลา สถานที่ในการประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม ไปยังผูที่จะเขารวม
ประชุม ซ่ึงตามปกติ จดหมายเชิญประชุมจะเปนไปตามแบบหนังสือราชการ  11) รายงานการประชุม 
คือ ขอความที่เลขานุการจดบันทึกความเห็น ขอเสนอแนะ ของผูเขารวมประชุม พรอมทั้งญัตติและ
มติของการประชุม 

    การประชุมจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย หรือไมเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับประธานที่
ประชุมเปนผูนําการประชุม ประธานการประชุมควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้  1) วางโครงการและ
เตรียมการประชุมดวยความรอบคอบ  2) กลาวเปดประชุมและใหความสนใจกับการประชุม และ
ผูเขารวมอยางทั่วถึง  3) เปดโอกาสและชวยใหผูเขารวมประชุมไดแสดงออกในดานความคิดเห็น
ในทางสรางสรรคอยางเต็มที่  4) ประธานตองพูดใหส้ัน ไดสาระ ชัดเจน และไมควรผูกขาดการพูด
แตผูเดียว  5) เมื่อมีความคิดเห็น หรือขอเสนอที่ขัดแยง ประธานควรสรุปใหชัดเจน และเชญิชวนใหที่
ประชุมพิจารณาอยางรอบคอบ  6) เปนผูกําหนดตัวผูพูด ผูช้ีแจง อนุญาตใหผูที่เขาประชุมเสนอความ
คิดเห็นหรืออภิปราย  7) สรุปประเด็นการอภิปราย และวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในการประชุม  8) รวม
อภิปราย หรือใหขอมูลที่จําเปน  9) กํากับดูแลการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ ขอกําหนด 
และตรงตามวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนั้น  10) สรุปมติ แจงมติแกที่ประชุมและประกาศ
ปดประชุม   

    ปญหา และอุปสรรคที่จะทําใหการประชุมไมประสบความสําเร็จ มีหลายประการ และ
เปนสิ่งที่ผูบริหารตองตระหนักถึงความสําคัญ เพื่อใหการประชุมมีประสิทธิภาพ ซ่ึง อุทัย  บุญ
ประเสริฐ(2540 : 14-16)  ไดกลาวถึง ปญหาเกี่ยวกับการประชุมไวดังนี้ คือ  1) ขาดการวางแผนการ
ประชุมอยางเปนระบบที่สัมพันธกัน  2) ขาดการประสานงานที่ดีกับผูเขารวมประชุม  3) หัวขอ หรือ
ประเด็นการประชุมไมชัดเจน เขาใจไมตรงกัน   4) ขอมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาใน
การประชุมไมเพียงพอ ไมตรงประเด็น  5) สถานที่ประชุมไมเหมาะสม ขาดอุปกรณอํานวยความ
สะดวก  6) สมาชิกบางคนผูกขาดการประชุม ขาดมารยาทในการพูด ไมเคารพตอประธาน หรือที่
ประชุม  7) ประธานการประชุมขาดความสามารถในการประชุม  8) สมาชิกสวนใหญไมไดเตรียมตัว
เพื่อการประชุม ทําใหตองเสียเวลากับการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  9) สมาชิกขาดมารยาท 
จับกลุมพูดคุยกันเอง ใชที่ประชุมเปนสนามโตแยง และกาวราว เสนอความคิดเห็นไมตรงประเด็น   
ผูบริหารตองใชเทคนิค เพื่อใหการประชุมบรรลุผลสําเร็จ ดังนี้  1) ประธานควรไปถึงที่ประชุมกอน
เวลาประชุมเล็กนอย เพื่อถือโอกาสทักทายปราศรัยในลักษณะที่เปนกันเองกับสมาชิก  2) เมื่อเปด
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ประชุมตามพิธีการเสร็จแลว ควรใชความเปนกันเองในการดําเนินการประชุม แตตองไมปลอยจน
การประชุมขาดความศักดิ์สิทธิ์  3) ทบทวนการประชุมใหแนชัด  4) พยายามชวยใหสมาชิกรูสึกวา
ตนมีคาตอที่ประชุม  5) ใชคําถามที่เราความสนใจ เพื่อใหสมาชิกพรอมที่จะแสดงความคิดเห็น  6) 
ตองรักษาอารมณ หากมีขอขัดแยงใหพยายามชี้ประเด็นใหเดนชัดวา ปญหาที่ขัดแยงคืออะไร  7) 
กลาวชมเชยยกยอง ขอบคุณ ผูที่ใหความรวมมือในทางสรางสรรค และผูใหขอเสนอแนะในการ
พิจารณาประเด็นตาง ๆ  8) รับฟงขอเสนอแนะ ขออภิปรายตาง ๆ ดวยความจริงใจ และดวยอาการ
สุภาพ (อุทัย  บุญประเสริฐ 2540 : 16-19)   

    การวางแผนและการจัดการประชุมจะประสบความสําเร็จเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารที่
จะตองมีประสบการณ มีความรู ความเขาใจ ในแบบแผนการประชุม มีการวางแผน เตรียมตัวกอน
การประชุม มีการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการประชุม รูจักกระตุน เรงเรา จูงใจสมาชิกในที่
ประชุมใหเกิดความรวมมือ ตลอดจนการสรางบรรยากาศของความเปนกันเองในที่ประชุม และสิ่ง
สําคัญที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ คือ การประชุมนั้นเปนไปตามวัตถุประสงค และคุมคากับเวลาที่
ใชไปหรือไม และมีส่ิงใดที่ทําใหการประชุมขาดประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง
การวางแผน และการจัดการประชุมใหบรรลุผลสําเร็จตอไป 

    6.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (recruiting and selecting personal) 
    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)  กลาววา ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการใชแนวทาง

ที่หลากหลาย เพื่อสรรหา และคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน  โดยใชประโยชน
จากรายละเอียดของขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ อยางมั่นใจ และสามารถจัดระบบขอมูลที่ถูกตอง 
เชื่อถือได เพื่อนํามาใชในการสัมภาษณ ตลอดจนสามารถใชกระบวนการคัดเลือกอื่น ๆ ได 
(Sergiovanni  1984 : 15-16) 

    ทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยสินที่สําคัญยิ่งขององคการ  ความสําเร็จ หรือความลมเหลวจะ
เกิดขึ้นในองคการนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากความสามารถในการจัดการภายในองคการ  ดังนั้น 
จําเปนที่องคการจะตองพิจารณาคนที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเขามาปฏิบัติงาน
ที่องคการกําหนดขึ้น ดวยวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

    การสรรหา 
    การสรรหาบุคลากรเปนงานขั้นแรกที่มีความสําคัญในกระบวนการจัดคนเขาทํางาน  

พยอม  วงศสารศรี (2537 : 159) กลาววา เปนกระบวนการในการสรรหา และการจูงใจผูสมัครที่มี
ความสามารถ เขามาทํางานในองคการ กระบวนการนี้ เริ่มตั้งแตการแสวงหาคนเขามาทํางาน และ
ส้ินสุดลง เมื่อคนมาสมัครงานในองคการ การสรรหา จึงเปนศูนยรวมของผูสมัครงาน เพื่อดําเนินการ
คัดเลือกเปนพนักงานใหม   ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท และ ประสาน  หอมพูล (2538 : 44-45) กลาววา มี
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นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย การสรรหาไวดังนี้  ไซมอน (Simon) ซ่ึงไดกลาวไววา การ
สรรหาบุคลากร หมายถึง เปนกระบวนการบรรจุบุคคลเขาประจําตําแหนงตาง ๆ โดยวิธีการ 2 วิธี คือ  
1) การคัดเลือกบุคลากรภายนอกเขามาบรรจุใหม  2) การเลือกตําแหนงบุคลากรภายในหนวยงานที่มี
อยูแลว ใหมารับตําแหนงที่วางลง การบรรจุดังกลาว ตองยึดหลักคุณธรรม คือ ความสามารถ ความ
เปนกลาง และความเสมอภาค  และไพเกอร (Pigors) และ ไมเออร (Myers)  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การสรรหาบุคคลวา เปนกระบวนการตาง ๆ  ในการจางบุคคลเขามาทํางาน โดยมีขั้นตอนในการสรร
หา 3 ขั้นตอน คือ การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแตงตั้ง   นอกจากนี้  สมยศ  นาวีการ (2540 : 
454) ไดใหความหมายของการสรรหากําลังคนวา เปนการจัดหาผูสมัครงานใหเพียงพอที่องคการจะ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตองการได  การสรรหาโดยทั่วไปมีความเหมาะสม
มากที่สุดกับพนักงานปฏิบัติ เกิดขึ้นเมื่อองคการตองการพนักงานบางประเภท สวนการสรรหาพิเศษ 
ถูกใชกับผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทานั้น  

    การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเขามาทํางานในหนวยงานนั้น อาจทําไดหลายวิธี ซ่ึง  
ศิริพร  พงษศรีโรจน (2540 : 146-148) กลาวไว ดังนี้  วิธีที่ 1 คือ วิธีการคัดเลือกบุคลากร จากแหลง
ภายในองคการ มี 2 วิธี คือ 1) ผูบังคับบัญชาทําหนาที่เลือกเอง โดยดูจากผลงานและแฟมประวัติ  2) 
โดยการประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอก โดยเผยแพรถึงตําแหนงที่วาง คุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ไดรับการบรรจุ และวิธีการคัดเลือก ประโยชนที่ไดจากการสรรหาบุคคลจากแหลงภายในองคการ 
คือ ประหยัดคาใชจาย และเปนการสรางขวัญ กําลังใจแกบุคลากร เกิดความมานะพยายาม เพื่อหวัง
ตําแหนงและโอกาสกาวหนา ผลเสีย คือ บุคลากรขาดความคิดริเร่ิม ขาดทักษะ ประสบการณ ขาด
แคลนแรงงาน ในตําแหนงที่วาง อาจทําใหงานหยุดชะงัก กรณีการขยายงาน  วิธีที่ 2 คือ วิธีคัดเลือก
บุคลากรจากแหลงภายนอก มีหลายวิธีตามความเหมาะสม และลักษณะงาน เชน 1) คัดเลือกจาก
บุคคลที่มาสมัครเอง  2) โดยการประกาศรับสมัครทั่วไป  3) ติดตอฝายสมาคมแรงงาน  4) ติดตอ
สถาบันการศึกษา  5) ติดตอจากสํานักจัดหางาน  6) โดยการประมูลตัวมาจากบริษัทคูแขง สําหรับ
ประโยชนที่ไดจากการดําเนินการโดยวิธีนี้ คือ ไดบุคลากรใหมที่มีความคิดกวางไกล และทําใหไม
ตองจํากัดอยูกับความเคยชินที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนเสียคือ พนักงานในองคการจะมีความรูสึก
ไมพอใจ  

    การคัดเลือกบุคลากร 
    การคัดเลือก คือ กระบวนการที่องคการใชเครื่องมือตาง ๆ มาดําเนินการพิจารณาคัดเลือก

ผูสมัครจํานวนมาก ใหเหลือตามจํานวนที่องคการตองการ ฉะนั้น การคัดเลือกจําเปนที่จะตองมี
เกณฑกําหนดขึ้น เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาใหไดคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปดรับ (พยอม  
วงศสารศรี  2537 : 161)  โดยมีขั้นตอนดําเนินการคัดเลือก ดังนี้   1) การกรอกใบสมัคร    2) การ
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สัมภาษณเพื่อการกลั่นกรอง  3) การทดสอบ  4) การตรวจสอบภูมิหลัง  5) การสัมภาษณใน
รายละเอียด เพื่อการคัดเลือก  6) การตรวจสอบรางกาย  7) การเสนองาน(สมยศ  นาวีการ 2540 : 456) 

    ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนั้น ผูบริหารมีหนาที่ปรับปรุงคุณภาพของครูภายใน
โรงเรียน ใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา  เมื่อมีเหตุจําเปนตองมีการคัดเลือกครูใหมเพิ่มเติม 
หรือทดแทน ผูบริหารจะตองพิจารณาแสวงหาผูที่มีความรู ความสามารถตรงตามความตองการของ
โรงเรียน คัดเลือกครู นอกจากเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนแลว บรรดาครูในโรงเรียนควรมีสวน
ไดคัดเลือกสมาชิกใหม เพราะครูทราบดีวา ภายในหนวยงานที่เขาปฏิบัติงานอยูนั้น ตองการบุคคล
ประเภทใดเขามารวมงานดวย  ซ่ึงผูบริหารควรเปนผูนําใหคณะครูไดกําหนดรายละเอียด คุณสมบัติ
ครูใหมที่เหมาะสมตามความคิดเห็น ทั้งในดานคุณวุฒิ บุคลิกภาพ และความสามารถ การคัดเลือก 
ควรใชแบบคณะกรรมการ ประกอบดวยครูภายในโรงเรียน ยิ่งมีจํานวนมาก โอกาสที่การคัดเลือกจะ
ไดผลดี สวนการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานนั้น  สามารถจําแนกเปน 2 ระบบใหญ ๆ คือ  1) ระบบ
คุณธรรม  หรือระบบความรู ความสามารถ  มี 4 ประเภท   ไดแก หลักความเสมอภาค  หลัก
ความสามารถ หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง  2) ระบบอุปถัมภ เปนระบบ
ตรงขามกับระบบคุณธรรม เปนระบบพรรคพวก ระบบชุบเลี้ยง หรือระบบสืบสายโลหิตเดียวกัน   
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรจะประสบความสําเร็จ และมีคุณภาพไดนั้น ขึ้นอยูกับการที่
ผูบริหารรูจักวิเคราะหงาน มีการวางแผนทรัพยากรบุคคล และเขาใจวิธีการสรรหา และการคัดเลือก  
นอกจากนี้ ยังขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครงาน  ถามีผูสมัครงานนอยอาจทําใหไดบุคคลที่ไมมีคุณภาพ  
ดังนั้น ผูบริหารจึงตองพัฒนาวิธีการ และปรับปรุงการประเมินผลผูสมัครงาน เพื่อตรวจสอบจุดเดน 
จุดดอย และความสามารถของผูสมัครแตละคน เพื่อใหไดบุคคลที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการขององคการ 

    7. การมอบหมายงานบุคลากร (assigning personnel) 
    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)  กลาววา ผูบริหารควรมีความรู ความสามารถในการ

วิเคราะหความถูกตอง ความคาดหวัง และองคประกอบของคณะทํางาน โดยจัดกลุมของผลการ
วิเคราะหเหลานั้น ไปใชในการมอบหมายงาน และสับเปลี่ยนตัวบุคคลในการทํางานตามตําแหนง
หนาที่ตาง ๆ (Sergiovanni 1984 : 15-16)  

    การบริหารองคการใดก็ตาม มักจะพบวา ผูบริหารมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมากมาย เกิน
กวาที่จะปฏิบัติเองได ผูบริหารทุกคนจึงมอบหมายงานบางสวนใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนเสมอ  จะ
เห็นไดวาการมอบหมายงาน เปนสิ่งจําเปนมาก  แตการมอบหมายงานตองขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ  เชน 
แบบขององคการ สถานการณ บุคลิกภาพ และงาน ความรู ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา นั้นถือ
ไดวาเปนการบริหารดวยวิธีการกระจายอํานาจ  ไดมีนักการศึกษาหลายทาน กลาวถึงรายละเอียด
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เกี่ยวกับ การมอบหมายงาน ดังนี้  นิวแมน (Newman 1963 : 186-187) ไดระบุสวนประกอบของการ
มอบหมายงานไว 3 ขั้นตอน คือ  1) ผูบริหารกําหนดภารกิจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาในระดับถัดลง
ไป  2) ใหอํานาจหนาที่ที่จะใหผูใตบังคับบัญชาตัดสิน ผูกพันเรื่องนั้น ๆ  ใหมีสิทธิใชทรัพยากร เพื่อ
การดําเนินการเกี่ยวกับงานนั้น ๆ  3) พยายามสรางความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นในตัวผูใตบังคบับญัชาที่
จะทํางานนั้นใหสําเร็จ และรายงานผลกลับมา   สวน เฟอรเนอร (Ferner 1980 : 142-143) กลาวถึง 
หลักการในการมอบหมายงานบุคลากรของผูบริหารไว กลาวคือ การเลือกคนใหเหมาะกับงาน 
มอบหมายงานใหทั้งงานที่ยากและงานที่งาย ใชเวลาในการมอบหมายงาน โดยคอย ๆ มอบใหคุนเคย
กับงานทีละนอย  มีแผนในการมอบหมายงาน  มอบงานใหทั้งหมด ไมควรมอบเพียงบางสวน  มีการ
อธิบายจุดมุงหมายของงาน  ควรมอบใหทั้งอํานาจและความรับผิดชอบ  ควรชี้แจงวา ตองการผลงาน
อยางไร  หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนของงาน มีการปรึกษาหารือกอนมอบหมายงาน ใหอิสระในการ
ทํางานเมื่อมอบงานใหแลว ใหกําลังใจ สนับสนุนและมีมาตรการในการควบคุม   สําหรับ เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ  (2536 : 176-179)กลาววา การที่ผูบริหารขาดทักษะในการมอบหมายงาน เปนตัวการที่
สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเสียเวลา  ถาจะใหการบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จําเปนตอง
มอบหมายงาน  ผูบริหารไมสามารถทํางานทุกอยางดวยตนเองได จําเปนจะตองมีผูอ่ืนชวยทํา  เมื่อใด
ที่ผูบริหารไมมีเวลาจะทํางาน และผูใตบังคับบัญชาไมมีงานจะทํา เมื่อนั้นก็คือเวลาที่ควรจะ
มอบหมายงาน  การมอบหมายงานมิไดมีจุดประสงคจะขจัด หรือโยนงานใหพนจากผูบริหาร แตเปน
วิธีการหนึ่ง ในการพัฒนาคน และพัฒนางาน 

    ผูบริหารสวนใหญตองการจะมอบหมายงาน  แตมักไมทราบวาจะทําอยางไร  การ
มอบหมายงานเปนการกระจายความรับผิดชอบ และมอบหนาที่ใหผูอ่ืนปฏิบัติ  การมอบหมายงาน
มิใชเปนการสื่อสารทางเดียว แตจะตองเปนการสื่อสารสองทาง โดยที่ผูมอบและผูรับมอบตกลง
รวมกัน เมื่อมอบความรับผิดชอบไปแลว ทั้งผูมอบและผูรับมอบ ควรจะตกลงรวมกันในเรื่องตอไปนี้  
1) ขอบเขตของงานที่มอบหมาย  2) ผลของงานที่ตองการจะใหเกิด  3) ระยะเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย  4) อํานาจที่จําเปนจะตองใชในการปฏิบัติงานที่มอบหมาย  5) คนและวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนจะตองใชในการปฏิบัติงานที่มอบ  6) วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และยังได
กลาวถึงหลักสําคัญในการมอบหมายงาน  คือ 1) ความรับผิดชอบในการทําในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ  2) อํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่จําเปนในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  3) เสรีภาพใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมาย   สวน ธงชัย  สันติวงษ  (2535 : 291-292)ไดกลาวถึงประโยชนของการ
มอบหมายงาน ไวดังนี้ 1) ชวยลดภาระของผูบริหารระดับสูง ทําใหมีงานนอยลง แตผลงานมากขึ้น 
ผอนคลายความเครียด และมีเวลาปฏิบัติงานสําคัญ และมีความจําเปนมากกวา ในที่สุดก็สงผลให
องคการมีประสิทธิภาพ   2)  ชวยเปนการพัฒนาผู ใตบังคับบัญชา  เปนการเปดโอกาสให
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ผูใตบังคับบัญชาไดรับการฝกฝน เรียนรูงาน และเปนการบังคับโดยออม เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิม 
และมีความรับผิดชอบ กลาตัดสินใจ  3) เปนการสรางขวัญที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา เปนการสราง
ทัศนคติที่ดี ทําใหงานไมหยุดชะงัก สรางบรรยากาศใหดีขึ้น   ในการมอบหมายงาน ผูบริหารควร
มอบหมายงานในลักษณะใดนั้น  พยอม  วงศสารศรี (2537 : 131-134) ไดกลาวไววา  ใหพิจารณาการ
แบงอํานาจดังนี้  1) อํานาจหนาที่ที่ตองมอบหมาย เปนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจประจําวัน 
เพื่อความสําเร็จของงาน  2) อํานาจหนาที่ที่สามารถมอบหมาย คือ การบริหารนโยบาย  3) อํานาจ
หนาที่ที่ไมสามารถมอบหมาย คือ อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจนโยบาย และกลาววา การมอบหมาย
งานเปนการกําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่แกผูอยูใตบังคับบัญชา และเปนการสราง
ภาระหนาที่ดานการปฏิบัติงาน  ดังนั้น การมอบหมายงานจึงเกี่ยวของกับองคประกอบ 3 ประการ คือ 
1) การกําหนดหนาที่ หรือความรับผิดชอบแกผูใตบังคับบัญชา  2) การใหอํานาจหนาที่ในการใช
ทรัพยากร และการดําเนินการตามความจําเปน  3) สรางสิ่งที่จะตองกระทํา หรือภาระผูกพันใหแก
ผูใตบังคับบัญชาที่จะตองปฏิบัติตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหสําเร็จ  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึง
หลักการมอบหมายงาน ไวดังนี้  1) การมอบหมายงานควรกําหนดวัตถุประสงค และผลที่คาดวาจะ
ไดรับที่แนนอน  2) อํานาจหนาที่ควรเปนของคูกันกับความรับผิดชอบ  3) ควรมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่ใหชัดเจน  4) ภาระผูกพันไมสามารถมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติแทนตนได แมวาผูบังคับบัญชา
จะไดมอบหมายงานใหผูอยูใตบังคับบัญชา มิไดหมายความวา ภาระผูกพันของงานนั้นสิ้นสุดลง 
ผูบังคับบัญชายังคงมีภาระผูกพันตองานนั้น  5) ภาระผูกพันควรอยูภายใตเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  การมอบ
ภาระผูกพันใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาควรอยูภายใตเงื่อนไขที่วา ผูบังคับบัญชาเพียงหนึ่งคนตอการ
มอบหมายงานชิ้นหนึ่ง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ไมสับสน ดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว  
สําหรับขอบกพรอง ในการมอบหมายงานอาจมีสาเหตุดังตอไปนี้  1) ผูบังคับบัญชา ความลมเหลว
ทางดานการจัดการในการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาอาจเกิดจากปญหาดังนี้  1.1) การยอมรับ
ความคิดของผูอ่ืน  1.2) ความสามารถในการสั่งการ  1.3) ความเต็มใจที่จะมอบสิทธิการตัดสินใจแกผู
อยูใตบังคับบัญชา  1.4) ความเต็มใจที่จะไวใจผูอยูใตบังคับบัญชา และยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการทํางาน  1.5) การกําหนดมาตรการการควบคุม  2) ผูใตบังคับบัญชา บางครั้งการ
มอบหมายอํานาจไมประสบความสําเร็จ อาจเกิดจากปญหาของผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 2.1) ขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง  2.2) ตองการใหตนปลอดภัย การตัดสินใจทุกอยางขึ้นอยูกับผูใตบังคับบัญชา  2.3) 
กลัวความผิดพลาด และการไดรับการวิพากษวิจารณจากผูบังคับบัญชา  2.4) ขาดเครื่องมือในการ
ทํางาน  2.5) หนาที่มีมากเกินไป  2.6) มีอํานาจ ขอมูล และเครื่องอํานวยความสะดวกในดานการ
ทํางานไมเพียงพอ  3) องคการ บางครั้งการมอบหมายงานบกพรอง เกิดจากลักษณะองคการ คือ    
3.1) โครงสรางองคการไมเหมาะสม  3.2) ขาดการวางแผน  3.3) อํานาจหนาที่แบงยอยเกินไป      
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3.4) มีปญหาเรื่องความบกพรองในหลักการ ดานเอกภาพ การบังคับบัญชา  3.5) ขาดกลไกควบคุมที่
มีประสิทธิภาพ   การมอบหมายงาน บุคลากรควรมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน  ซ่ึง เอกชัย  กี่สุข
พันธ (2538 : 195) ไดกลาวถึง ขั้นตอนในการมอบหมายงาน ดังนี้  1) กําหนดงาน และวัตถุประสงค
ในการมอบหมายงาน  2) กําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจในการตัดสินใจ  3) 
พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมจะรับมอบหมาย  4) สรางความเขาใจดานนโยบาย เปาหมาย คุณภาพการ
ทํางาน การควบคุม และการประเมินผล  5) กํากับการทํางาน กระตุน ใหกําลังใจ และติดตาม
ความกาวหนาอยูเสมอ  6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ ศิริพร  วงศศรีโรจน (2540 : 121) ได
กลาวถึงขอควรพิจารณากอนการมอบหมายงานไวดังนี้  1) พิจารณาดูวาผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ทํางานนั้นๆ ไดดีกวาตัวทานทําเองหรือไม  2) ผูใตบังคับบัญชามีความเต็มใจ และมีความรู
ความสามารถเพียงพอ ที่จะรับมอบงานนั้นไปปฏิบัติ ใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด  3) ขอบเขตอํานาจในการตัดสินใจ ที่กําหนดไวชัดเจนเพียงพอที่ผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติไดอยางมีอิสระ และมีความคลองตัวพอสมควรแลวหรือไม  4) ระบบการติดตามผล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เปนระบบที่สามารถวัดประเมินใหเห็นผลชัดเจน
หรือยัง และไดกลาวถึงขั้นตอนในการมอบหมายงานไว 6 ขั้นตอน คือ  1) กําหนดงาน และ
วัตถุประสงคในการมอบหมายงาน  2) กําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจตัดสินใจ  
3) พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมจะรับมอบงาน  4) สรางความเขาใจเรื่องนโยบาย เปาหมาย คุณภาพการ
ทํางาน  การควบคุม  การประเมินผล   5) กํากับการทํางาน  กระตุนใหกําลังใจ  และติดตาม
ความกาวหนาอยูเสมอ  6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สําหรับการมอบหมายงานยอมมีทั้งขอดีและ
ขอเสีย ซ่ึง สมยศ  นาวีการ (2540 : 232-238) กลาวถึง ขอดีขอเสียของการมอบหมายงาน โดยจะ
พิจารณาถึงขอดีแตละอยางในสวนตอไปนี้  1) การมอบหมายงานเปนสิ่งที่จําเปนตอการไดรับการ
ปฏิบัติในหนาที่  2) การมอบหมายงานชวยใหผูปฏิบัติระดับสูงขึ้น  3) การมอบหมายงานสามารถ
เปนการฝกอบรมทางประสบการณ  4) การมอบหมายงานทําใหกําลังใจดีขึ้น  สวนขอเสียของการ
มอบหมายงานนั้น มีขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นได 2 อยาง  ประการแรก การควบคุมของผูบริหารระดับสูง
มีความยุงยากมากขึ้น การตัดสินใจยังมีระยะหางจากระดับสูงสุดมากเทาไร การคนหาปญหา และ
การแกไขจะมีความยุงยากมากขึ้น  ประการที่สอง ในการมอบหมายงาน ผูบริหารจะสูญเสียการ
สัมผัสสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง  ๆ  ในองคการ  และไดกลาวถึงอุปสรรคของการมอบหมายงานที่มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงเกิดขึ้นไดทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  แยกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้  1) 
ความไมเต็มใจมอบหมายงาน เนื่องจากผูบังคับบัญชาตองรับผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา ที่ไดรับ
มอบหมายงานแลว เกรงวาตนจะเกิดความไมมั่นคง ผูบริหารกลัววาจะเกิดการสูญเสียอํานาจ หาก
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดดีกวา และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การขาดความสามารถของผูบริหาร เชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 45

ขาดการจัดระเบียบ ขาดการวางแผนลวงหนา ไมมีความสามารถในการตัดสินใจ และควบคุมงาน
อยางเปนระบบ  ประการสุดทาย คือ ผูบริหารเกิดความไมมั่นใจในตัวผูใตบังคับบัญชา  2) ความไม
เต็มใจ ในการยอมรับการมอบหมายงาน มีสาเหตุมาจากความไมมั่นคง ผูใตบังคับบัญชาตองการให
ผูบังคับบัญชาตัดสินใจในทุกเรื่อง จึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น ความกลัว
การถูกตําหนิ และการถูกไลออกจากงาน อันมีสาเหตุมาจากความผิดพลาด จึงไมเต็มใจรับมอบหมาย 
และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ ผูใตบังคับบัญชาไมไดรับผลตอบแทน และสิ่งจูงใจเพียงพอ เนื่องจากตอง
รับผิดชอบมากขึ้น  ทํางานหนักขึ้น  สําหรับการเอาชนะอุปสรรคของการมอบหมายงานที่มี
ประสิทธิภาพนั้น อาจจะเอาชนะได โดยการปรับปรุงการติดตอส่ือสาร และความเขาใจระหวาง
ผูบริหารและผูอยูใตบังคับบัญชาใหดีขึ้น ผูบริหารที่เรียนรูถึงจุดแข็ง จุดออน และความพอใจของผู
อยูใตบังคับบัญชาของพวกเขา สามารถตัดสินใจไดดีวา งานไหนสามารถมอบหมายไปยังใครได 
พวกเขาจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการมอบหมายงาน ผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาใหใชความสามารถของพวกเขา จะมีความกระตือรือรน ยอมรับความรับผิดชอบมาก
ขึ้น  

    การมอบหมายงานจะมีประสิทธิภาพ หรือมีอุปสรรคมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวิธีการ
บริหารงานของผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารที่ดีตองระลึกอยูเสมอวา การมอบหมายงานใหบุคลากรใน
องคการรับผิดชอบนั้น เพื่อตองการใหเขามีโอกาสเรียนรูงาน และมีประสบการณมากขึ้น หากงานที่
มอบหมายไปนั้นเกิดความผิดพลาด ผูบริหารตองรับผิดชอบโดยตรง ส่ิงที่ผูบริหารควรหลีกเล่ียง คือ 
ไมควรตําหนิผูใตบังคับบัญชา ที่ทําผิดตอหนาเพื่อนรวมงาน หรือในที่ชุมชน เพราะจะทําให
ผูใตบังคับบัญชาขาดความเชื่อถือ และอาจเปนเหตุใหบุคคลอื่นไมกลาที่จะรับมอบหมายงานไดอีก
ตอไป 

    8. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (bringing about change) 
    เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)  กลาววา ผูบริหารควรมีความรูความสามารถ นํายุทธวิธีตาง 

ๆ มาใชในการเปลี่ยนแปลง  โดยคํานึงถึงองคประกอบของความเปนมนุษยที่จะชวยเหลือ สนับสนุน 
หรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงผูบริหารจะตองยอมรับระดับความจําเปนของครู เพื่อความสําเร็จ
ในการนําไปใช ตลอดจนจะตองสามารถประเมินอิทธิพลที่ผูบริหารมีอยู ในขณะที่อํานวยความ
สะดวก เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Sergiovanni 1984 : 14-15)   

    การเปลี่ยนแปลงถือวา เปนการพัฒนาองคการ และความมีอิทธิพล เปนสิ่งที่สนับสนุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูบริหารควรมียุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ  
อรุณ  รักธรรม (2536 : 278-279) กลาวถึงผูนําการเปลี่ยนแปลง วาเปนบุคคลสําคัญในกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงผูบริหารในฐานะผูนําที่ตองทําการเปลี่ยนแปลงสูองคการ จึงตองมีคุณสมบัติตอไปนี้   
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1) เปนผูมีความสามารถในการระดมทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินการตอไปได  
2) เปนผูที่จะไดรับความเชื่อถือจากผูบริหารระดับสูง และบุคคลอื่น ๆ ที่สําคัญในองคการ  3) เปนผูที่
มีความสัมพันธที่ดีกับคนทุกระดับชั้น และทุกสวนขององคการ เพื่อใหเกิดการสื่อขอความที่ดี  4) 
เปนผูที่มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และมีทักษะในการใหคําปรึกษา แนะนํา 
สนับสนุน ชวยเหลือ ฝกอบรม และใหการศึกษาแกกลุมบุคคลที่จะไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง  5) 
เปนผูที่มีความเขาใจในการคิดริเร่ิมสรางสรรค หรือการเปลี่ยนแปลงสามารถเปนผูเชี่ยวชาญที่ชวยให
ผูบริหารเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น  6) เปนผูมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอดแทรกใน
องคการบางประการ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในกระบวนการสอดแทรก  

    สมยศ  นาวีการ (2540 : 327) ไดแบงกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององคการออกเปน 6 
ขั้นตอน  ซ่ึงมีความสําคัญกับประเภทของผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  ขั้นที่ 1  เรงกดดันและกระตุน 
ขั้นนี้เกิดขึ้นเมื่อผูบริหารระดับสูงไดรับความกดดันทั้งภายใน และภายนอกองคการอยางรุนแรง ซ่ึง
เปนสิ่งหลีกเล่ียงไมได จึงเกิดการสนับสนุน และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองคการ  
ขั้นที่ 2  การสอดแทรกผูบริหารระดับสูงเขาไปเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาปญหาภายในองคการ  ขั้นที่ 3  
การวิเคราะหผูบริหาร และผูนําการเปลี่ยนแปลง ทํางานรวมกันเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาของ
องคการ โดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง  ขั้นที่ 4  การคิดคน
และผูกมัดผูนําการเปลี่ยนแปลง ใหความชวยเหลือผูบริหาร และผูใตบังคับบัญชารวมมือกัน ในการ
หาแนวทางในการแกปญหา  ขั้นที่ 5  การทดลองและการคนหา เปนการทดลองทางเลือกใหมของ
การแกปญหา เพื่อคนหาผลที่เกิดขึ้น  ขั้นที่ 6  การเสริมแรงและการยอมรับ เปนการเสริมแรงผลที่
เกิดขึ้นในทางบวก เพื่อใหเกิดการยอมรับและการปฏิบัติใหม ๆ ที่ดีขึ้น   สวนอุปสรรคสําคัญของการ
ใชนโยบายเปนเปาหมาย หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ คือการตอตานการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกใน
องคการ ซ่ึงมีแหลงที่มา ดังนี้  1) ความไมแนนอนของผลกระทบการเปลี่ยนแปลง สมาชิกของ
องคการอาจตอตานการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง  2) ความไมเต็มใจ
เสียประโยชนที่มีอยู ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเปนส่ิงที่เปนประโยชนตอองคการโดยสวนรวม แต
อาจจะมีผลกระทบในทางลบตอสมาชิก อาจทําใหเกิดการสูญเสียอํานาจ เงินเดือน ช่ือเสียง หรือ
ผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ไมอาจชดเชยไดจากประโยชนของการเปลี่ยนแปลง  3) การรับรูเรื่องจุดออน
ของขอเสนอของการเปลี่ยนแปลง สมาชิกอาจตอตานการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาทราบถึงปญหาที่ถูก
มองขามไป โดยผูริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงการตอตานลักษณะนี้เปนสิ่งดี แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงที่
เปนประโยชน การตอตานขอเสนอของการเปลี่ยนแปลงเปนสัญญาณอยางหนึ่งของผูบริหาร 
ขอเสนออาจมีบางสิ่งบางอยางผิดพลาด ปญหาของผูบริหาร คือ การพิจารณาถึงสาเหตุที่แทจริงของ
การตอตาน และการเอาชนะการตอตานในลักษณะที่เหมาะสม และ Koner and Schlesenger  ได
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เสนอแนวทางการเอาชนะการเปลี่ยนแปลงไว 6 อยาง คือ  1) การฝกอบรม และการติดตอส่ือสาร คือ 
การบอกใหบุคลากรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว และความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะแรกของกระบวนการโดยการฝกอบรม  2) การมีสวนรวม และการมีสวนเกี่ยวของ คือ การให
บุคคลที่อาจจะตอตาน ไดมีสวนรวมในการออกแบบและดําเนินการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลง
จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดงายขึ้น  3) การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ผูบริหาร
สามารถจัดการ เชน จัดโครงการฝกอบรม ใหเวลาพักหลังชวงเวลาที่ยุงยาก ใหความเขาใจ  4) การ
เจรจาตอรอง และการตกลงเห็นดวย เปนการเจรจาตอรองกับบุคคลที่อาจจะตอตาน เชน ในกรณี
ขอตกลงของสหภาพแรงงาน  5) การบังคับอยางชัดเจน ผูบริหารอาจจะบังคับบุคคลใหดําเนินการ
ตามการเปลี่ยนแปลง โดยการขมขูอยางชัดเจนและไมชัดเจน เชน การขมขูดวยการออกจากงาน การ
ไมเล่ือนตําแหนง ปลด และโยกยายพนักงานที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง  6) การหลอกลอ การเลือก
เอาเปนพวก ผูบริหารทํากับบุคคล หรือกลุมที่อาจตอตานอยางลับ ๆ ดวยการใหเขาเขามามีบทบาท
ในการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะการตอตานการเปลี่ยนแปลง อาจใชแนวทางอยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวา การเปลี่ยนเทคนิคใหเปนการกระทําที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของ
สถานการณ (สมยศ  นาวีการ  2540 : 328-334) 

    การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งจําเปนตอการอยูรอดขององคการ 
ดังนั้น จึงเปนการทาทายสําหรับผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูนําการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
ซ่ึงมีทักษะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญเฉพาะดาน และที่สําคัญจะเปนอิสระจากความ
รับผิดชอบงานประจําวัน และบุคคลภายนอกที่ไมมีผลประโยชนใด ๆ ในองคการ มักจะไดรับความ
เชื่อถือไววางใจมากกวา 

    จะเห็นไดวา การบริหารงานดานการนิเทศการศึกษา ใหประสบความสําเร็จไดนั้น 
ผูบริหารตองใชความรู ความเขาใจ ความสามารถในการดําเนินงาน และมีสมรรถภาพดานการนิเทศ 
8 ดาน ตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) คือ การสรางบรรยากาศที่ดี  การสรางทีมงาน  
การแกปญหาความขัดแยง  การตัดสินใจ  การวางแผนและการจัดการประชุม  การสรรหาและ      
การคัดเลือกบุคลากร  การมอบหมายงานบุคลากร และการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงหาก
ผูบริหารมีความรู ความสามารถดังกลาวแลว จะทําใหงานดานการนิเทศประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   
 
ขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียน 
     ผูบริหารโรงเรียนและผูทําการนิเทศภายในโรงเรียน จําเปนที่จะตองรูขอบขายงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน ซ่ึงมีนักการศึกษาใหขอบขายงานไว ดังนี้  ชารี  มณีศรี  (2532 : 10)  อางคํากลาวของ 
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สายหยุด  จําปาทอง  ที่จําแนกงานนิเทศออกเปนงานที่ชวยใหครูปฏิบัติงานไดดีขึ้น เกี่ยวกับการ
ปฐมนิเทศครูใหม งานเกี่ยวกับหลักสูตร งานเกี่ยวกับอุปกรณการสอน ใหครูผลิตส่ือ งานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงานวิชาชีพครู โดยสงเสริมใหครูสังเกตการสอนกันและกัน งานที่ตองทํารวมกัน และงาน
เกี่ยวกับการคนควาทดลอง  สวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534 : 5)  ได
กําหนดขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา ประกอบดวยงาน 6 งาน คือ งานวิชาการ งาน
กิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ การเงิน และพัสดุ และงานสัมพันธ
ชุมชน  โดยมุงเนนที่งานบุคลากร เพื่อนําไปสูการพัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2538 : 7) กลาวถึง ขอบขายการนิเทศภายใน
โรงเรียนมี 2 ประการ ดังนี้  1) การนิเทศงานทั่วไป  เปนกระบวนการที่บุคลากรในโรงเรียนรวมมือ
กันดําเนินการแกปญหาตาง ๆ  เปนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ และ
เจตคติในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  2) การนิเทศการสอนในชั้นเรียน  เปนกระบวนการ
ดําเนินงานรวมกันอยางใกลชิด ระหวางผูนิเทศ และครู  โดยมุงปรับพฤติกรรมการสอนของครูให    
ดีขึ้น 
 
บุคลากรที่เก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
     การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการดําเนินงานโดยบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงมีบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จนั้นมี 3 ฝาย คือ ผูใหการนิเทศ  ผูรับการนิเทศ และ
ผูสนับสนุนการนิเทศ  โดยมีนักการศึกษาไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรการนิเทศภายใน
โรงเรียน ดังนี้  อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  (2528 : 19)  กลาววา บุคคลที่มีหนาที่
ในการนิเทศ คือ ผูบริหารโรงเรียน เพราะเปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความกาวหนา และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ งานนิเทศทั่วไป 
และงานนิเทศการสอน แตในการปฏิบัติการนิเทศจริง ๆ นั้น ผูบริหารโรงเรียนอาจจะปฏิบัติงาน
นิเทศในรูปของคณะกรรมการได  สวนสงัด  อุทรานันท  (2530 : 3 )  กลาววา การนิเทศภายโรงเรียน
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได ตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ 3 ฝาย 
ดวยกัน คือ  1) ผูใหการนิเทศ หมายถึง บุคคลที่จัดใหมีการนิเทศขึ้น  ผูบริหารหนวยงานหรือ
สถานศึกษา  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ  หัวหนากลุมประสบการณ  ครูวิชาการโรงเรียน หรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยเฉพาะ  2) ผูรับการ
นิเทศ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับการนิเทศในฐานะผู รับประโยชนจากการจัดการนิเทศที่
หนวยงานหรือสถานศึกษาไดจัดขึ้น ผลที่ไดรับสวนใหญเปนไปในลักษณะที่ทําใหเกิดความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติขึ้น และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น  3)    ผูสนับสนุนการนิเทศ 
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หมายถึง บุคลากรทุกคนที่อยูในโรงเรียนจะตองรวมมือกันสนับสนุนการนิเทศ ชวยกันรวมมือกัน
สนับสนุนใหเกิดขึ้นตลอดอยางตอเนื่อง  และกิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 307)  ไดกลาววา การ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน จะตองมีการประสานงานกันระหวางบุคคลทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร 
ผูใหการนิเทศ และผูรับการนิเทศ ซ่ึงบุคคลทั้ง 3 ฝายนี้ จะตองยอมรับบทบาทของกันและกัน ดังนี้   
1) บทบาทของผูบริหาร ผูบริหารในฐานะผูนําและเปนผูบริหารของหนวยงาน ตองแสดงบทบาท 
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการนิเทศภายในอยางจริงจังและจริงใจ  ทําหนาที่เปนวิทยากร หรือ
ช้ีแนะ ช้ีแหลงวิชาการใหแกครู  บริการอํานวยความสะดวกแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  สรางขวัญ
และกําลังใจใหแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
2) บทบาทของผูนิเทศ  ผูนิเทศหรือผูใหการนิเทศหมายถึง ครูวิชาการโรงเรียน หรือครูคนใดคนหนึ่ง
ในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถ ซ่ึงคณะครูเต็มใจและคัดเลือกใหเปนผูนิเทศ  มีบทบาท  ในการ
ประชุมวางแผนรวมกับเพื่อนครูเพื่อวิเคราะหปญหาที่ครูกําลังเผชิญอยู  และรวมกันจัดทําโครงการ
เพื่อแกปญหา  ชวยเหลือเพื่อนครูในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  รวมกับผูบริหาร และ
เพื่อนครูประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาขอบกพรองและแนวทางแกไขจากผลการปฏิบัติงาน       
3) บทบาทของผูรับการนิเทศ  ผูรับการนิเทศ หมายถึง คณะครูในโรงเรียนในขณะนั้น ไมไดแสดง
บทเปนผูนิเทศ หมายความวาครูบางคนอาจมีโอกาสไดแสดงสองบทบาท เปนผูนิเทศในเรื่องหนึ่ง 
แตอาจจะเปนผูรับการนิเทศในอีกเรื่องหนึ่ง  อยางไรก็ตาม ถาเปนผูรับการนิเทศตองแสดงบทบาท 
รวมวิเคราะห วางแผน เพื่อแกไขปญหา  รวมทั้งลงมือปฏิบัติ ดําเนินตามโครงการที่ไดรับความรู
ความเขาใจแลว และขอความสนับสนุน หรือคําปรึกษาหารือจากผูนิเทศ และผูบริหาร ในกรณีที่มี
ปญหาระหวางดําเนินการ 
     พอสรุปไดวา การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จะตองมีผูรับผิดชอบทําหนาที่ในการ
จัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําใหเกิดความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ซ่ึงถือเปนหนาที่ที่มิอาจหลีกเล่ียงได โดยผูนิเทศจะตองพยายามพัฒนา
ตนเองใหเปนผูมีความรู ความสามารถ เพื่อการพัฒนาใหครูเปนผูมีการพัฒนาดวยการรวมกันพัฒนา
โรงเรียนไปสูเปาหมายทางการศึกษา 
 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
     การนิเทศภายในโรงเรียน เปนงานที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
สงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางแทจริง จึงตองมี
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนระบบ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานเสนอรูปแบบกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดังนี้ 
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     สงัด  อุทรานันท  (2530 : 125 - 131)  ไดเสนอรูปแบบกระบวนการนิเทศการศึกษา โดย
ใชช่ือวา PIDRE  เขามาใชในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
สังคมไทย โดยประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนการนิเทศ (Planning - P) เร่ิมจากการรับรูสภาพปจจุบัน
ปญหา ความตองการรวมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน จากนั้นผูดําเนินการนิเทศก็จะเปนผูนําใน
การนําเอาปญหามาวิเคราะหหาสาเหตุ  กําหนดจุดประสงค  กําหนดทางเลือกในการแกปญหา  สรร
หาบุคลากร และมอบหมายงานใหบุคลากรฝายตาง ๆ รับผิดชอบ 
  ขั้นตอนที่ 2  การใหความรู ความเขาใจในการทํางาน (Informing - I) เปนการให
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  อาจดําเนินการโดยบุคคลภายในโรงเรียนที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ  
หรืออาจเชิญวิทยากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
  ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน (Doing - D)  โดยจะตองมี
การวางแผนกอนการนิเทศรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  ผูนิเทศตองเลือกใชวิธีการนเิทศ
หลาย ๆ แบบ โดยพิจารณาวิธีการตามสภาพและความเหมาะสม 
  ขั้นตอนที่ 4  การสรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing - R) ใหแกผูปฏิบัติการนิเทศ  ซ่ึง
ผูบริหารตองสรางกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ ทั้งผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ 
  ขั้นตอนที่ 5  การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน (Evaluating - E)  ควร
ดําเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการและปจจัยปอนเขา  โดยใหความสําคัญกับผลผลิตมากที่สุด  
กระบวนการทํางาน และปจจัยปอนเขาตามลําดับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินผลผลิตนั้น ให
ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศโดยตรง ซ่ึงไดแกครูแลวจึงนําผลที่ไดจากการประเมินมาเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตอไป 
     กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 277, อางอิงจาก Harris 1975 :14 - 15)  ไดกําหนดขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว 5 ขั้นตอน เรียกดวยอักษรยอวา "POLCA"  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ขั้นวางแผน (Planning - P)  ไดแก  การคิด  การตั้งวัตถุประสงค  การคาดการณ
ลวงหนา  การกําหนดตารางงาน  การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 
                        2) ขั้นการจัดโครงการ (Organizing - O) ไดแก  การตั้งเกณฑมาตรฐาน   การรวบรวม
ทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและวัสดุอุปกรณ   สรางความสัมพันธของงาน    การมอบหมายงาน              
การประสานงาน  มอบหมายอํานาจใหตามหนาที่  โครงสรางขององคกร  และการพัฒนานโยบาย 
                        3) ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading - L)  ไดแก  การตัดสินใจ  การวินิจฉัย         
การเลือกสรรบุคคล  กระตุนใหมีกําลังคิดริเร่ิมอะไรใหม ๆ  การสาธิต  การจูงใจ  และใหคําแนะนํา  
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การสื่อสาร  การกระตุนสงเสริมกําลังใจ  การแนะนํานวัตกรรมใหม ๆ  และใหความสะดวกในการ
ทํางาน 

4) ขั้นการควบคุม (Controlling - C)  ไดแก   การควบคุมการปฏิบัติงาน                
การพิจารณามอบหมายงาน  การใหรางวัล  การลงโทษ  การใหโอกาส  การตําหนิ  การไลออก  และ
การบังคับใหกระทําตาม 

5) ขั้นประเมินผล (Appraising - A)  ไดแก  การตัดสินการปฏิบัติงาน  การวิจัยและ
การวัดผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ  คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผลมากนอยเพียงใด 
และวัดผลดวยการประเมินอยางมีแบบแผน  มีความเที่ยงตรง  ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยดวย 
     ชารี  มณีศรี  (2538 : 202 - 203)  ไดกลาวถึง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไววา เปน
กิจกรรมสําคัญ มีขั้นตอนปฏิบัติการทั้งดานกระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการ
เรียนการสอน ควบคูกันไปอยางเปนระบบตอเนื่อง ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ  ประกอบดวย            
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การซ้ําชั้น คุณลักษณะตาง ๆ     
ตามเกณฑมาตรฐาน การสํารวจความตองการของครู การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การจัด
อันดับกําหนดทางเลือกการแกปญหา และดําเนินการตามความตองการ 
  ขั้นที่ 2  การวางแผน  นําเอาทางเลือกในขั้นที่ 1  มากําหนดรายละเอียดของกิจกรรม 
โดยเขียนเปนโครงการนิเทศ  ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ คือ หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  
ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนดําเนินงาน  ระยะเวลา  สถานที่  งบประมาณ  การประเมินและผลที่คาด
วาจะไดรับ 
  ขั้นที่ 3  การปฏิบัติการนิเทศ  เปนขั้นลงมือทําตามการนิเทศที่กําหนด  โดยคํานึงถึง
หลักการนิเทศ  เทคนิค  ทักษะ  ส่ือ  และเครื่องมือนิเทศ  การเตรียมความพรอมสรางความเขาใจ 
รวมถึงการเสริมแรงใหกําลังใจ ชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 
  ขั้นที่ 4  การประเมินผล  ตรวจสอบผลการดําเนินการนิเทศตามโครงการที่กําหนด  
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค  การประเมินความคิดเห็น  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  รวมผล
การประเมินขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงตอไป 
     กรมสามัญศึกษา  (2540 : 137)  กําหนดหระบวนการนิเทศภายในเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                        1. การวางแผนการนิเทศ  (Planning)  คือการคาดการณ หรือกําหนดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในอนาคตขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย แผน  แผนงาน งานโครงการ 
และกิจกรรม  โดยเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศ การสํารวจสภาพปญหาและ
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ความตองการจําเปน การวิเคราะหและพิจารณาทางเลือกในการแกปญหา การจัดทําโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

2. สรางความรูความเขาใจและใหความรู  (Information)  โดยการจัดประชุมชี้แจง 
หรือจัดอบรม หรือจัดสัมมนาใหแกคณะครู - อาจารย และผูเกี่ยวของใหเกิดความเขาใจตรงกันในทุก
เรื่องที่เกี่ยวของ ตั้งแต ความหมายของการนิเทศ  หลักการนิเทศ  กระบวนการนิเทศ  รูปแบบและ
กิจกรรมการนิเทศ ตลอดถึงรายละเอียดของโครงการ การนําโครงการไปสูการปฏิบัติ 

3. การปฏิบัติการนิเทศ  (Doing)  เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะการนิเทศจะ
บรรลุผลเพียงใดขึ้นอยูกับขั้นตอนนี้ จะตองไดรับความรวมมือดวยดีจากผูบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการดําเนินงาน ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ โดยเฉพาะผูรับการนิเทศและผูนิเทศจะตอง
รวมมือกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน มีขอตกลงรวมกัน ศึกษากิจกรรมการนิเทศใหเขาใจ และดําเนินการ
ไปตามกําหนดของระยะเวลา มีการรายงานผลเปนระยะ โดการประชุม ใชแบบสํารวจ แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เปนตน 

4. การสรางขวัญกําลังใจ  (Reinforcing)  เพราะขวัญ คือความรูสึก หรือสภาพจิตใจ
ของบุคคล หรือกลุมบุคคลในหนวยงานที่เกิดขึ้นตองาน ในลักษณะที่เต็มใจและไมเต็มใจ ในอันที่จะ
ทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ  ดังนั้น ถาขวัญกําลังใจไมดี เบื่อหนาย ทอถอย ยอมทําใหไมอยากทํางาน 
  5. การประเมินผลการนิเทศ  (Evaluating)  เปนการประเมินคุณคาของโครงการ เพื่อ
ดูวาโครงการที่ดําเนินไปแลว ไดผลตามวัตถุประสงคเพียงใด เปนการตรวจสอบความกาวหนา 
ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มักแบงเปน 3 ระยะ  คือ  1) ประเมินกอนดําเนินโครงการ 
เชน ประเมินระดับปญหา หรือความจําเปน ความเปนไปไดของทรัพยากร กําลังความสามารถในการ
ดําเนินการ เทคนิคที่ใชในการดําเนินการ กิจกรรมหรือวิธีการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค 
เปาหมาย ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค รวมถึงผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบ  2) ประเมิน
ระหวางดําเนินโครงการ โดยการประเมินอยางตอเนื่องทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน จะชวยใหผู
นิเทศและผูรับการนิเทศทราบปญหา อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแกไขใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ ควรทําเปนลายลักษณอักษร จะชวยทําใหการทํางานเปนระบบ มีหลักฐานการ
ทํางานที่ชัดเจน  3) ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ เปนการประเมินโดยยึดถือวัตถุประสงค และ
เปาหมายของโครงการเปนสําคัญ เชน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
ประเมินกิจกรรมการนิเทศที่ไดปฏิบัติ การประเมินพฤติกรรมของบุคลากรที่เปล่ียนแปลงไป 
ทรัพยากรที่ใชไป ผลพลอยไดหรือผลกระทบ ปญหา อุปสรรค ผลงานดีเดนหรือจุดเดนของโครงการ 
ผลขางเคียง เปนตน 
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     หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  (2540 : 25 - 37)  ไดกลาววา   
การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ตองมีการเตรียมการกอนดําเนินงาน ซ่ึงการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน จะเปนไปตามกระบวนการนิเทศภายใน 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ   ซึ่งสภาพปจจุบัน 
หมายถึง สภาพที่เปนจริงตามตัวอยางบงชี้ดานตาง ๆ ของโรงเรียนในขณะนั้น  ปญหา  หมายถึง 
ความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวัง หรือเปาหมาย  ความตองการ หมายถึง 
ความคาดหวังที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น ในขณะที่งานนั้นมีสภาพปจจุบันอยูในระดับที่ไมเปนปญหา 
  ขั้นที่ 2  การวางแผน  เปนขั้นที่ดําเนินการ หลังจากที่ไดวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
ปญหา ความตองการ  วิเคราะหสาเหตุ และกําหนดกิจกรรมการนิเทศแลว โดยนํากิจกรรมการนิเทศ
หรือแนวทางแกไขไปกําหนดวิธีดําเนินการ และจัดทําเปนโครงการ 
  ขั้นที่ 3  การปฏิบัติการนิเทศ  เมื่อคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนไดรวมกัน
วางแผน และจัดทําโครงการแลว  ผูบริหารโรงเรียนควรจะไดนัดหมายคณะกรรมการประชุม เพื่อ
มอบหมายงาน จัดเตรียมเครื่องมือ และสื่อการนิเทศ  ในการปฏิบัติการนิเทศ เปนการปฏิบัติตาม
ปฏิทินที่กําหนดไวตามโครงการ หรือกิจกรรม และเพื่อเปนการเนนใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง  ควร
ทําปฏิทินปฏิบัติงานใหมีขนาดใหญนาสนใจ เห็นไดชัดเจน 
  ขั้นที่ 4  การประเมินผล  เปนการประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึง
ประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีขอบขายของการประเมิน ดังนี้ 

- ประเมินการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
- นําผลการประเมินโครงการในขั้นที่ 3 มาเปนขอมูลในการประเมินกระบวนการ 
- ประเมินความพึงพอใจของครู ในการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ 

    จากการเสนอของนักการศึกษา พอจะสรุปไดวา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เปน
กระบวนการที่มีขั้นตอน ซ่ึงถามีการปฏิบัติตามขั้นตอนแลวจะนําผลไปสู การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายสูงสุด 
 
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
     การนิเทศภายในโรงเรียน กิจกรรมการนิเทศเปนวิธีการในการดําเนินการนิเทศใหเกิด
ผลสําเร็จ ซ่ึงมีนักการศึกษา กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ไวดังนี้ 
     สงัด  อุทรานันท  (2530 : 61)  อางถึง แฮริส (Harris) ไดกําหนดกิจกรรมการนิเทศ
การศึกษาไว 23 กิจกรรม คือ 1) การบรรยาย (lecturing) เปนกิจกรรมที่เนนการถยทอดความรู ความ
เขาใจของผูนิเทศไปสูผูรับการนิเทศ เปนกิจกรรมที่ทําไดงาย ไมมีการปฏิสัมพันธระหวางผูบรรยาย
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และผูฟง ผูฟงจะไดประสบการณจากกิจกรรมนี้ในเกณฑต่ํา  2) การบรรยายที่มีส่ือประกอบ 
(visualized lecturing) เปนการบรรยายที่ใชส่ือเขาชวย ซ่ึงจะชวยใหผูฟงมีความสนใจมากขึ้น เกิด
ประสบการณในเกณฑที่มากกวาการบรรยายธรรมดา  3) การบรรยายเปนกลุม (panel presenting) 
เปนการเสนอขอมูลเปนกลุม จะชวยใหการบรรยายเปนที่นาสนใจยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้มีจุดเนนที่การให
ขอมูล ความจริง แนวความคิด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  4) การดูภาพยนตรหรือ
โทรทัศน (viewing film or television) เปนการใชเครื่องมือท่ีเปนสื่อทางตา โดยการใหดูภาพยนตร 
โทรทัศน หรือวีดีโอเทป ประกอบการเสนอขอมูล เพื่อทําใหผูรับการนิเทศไดรับความรู และเกิด
ความสนใจมากขึ้น  5) การฟงเทป วิทยุ และเครื่องบันทึกเสียง (listening to tape, radio or recording) 
กิจกรรมนี้ จะใชในการสรางความรู ความเขาใจ หรือฝกทักษะดานตาง ๆ เชน ดานการเลียนสําเนียง
หรือเสียง  6) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือตาง ๆ (exhibiting materials and 
equipment) กิจกรรมนี้จะชวยในการฝกอบรม หรือเปนกิจกรรมสําหรับงานพัฒนาวัสดุตาง ๆ  7) การ
สังเกตภายในหองเรียน (observing in classroom) เปนกิจกรรมที่ทําการสังเกตการทํางานใน
สถานการณจริงของบุคลากร เพื่อวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานั้น  8) การสาธิต 
(demostrating) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูอ่ืนไดเห็นการดําเนินการคลายสถานการณจริง  9) การ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (strutted interviewing) เปนกิจกรรมที่ดําเนินการระหวางผูสัมภาษณกับ
ผูใหขอมูล และมีจุดประสงคเพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ ตามที่ตองการ  10) การสัมภาษณเฉพาะเรื่อง 
(focused interviewing) เปนกิจกรรมสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยทําการสัมภาษณเฉพาะบางสิ่ง
บางอยางที่ผูตอบจะสามารถตอบไดเทานั้น  11) การสัมภาษณแบบไมนําทาง (non-directive 
interviewing) เปนการรับขอมูลจากครูผูมีปญหา อภิปรายสิ่งตาง ๆ ในทัศนะของเขาเองเพื่อประเมิน
ตนเอง หรือตัดสินใจวาตนเองจะทําในลักษณะใด ผูสัมภาษณจะตองแสดงความสัมพันธอันดีกับผูให
สัมภาษณ เพื่อใหเขาแสดงความคิดเห็น หรือความรูสึกที่แทจริงออกมาใหมากที่สุด  12) การอภิปราย 
(discussing) เปนกิจกรรมที่เหมาะกับกลุมขนาดเล็ก  ผูรวมกิจกรรมไดมีการปฏิสัมพันธกันทั้งดาน
การพูด และลักษณะทาทาง  13) การอาน (reading) กิจกรรมการอานจะมีคุณคามากขึ้น หาก
ดําเนินการอยางมีระบบ และมีการอภิปรายหลังการอานเสร็จสิ้นลงแลว  14) การวิเคราะหขอมูลและ
การคิดคํานวณ (analyzing and calculating) กิจกรรมนี้มีความสําคัญสําหรับผูนิเทศในการติดตาม
ประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) และการควบคุมประสิทธิภาพการสอน  15) การ
ระดมสมอง (brainstorming) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสนอแนวคิด วิธีแกปญหาหรือ
ขอเสนอแนะตาง ๆ เปนกิจกรรมกลุม ซ่ึงแตละคนจะแสดงความคิดออกมาและจะไมมีการอภิปราย 
ไมมีการวิเคราะห วิพากษวิจารณ  16) การบันทึกวีดีโอและการถายภาพ (videotaping and 
photographing) กิจกรรมนี้ใหผลดีในการนิเทศการศึกษา สามารถบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไวและ
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สามารถฉายซ้ํา ลบ และนํามาใชใหม เกิดประโยชนในการพัฒนาหลักสูตร การวัดผล การพัฒนา
บุคลากร และการประชาสัมพันธ  17) การจัดทําเครื่องมือและขอทดสอบ (instrumenting and testing) 
กิจกรรมนี้จะเกี่ยวของกับการใชแบบทดสอบ  แบบสํารวจ  แบบแสดงความคิดเห็น  แบบประเมิน
เจตคติ และเครื่องมืออ่ืน ๆ  18) การประชุมกลุมยอย (buzz-session) เปนกิจกรรมประชุมกลุมเพื่อ
อภิปรายในหัวขอเรื่องที่จําเพาะ โดยมีการกําหนดโครงสรางนอยที่สุด แตมุงเนนปฏิสัมพันธภายใน
กลุมมากที่สุด  19) การพาไปทัศนศึกษา (field  trip) กิจกรรมนี้เปนการเดินทางออกจากโรงเรียนไป
สถานที่แหงอ่ืนเพื่อการศึกษา ดูงานที่สัมพันธกับงานที่ตนปฏิบัติอยู  20) การเยี่ยมเยียน 
(intervisiting) เปนกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งจะไปเยี่ยมบุคคลที่มีความสามารถในการทํางานที่ดีพอที่จะ
เปนตัวอยางได  21) การแสดงบทบาทสมมุติ (role playing) เปนกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นความรูสึก
นึกคิดของบุคคล โดยการกําหนดสถานการณขึ้นแลวใหผูทํากิจกรรมตอบสนอง หรือปฏิบัติตนเอง
ไปตามธรรมชาติที่ควรจะเปน  22) การเขียน (writing) เปนกิจกรรมที่ใชเปนส่ือกลางในการนิเทศ
เกือบทุกชนิด เชน การเขียนโครงการนิเทศ การบันทึกขอมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก การ
เขียนใบเตือนความจํา เปนตน  23) การปฏิบัติตามคําแนะนํา(guided practices)เปนกิจกรรมที่เนนการ
ปฏิบัติมักใชกับรายบุคคล หรือกลุมขนาดเล็ก 
     หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  (2540 : 41)  เสนอกิจกรรมการ
นิเทศ วา เปนกิจกรรมที่สามารถนํามาใชในการนิเทศภายในโรงเรียน 16 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรม
ผูนิเทศสามารถนําไปใชไดโดยสะดวก ดังนี้  1) การประชุมกอนเปดเรียน (meeting) หมายถึง การนัด
หมายบุคลากรในโรงเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมารวมประชุมปรึกษาหารือ ช้ีแจง ส่ัง
การ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมการดาน
ตาง ๆ และปรับความคิดเห็นของบุคลากรใหไดขอสรุปในการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ซ่ึง
สามารถปฏิบัติงานไดในทันทีในวันเปดเรียน  2) การปฐมนิเทศ (orientation) เปนการแนะนําครูหรือ
บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหมใหรูจักหนวยงาน สถาบัน นโยบาย วัตถุประสงค และแนวการ
ดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาปฏิบัติงานใหมไดรูจักคุนเคย และสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมได กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับบุคลากรรายบุคคลและกลุมเล็ก     
3) การใหคําปรึกษาแนะนํา (counceling & guidance) เปนการพบปะกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการ
นิเทศ ซ่ึงอาจกระทําไดหลายวิธี เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานกาวไปถึงจุดหมายปลายทางได เชน 
ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหนาที่สูงขึ้น หรือเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงานมากขึ้น กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับผูรับการนิเทศรายบุคคล  4) การอบรม (training) หมายถึง 
การใหบุคลากรไดเขาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพ เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรมีความตื่นตัว
ทางวิชาการ และนําความรู ความสามารถที่ไดจากการอบรม ไปใชพัฒนาการจัดการปฏิบัติงานใหมี
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คุณภาพ  ซ่ึงการอบรม อาจทําได 2 ลักษณะ คือ จัดอบรมภายในโรงเรียน หรือ สงบุคลากรไปรับการ
อบรมทางวิชาการที่หนวยงาน กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ  5) การ
ประชุมปฏิบัติการ (operational training) หมายถึง การประชุมที่เนนใหผูเขารวมประชุมมีความรู 
ความเขาใจและทักษะ ทั้งทางดานทฤษฎี และดานปฏิบัติอยางแทจริง โดยสามารถนําไปพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพขึ้น กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรกลุมเล็ก  6) การสัมมนา (seminar) เปนการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจรวมกัน เพื่อสรุปขอคิดเห็น และหาแนวทาง
ในการปฏิบัติงานรวมกัน กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก  7) การระดมความคิด (brain 
storming) เปนการประชุม เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา และขอมูลใหมจากสมาชิก
ของท่ีประชุม ไดคนพบปญหา และความคิดริเร่ิมตาง ๆ ในการพัฒนางาน กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับ
บุคลากรกลุมเล็ก  8) การสาธิตการสอน (demonstration) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูรับการนิเทศไดเห็น
การดําเนินการคลายสถานการณจริง โดยการนําคณะครูไปชมการสาธิตการสอนในหรือนอก
โรงเรียน กิจกรรมนี้เหมาะกับบุคลากรกลุมเล็ก  9) การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ (study 
educational documents) หมายถึงการมอบหมายเอกสารใหผูรับการนิเทศไปศึกษาคนควาเรื่องใดเรือ่ง
หนึ่ง หรือตอนใดตอนหนึ่ง แลวนําความรูนั้นมาถายทอดใหแกเพื่อนรวมงาน กิจกรรมนี้เหมาะ
สําหรับบุคลากรรายบุคคล หรือกลุมเล็ก  10) การสนทนาทางวิชาการ (academic dialoque) หมายถึง
การประชุมครู หรือกลุมผูสนใจเรื่องราว ขาวสารเดียวกัน โดยกําหนดใหผูนําสนทนาคนหนึ่ง นํา
สนทนาในเรื่องที่กลุมสนใจ กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรกลุมเล็ก  11) การเยี่ยมนิเทศชั้น
เรียน (classroom visit) หมายถึง การที่ผูนิเทศพบและสังเกตการทํางานของครูในชั้นเรียน เพื่อ
รวมกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ โดยเปนการสํารวจความตองการของครู  ศึกษาปญหาของครู  
ประเมินผลการสอนของครู  กระตุนใหครูปรับปรุงการสอน และใหคําปรึกษาแนะนําแกครู  
กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรรายบุคคล  12) การศึกษาดูงาน (educational / practical 
training)  เปนการพาบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาคนควา และเพิ่มพูนประสบการณในสถานที่ตาง 
ๆ เพื่อใหบุคลากรพัฒนาตน และพัฒนางานใหมีคุณภาพ กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการนิเทศบุคลากร
กลุมเล็ก หรือกลุมใหญ  13) การสังเกตการสอน (observation) หมายถึง การจัดใหบุคคลหนึ่งที่มี
ความรู ความเขาใจ ในเรื่องการเรียนการสอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทําการสอน 
เพื่อใหครูสามารถพัฒนา หรือปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลยอนกลับจากการ
สอนของผูนิเทศ กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการนิเทศบุคลากรรายบุคคล  14) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action research) เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู ในการแกไขปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือปญหาตาง ๆ ในหองเรียน โดยวิธีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ ดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการนิเทศบุคลากรรายบุคคล  15)การเขียน
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เอกสาร/บทความทางวิชาการ(academic issues / articles) หมายถึง การที่ผูนิเทศหาวิธีการสนับสนุน
ใหครูเขียนหนังสืออานประกอบ หนังสืออานเพิ่มเติม เอกสารทางวิชาการ และบทความทางวิชาการ 
ที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหครูไดใชความรูความสามารถ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงจะสงผลใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพข้ึนดวย กิจกรรมนี้เหมาะ
สําหรับการนิเทศบุคลากรรายบุคคล   16) การจัดนิทรรศการ (exhibition) เปนการนําความรู ขาวสาร 
ผลงาน มาจัดแสดง เพื่อนําเสนอเปนความรู หรือประชาสัมพันธการดําเนินงานแกบุคคลทั่วไป ใน
รูปแบบตาง ๆ กัน เพื่อใหครู ผูชมนิทรรศการ มีความรู ความเขาใจในดานการทํา การใชส่ือตาง ๆ ใน
รูปแบบ กระบวนการ เทคนิควิธีการตาง ๆ และเปนการกระตุนใหคณะครูเกิดการพัฒนาตนเอง 
กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรกลุมใหญ 
     กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีกิจกรรมมากมายซึ่งการดําเนินการ ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของแตละโรงเรียน และเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
 

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร 
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
     กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาตั้งแตเริ่มสถาปนาในป 2515 ตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจากสองหนวยงาน คือ เทศบาลนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรีและองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซ่ึงหนวยงานทั้งสองไดถือกําเนิด
เมื่อ พ.ศ.2514  จากคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 และ25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเปนการยุบ
รวมกัน และรับโอนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนครหลวงกรุงเทพและเทศบาลธนบุรี ทั้งนี้ โดย
เทศบาลทั้งสองรับโอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป พ.ศ.2509 
     การจัดการศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นับตั้งแตจัดตั้งโรงเรียนทวยราษฎรขึ้นครั้ง
แรกเมื่อป พ.ศ.2427 ที่วัดมหรรณพารามและขยายออกไป โดยจัดตั้งองคกรรับผิดชอบเปนกรม
ศึกษาธิการเมื่อป พ.ศ.2430 และเปนกระทรวงธรรมการเมื่อป พ.ศ.2435 นั้น ตอมาในป พ.ศ.2441 ได
มีโครงการศึกษาเกิดขึ้น โดยแบงความรับผิดชอบใหกรมศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาธิการจัด
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร และใหกระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆ 
ภายหลังไดมีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบลระหวางป พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2474 มี
หนวยงานที่รับผิดชอบการประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ 1) กระทรวงนครบาล รับหนาที่จัด
การศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนกลาง  2) กระทรวงมหาดไทย รับหนาที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในสวนภูมิภาค  3) กระทรวงธรรมการ ทําหนาที่ประสานงานใหการศึกษาเปนไปตาม
นโยบาย 
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     การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89(21) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยมีการจัดการศึกษา       
ใน 3 ลักษณะ คือ (กองวิชาการ 2538 : 20-21) 

    1. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (กรุงเทพมหานครจัดในรูปของอนุบาลศึกษา) ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจัดอยูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

    2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของสํานักการแพทย 

    3. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก การฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการตามโครงการรณรงคเพื่อการรู
หนังสือแหงชาติ และการใหการรวมมือในการดําเนินงานโรงเรียนผูใหญซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักพัฒนาชุมชน 
     ปจจุบันกรุงเทพมหานครเปนองคการบริหารสวนทองถ่ิน มีอํานาจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักการศึกษา และสํานักงานเขตทําหนาที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาใหบรรลุความมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนจํานวน 433 โรงเรียน 
ซ่ึงตั้งกระจายอยูในพื้นที่ 50 สํานักงานเขต จากการดําเนินการที่ผานมา การจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครไดพัฒนาไปเปนอันมาก แตยังคงมีปญหาบางประการซึ่งจําเปนตองเรงดําเนินการ
แกไข โดยพบวา  คุณภาพของผูเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ  กลาวคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษายังอยูในเกณฑที่ตองไดรับการปรับปรุงในบางกลุมวิชา นอกจากนี้
แนวโนมของตลาดแรงงานที่ตองการกําลังคนที่มีทักษะฝมือสูงขึ้น และมีความรูเฉพาะทางเพื่อการ
พัฒนาที่ตองใชเทคโนโลยีใหม จําเปนจะตองเรงพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพ 
และสอดคลองกับความตองการดังกลาว (กรุงเทพมหานคร 2540 : 89 - 90) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน ที่นํามาอางอิงเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
งานวิจัยในประเทศ  
                วิเชียร  ติยานันท  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ทางเลือกในการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา  
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ผูนิเทศและผูรับการนิเทศภายในโรงเรียน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา สภาพการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ไดดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ทางเลือกในการนิเทศภายในมีความตองการให
ปฏิบัติในระดับมาก 
     สุวรรณ  บุญทศ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
ผลการวิจัยพบวา ระดับปญหาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา มีปญหาโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับปญหาปานกลางทุกดาน เรียงลําดับเฉลี่ย
จากคาสูงสุดไปหาต่ําสุดได ดังนี้คือ ดานการสรางสื่อและเครื่องมือนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศ 
ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานประเมินผลและรายงานผล และดานการ
วางแผนและการกําหนดทางเลือก เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียนพบวา โรงเรียนแตละขนาดมี
ปญหาโดยสวนรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการดาํเนนิการ
นิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 
                ธีระพร  อายุวัฒน (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําและการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการนิเทศภายใน อยูในระดับมาก 
     นิตยา  ทองไทย  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบการดําเนินการการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามขนาดโรงเรียนขนาดใหญและ
ขนาดเล็กในภาพรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                อรสา  หอยระยา (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  ผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร และการปฏิบัติ
ภารกิจการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่
สงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาโดยภาพรวม คือ สมรรถภาพดานการตัดสินใจ ดาน
การมอบหมายงานบุคลากร และดานการสรางทีมงาน 
     ศุภวัตร  พิเลิศ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินการตามกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัย
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พบวา 1) การดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมและเปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง  2) ผูนิเทศเห็นวา 
การดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมและรายดาน มากกวาผูรับการนิเทศ  และท้ังสองกลุมเห็นวา การ
ดําเนินการดานการติดตามประเมินผลปรับปรุงแกไขมีการดําเนินการไมตางกัน 3) ปญหาการ
ดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร ที่สําคัญไดแก ขาดอุปกรณ เครื่องมือที่ดีทําใหประเมินไมครอบคลุมประเด็นที่
ตองการ ขาดการวางแผนในการวิเคราะหจุดเดนจุดดอย เพื่อนํามาพัฒนา ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับการนิเทศ ขาดการรายงานผลการนิเทศและไมนําผลการนิเทศมา
ปรับปรุงแกไข 
                สมรักษ  กิจเดช  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ
ปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญจังหวัด
นครปฐม  ผลการวิจัยพบวา (1) การปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารและประสิทธิภาพการสอนของครู
ทั้งโดยภาพรวมและแตละดานอยูในระดับมาก โดยการปฏิบัติงานนิเทศดานการพัฒนาบุคลากรอยูใน
ระดับสูงสุด  (2) การปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนสัมพันธกันโดยภาพรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     ศรีเรือน  ลิขิตเดชาโรจน  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนอํานวยวิทย จังหวัดสมุทรปราการ  
ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนอํานวย
วิทย โดยรวมอยูในระดับมาก  2) ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนของโรงเรียนอํานวยวิทยทุกขั้นตอนของกระบวนการไมแตกตางกัน  3) ครูที่มีประสบการณ
ในการทํางานที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนอํานวย
วิทยทุกขั้นตอนของกระบวนการไมแตกตางกัน  4) ครูที่มีระดับชั้นที่สอนตางกัน มีความพึงพอใจตอ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนขั้นที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                     ทองหลอ  ตุมทองคํา  (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
ของกลุมผูนิเทศโรงเรียนวัดมะเกลือ   ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานนิเทศภายในกลุมผูนิเทศโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของของการปฏิบัติการนิเทศภายในของกลุมผู
นิเทศและกลุมครูผูสอนไมแตกตางกัน 
                     อัจฉรา  จินดาพงษ  (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการนิเทศที่สงผลตอ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย การใชหลักสูตรการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4   ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการนิเทศและการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย การใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เขตตรวจราชการที่ 4  อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและในแตละ
องคประกอบ แตเมื่อแยกพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา การอํานวยการ การประสานงานและ
การประเมินสภาพปญหา สงผลตอจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียน
เครือขาย การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตตรวจราชการที่ 4 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
     เคลาส (Clouse  1993 : 2533-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นทั่วไปของครูกับรูปแบบ
ในการนิเทศการศึกษา” ผลการวิจัย พบวา ในการทํางานรวมกันระหวางครูและศึกษานิเทศก แมครู
จะไมมีตําแหนงทางการนิเทศ แตก็สามารถใหคําแนะนําเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ  ซ่ึงชวยให
ศึกษานิเทศกนําไปปรับปรุงในงานดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในอนาคตได 
                วิลเลียม (William  1994 : 2425-A)ไดวิจัยเร่ือง กลยุทธการใชการนิเทศภายในโรงเรียน 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน ของผูบริหาร  ครู  ประธานสหภาพครูใน
เขตโรงเรียน K-12 รัฐแคริฟอรเนียใต  พบวา ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ตอกันในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวา ไดสังเกตการสอนและ
เยี่ยมชมหองเรียนอยูเปนประจํา แตครูผูสอนมีความเห็นวา ผูบริหารไมคอยมีการสังเกตการสอนและ
เยี่ยมชมหองเรียนอยางเปนทางการ 
     แมคเกอรเรย (Mcgorray  1995 : 2006-A)  ศึกษาเรื่อง “ผูนําในบทบาทผูบริหารการเรียน
การสอน การทดสอบประสิทธิผลการใชโปรแกรมทางภาษา” ซ่ึงเปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ซ่ึงถือวาเปนการนิเทศอยางหนึ่ง  การที่ผูบริหารเขาไปมีสวนรวมในการวิจัยปฏิบัติการ จะทําใหตัว
ผูบริหารเองมีความรู และถือวาไดมีการนิเทศดวย 
     ริกซ (Rick  1996 : 164)  ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาและฝกความเชี่ยวชาญสําหรับครูโรงเรียน
เอกชน” ผลการศึกษา พบวา ความรูในการนิเทศเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาการนิเทศ โดย
ประกอบดวย การนิเทศการศึกษา การใหคําปรึกษาทางการนิเทศ และการสงเสริมเจตคติในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ 
                อเนลโล (Anello  1996 : 2941-A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและทัศนคติของครูและ
ครูใหญที่มีตอประสิทธิภาพของการนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสปริงฟลด  รัฐแมสซาจูเสตต  
ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนรับรูวาตนเองสามารถทําการนิเทศภายในโรงเรียนของตนไดเปน
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อยางดี  สวนครูก็ตองการเขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังมากขึ้นในการนิเทศภายในโรงเรียน โดยครูก็
รูสึกพอใจในการนิเทศภายในที่ครูไดรับดวย 
                คลารก (Clark  1998 : 1018-A)  ศึกษาถึงการรับรูของครูและครูนิเทศของมหาวิทยาลัย 
New Hampshire  เกี่ยวกับระบบตามสภาพจริงและระบบในอุดมคติในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
นิเทศครู  ผลการวิจัยพบวา ครูนิเทศและครูผูสอนของมหาวิทยาลัย New Hampshire  มีการ
แลกเปลี่ยนการรับรูทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติและบุคลิกลักษณะของระบบการนิเทศครูในอุดมคติ
รวมกัน  แตมีการรับรูเกี่ยวกับระบบการนิเทศครูในสภาพปจจุบันแตกตางกัน  ครูนิเทศรับรูวาระบบ
การนิเทศในปจจุบันที่มีอยูสามารถสะทอนผลและมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวได
มากกวาระบบในอุดมคติ 
                โฮเวิรด  และ  นิคคลัช  (Howard and Nicklaus  1999 : abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ผล
ของการนิเทศแบบรวมมือ ซ่ึงสงผลกระทบตอตัวแปร 5 ดาน คือ พันธกิจในการสอน  พันธกิจของ
โรงเรียน  ความไววางใจในการบริหาร  ความไววางใจในตัวผูสอน และความตองการแบบรวมมือ  
ผลการวิจัยพบวา การนิเทศโดยเพื่อนครูมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติขั้นบวก  ดานการนิเทศแบบ
รวมมือและพันธกิจในการสอน  สวนดานพันธกิจของโรงเรียน  ความไววางใจในการบริหาร และ
ความคาดหวังมีผลในดานลบ  ในทางตรงขาม ผลของการนิเทศโดยอาจารยใหญ มีคาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติเปนบวกทุกดาน 
                โรบินสัน  (Robinson  2000 : 1606-A)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานของครูประถมและระดับการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิก  ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนที่มีระดับ
การปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิกอยูในระดับสูงและระดับปานกลางมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญตอความพึงพอใจในการทํางานของครู 
                ซิลวา และ ดานา  (Silva and Dana  2001 : abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การนิเทศแบบ
รวมมือในโรงเรียนที่พัฒนาสูระดับมืออาชีพ  ผลงานวิจัยนี้ นําเสนอรูปแบบของการนิเทศแบบ
รวมมือโดยเนนการตรวจสอบ และการใชขอมูลเพื่อพัฒนาโรงเรียนที่พัฒนาสูระดับมืออาชีพ  ซ่ึงมี 4 
ขั้นตอนที่บุคลากรในโรงเรียนจะตองรวมกันสราง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เริ่ม
จากขั้นตอนแรก คือ ขั้นการเตรียมความพรอม  การนิเทศโดยตรง  ผลของการนิเทศ และความ
ตองการของครู  ซ่ึงในการนิเทศจะตองยึดหลักทั้งสี่ผสมผสานกัน  ในการนิเทศควรกําหนดหนาที่
ของศึกษานิเทศกในมหาวิทยาลัยหรือครู  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังการนิเทศจะชวยทํา
ใหครูไดรับการพัฒนาทัศนคติ  การฝกฝนสูมืออาชีพ  อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหครูและคณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยหันมาใสใจในการสอนยิ่งขึ้น 
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                อัลมาดิ  (Al-madhi 2003)  ไดศึกษามิติการนิเทศของโรงเรียนในทรรศนะของ
กระทรวงศึกษาธิการซาอุดิอารเบียและศึกษานิเทศกโรงเรียนประจําเขตเมืองริยารด  ผลการศึกษา
พบวา ชองวางของศึกษานิเทศกและการนิเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาการนิเทศ  การพัฒนาทีมงาน  ภาวะผูนํา  การสรางความสัมพันธ  การคมนาคมและการ
ประเมินผล ไมแตกตางกัน  แสดงใหเห็นถึงกระทรวงศึกษาธิการสามารถลดชองวางโดยใหอิสระ
ทางความคิดแกการปฏิบัติงานนิเทศ 
                คลารก  (Clark  2004)  ศึกษาประสบการณตรงในการนิเทศและประโยชนของความยั่งยืน 
คนหาภาวะผูนําตอประสิทธิภาพของงานนิเทศการศึกษาที่สามารถสรางความสําเร็จ และรักษาไวได
อยางยั่งยืนจากการใชเวลาในการศึกษาการนิเทศทางไกลผานอินเตอรเน็ต การปฏิสัมพันธผาน
จดหมายอิเล็คทรอนิคสในโรงเรียนชนบท  โดยใหผูมีสวนรวมใชเวลา 9 เดือน ตรวจดูคุณภาพของ
การนิเทศโดยวิเคราะหขอมูลจากจดหมายอิเล็คทรอนิคสรวมทั้งการใหขอมูลยอนกลับจากการมีสวน
รวมของผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ จัดขอความที่ไดรับเปนหมวดหมู  จากการประชุม  บันทึก
ผลการวิจัยพบวา การนิเทศกอใหเกิดความไววางใจทั้งคู  ตองเปดเผย จริงใจ และใชอํานาจออกแบบ
ใหมีการเห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ 
                ริซโซ  (Rizzo  2004 )  ไดศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศกเกี่ยวกับแนวคิดในการ
นิเทศ การศึกษาและการติดตามผลในปจจุบัน  ผลการศึกษาพบวา  ความแตกตางระหวางแนวคิดของ
ครูและศึกษานิเทศกเกี่ยวกับงานนิเทศในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ  ความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ
การเขาใจพื้นที่ที่ดูแล การรูจักสภาพปจจุบันและความแตกตางของโรงเรียน  การเปนที่ปรึกษาที่ชาญ
ฉลาด ไวใจได ใชความหลากหลายของวิธีการนิเทศ  ความสัมพันธของครูและผูนิเทศ  การมีสวน
รวมของครู  ผลที่ออกมาชี้บอกความแตกตางของการพัฒนาการนิเทศ การเขาถึงความหลากหลาย
ของโรงเรียน  การมาเยี่ยมบอยมากกวาความสัมพันธสวนตัว  ทําใหโรงเรียนมองมาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ขอแตกตางชัดเจน  และการดูแลความเปนอยูของครูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
พัฒนาการนิเทศ 
 

สรุป 
     จากการศึกษา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน พบวา การ
นิเทศภายในโรงเรียนเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง ที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้น ซ่ึงการดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดผลนั้น พฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศ เปนสวนหนึ่งที่จะมีสวนชวยให
การจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ จึงจําเปนตองมีการศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศ
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ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฤติกรรมการนิเทศ ของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ซ่ึง
ประกอบดวยความสามารถ 8 ดาน คือ 1) การสรางบรรยากาศที่ดี  2) การสรางทีมงาน  3) การ
แกปญหาความขัดแยง  4) การตัดสินใจ  5) การวางแผนและการจัดการประชุม  6) การสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร  7) การมอบหมายงานบุคลากร  8) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง เปน
แนวทางในการปรับพฤติกรรมไดตามบทบาทที่เหมาะสม นําไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
                      การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  2) ความแตกตางของพฤติกรรมการ
นิเทศของกลุมผูนิเทศภายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ3) แนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)   โดยใช
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (unit  of  
analysis) ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครู เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศตามแนวความคิดของเซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni)  ซ่ึง
ในการดําเนินการวิจัย ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ขั้นตอนของการวิจัย 
                      เพื่อใหการวิจัยดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด และขั้นตอนการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
                      ขั้นท่ี 1  จัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนจากตํารา เอกสารทางวิชาการ  ขอมูลสารสนเทศ  และ
รายงานการวิจัยตาง ๆ เพื่อขอคําแนะนํา และความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางการวิจัยจาก
คณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณตามขอเสนอแนะ 
แลวนําเสนอภาควิชา เพื่อขออนุมัติโครงรางการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 

      ขั้นที่ 2  การดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา แลวนํามาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ โดยวิธีการหาความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช แลวนํากลับมาคํานวณคาความเชื่อมั่น หลังจากนั้น นําไป
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
                      ขั้นท่ี 3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการ เพื่อจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจบการศึกษา 
                     

65 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
                      เพื่อใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดระเบียบวิธี
วิจัยไว ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
สรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการนําเสนอและการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 
                      การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของกลุมตัวอยางกลุมเดียว ตรวจสอบสภาวการณ โดยไมมีการทดลอง(the one shot, non-
experimental case  study)  เขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
  O 

 
 

                                          R                                 X 
 
                                         R  หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
                                         X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา  
                                         O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
 
ประชากร 
                      ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 12 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร 12 คน ผูชวยผูบริหาร 30 คน และครู 
462 คน 
                      ผูใหขอมูล  1โรงเรียนประกอบดวย  กลุมผูนิเทศ  จํานวน 3 คน คือผูบริหาร 1 คน 
ผูชวยผูบริหาร 1 คน และครูผูนิเทศ  1  คน   12 โรงเรียน รวม  36 คน และกลุมผูรับการนิเทศ  คือ  
ครูผูสอนโรงเรียนละ 4 คน รวม  48 คน  รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  84  คน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  จํานวนประชากรและตัวอยางผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล  

ประชากร กลุมผูนิเทศ ผูรับการ
นิเทศ 

 
 
ที่ 

 
 

โรงเรียน 
ผูบริหาร ผูชวย ครู ผูบริหาร ผูชวย ครูผู

นิเทศ 
ครูผูสอน 

 
รวม
ผูให
ขอมูล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

คลองหนองใหญ 
วัดราษฎรบํารุง 
วัดพรหมสุวรรณฯ 
หมูบานเศรษฐกิจ 
วัดบุณยประดิษฐ 
บางแค 
วัดมวง 
เพชรเกษม 
บางแคเหนือ 
วัดศาลาแดง 
บางเชือกหนัง 
บางไผ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
- 

65 
71 
50 
41 
44 
42 
39 
34 
25 
25 
15 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

 รวม 12 30 462 12 11 13 48 84 
 
ตัวแปร 
                      ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      1.  ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ สถานภาพผูใหขอมูลไดแกเพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ประสบการณทํางานในโรงเรียน  ตําแหนงหนาที่      
                      2.  ตัวแปรที่ศึกษา  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ  ตาม
แนวคิดของเซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) 8 ดาน คือ   

      1) การสรางบรรยากาศที่ดี   หมายถึง  ผูนิ เทศใชยุทธวิธีตาง  ๆ  ในการสราง
บรรยากาศที่ดีเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจ มีความสามัคคีและรวมมือกันทํางาน   
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                                2)  การสรางทีมงาน หมายถึง ผูนิเทศเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน สนับสนุนกลุมใหมีการวางแผน และสรางแรงจูงใจใหทํางานและรับผิดชอบ
รวมกัน 
                                3)  การแกปญหาความขัดแยง หมายถึง ผูนิเทศใชกลยุทธในการแกปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
                                4)   การตัดสินใจ หมายถึง ผูนิเทศใชวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมในการแกปญหา
และพัฒนางาน ตลอดจนใหครู นักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
                                5)  การวางแผนและการจัดการประชุม หมายถึง ผูนิเทศมีการวางแผนและการ
จัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และมีบรรยากาศของความรวมมือ   
                                6)   การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หมายถึง ผูนิเทศใชวิธีการหลายรูปแบบ 
มีขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ในการคัดเลือกและจัดวางครูใหเหมาะสมกับงานในหนาที่  
                                7)   การมอบหมายงานบุคลากร หมายถึง  ผูนิเทศมีการวิเคราะหความตองการ 
ความคาดหวังของคณะทํางาน นําผลการวิเคราะหเปนขอมูลในการพิจารณามอบหมายงาน และ
ปรับเปลี่ยนภาระงานของครูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  
                                8)   การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูนิเทศใชยุทธวิธีตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความตองการจําเปน ความรู ความสามารถ และความแตกตางของครู 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                      เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหา แบงเปน 2 ตอน  สําหรับ
รายละเอียดของแบบสอบถามแตละตอน มีดังนี้ คือ 
                      ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  1)  เพศ   
2) อายุ  3) ระดับการศึกษา  4) ตําแหนงหนาที่  5)ประสบการณในการทํางานในตําแหนง    
                      ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบสอบถามของ อรสา  หอยระยา ตามกรอบ
แนวคิด พฤติกรรมการนิเทศ 8 ดาน ของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวน 35 ขอ วัดพฤติกรรมการนิเทศ  8  ดาน คือ  
       1) การสรางบรรยากาศที่ดี  จํานวน 4 ขอ  คือ ขอ 1 – 4 
       2) การสรางทีมงาน   จํานวน 7 ขอ  คือ ขอ 5 – 11 
       3) การแกปญหาความขัดแยง  จํานวน 5 ขอ  คือ ขอ 12 – 16 
       4) การตัดสินใจ   จํานวน 3 ขอ  คือ ขอ 17 – 19 
       5) การวางแผนและการจัดการประชุม จํานวน 2 ขอ  คือ ขอ 20 – 21 
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 6) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร จํานวน 5 ขอ  คือ ขอ 22 – 26 
       7) การมอบหมายงานบุคลากร  จํานวน 3 ขอ  คือ ขอ 27 – 29 
       8) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง จํานวน 6 ขอ  คือ ขอ 30 – 35   
                แบบสอบถามในตอนที่ 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมานคา 
(Rating  Scale) จัดลําดับ  5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคอรท (Likert’s Five Rating Scale)โดยมี
รายละเอียดดังนี้             

      ระดับ 5   หมายถึง  พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศอยูในระดับมากที่สุด   
                                        มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 
      ระดับ 4   หมายถึง  พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศอยูในระดับมาก 
                                        มีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 
      ระดับ 3   หมายถึง  พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศอยูในระดับปานกลาง 
                                        มีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน 
      ระดับ 2   หมายถึง  พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศอยูในระดับ นอย 
                                        มีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน 
      ระดับ 1  หมายถึง  พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศอยูในระดับนอยที่สุด 
                                        มีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน 
      ในตอนทายของแตละดานมีคําถามปลายเปด (open-ended)  เกี่ยวกับความตองการ และ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
                      การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  มีขั้นตอนในการสราง
เครื่องมือ  ดังนี้ 

    1.  ศึกษาหลักการ  แนวคิดจากเอกสาร  ตํารา  วารสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา  การนิเทศภายในโรงเรียน พฤติกรรมการนิเทศ และนิยามศัพท เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 

    2.  สรางแบบสอบถามระดับพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาตาม
ขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด  โดยใหครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย 

    3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  และภาษาที่ใช  โดยใชเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) 
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    4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข ไปทดลองใช  (try  out)   กับบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
คน   ดังรายชื่อในภาคผนวก 

    5.  นําแบบสอบถาม มาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ ตามวิธีการของคอนบาค (Cronbach, 1974 : 161)  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient)  ไดรับคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.97 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                      ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
                      1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือโดยทําหนังสือขอ
ความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนในสํานักงานเขตบางแค เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การตอบแบบสอบถาม 

  2.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
  3.  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บเก็บขอมูล ตั้งแตวันที่  2  กุมภาพันธ  ถึง  7 กุมภาพันธ  2549 

                     4.  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จํานวน 84 ฉบับ จากนั้นนําผลมา
วิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 
                      หลังจากที่ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทุกฉบับแลว  ผูวิจัยไดนํามาตรวจสอบความ
ถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม  แลวนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูล  และวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical  Package  for  The  Social  Science) 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
                      ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยวิธีทางสถิติ ดังนี้ 
                      1. การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ (ƒ)  คารอยละ (%) 
                      2. วิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศ โดยหาคาเฉลี่ย (Χ )  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  
       3. วิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการนิทเศตามความคิดเห็นของกลุมผูนิเทศและ
กลุมผูรับการนิเทศ โดยนําคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาเปรียบเทียบกัน     
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                      4. นําแบบสอบถามในตอนทายของแตละดานเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะในการนิเทศของ  
ผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  มาวิเคราะหตาม
เนื้อหา (content analysis) 
 
 

สรุป 
 
                   การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ระดับพฤตกิรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ
ภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร2) ความแตกตางของพฤติกรรม
การนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร       
3) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงาน
เขตบางแค กรงุเทพมหานคร  ซ่ึงเปนการวจิัยเชิงพรรณนา โดยใชสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห ผูใหขอมลูจํานวน 84 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการนิเทศ ตามแนวคิดของเซอรจิโอ
วานนี (Sergiovanni)  นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห โดยใชสถิติ คาความถี่ (ƒ) คารอยละ (%)   
คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะหตามเนื้อหา (content analysis) 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการนิเทศของ

กลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร”   ผูวิจัยได
รวบรวมขอมลูของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 12 โรงเรียน ซ่ึงเปนกลุมผูนิเทศ ที่ใหขอมูลแตละ
โรงเรียนประกอบดวยผูบริหาร 1 คน   ผูชวยผูบริหาร 1 คน และครูผูนิเทศ 1 คน รวม 3 คน  และกลุม
ผูรับการนิเทศเปนครูผูสอนโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งส้ิน 84 คน และไดรับขอมูลจากแบบสอบถาม
คืน 84 ฉบับ ซ่ึงคิดเปนรอยเปอรเซ็นต  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 3 ตอน ดงัรายละเอียดตอไปนี ้

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน    
               สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 3  แนวทางพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูนิเทศ ซ่ึงเปนผูบริหาร  

ผูชวยผูบริหาร และครูผูนิเทศ  และกลุมผูรับการนิเทศ ของพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ
ภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2548  จํานวน  
84  คน  จําแนกตาม เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา และประสบการณทํางานในตําแหนง  โดยใช
คาความถี่ และรอยละ ดังรายละเอียด ตารางที่  2 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ จําแนกตาม    
                  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานในตําแหนง 

กลุมผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ สถานภาพ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง       

 
8 

28 

 
22.22 
77.78 

 
14 
34 

 
29.17 
70.83 

รวม 36 100 48 100 
อายุ 

1. 21 – 30 ป 
2. 31 – 40 ป 
3. 41 – 50 ป 
4. 51 – 60 ป   

 
6 

10 
16 
4 

 
16.67 
27.78 
44.44 
11.11 

 
13 
9 

17 
9 

 
27.08 
18.75 
35.42 
18.75 

รวม 36 100 48 100 
ระดับการศึกษา 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกวาปริญญาตรี 

 
0 

25 
11 

 
0 

69.44 
30.56 

 
0 

41 
7 

 
0 

85.42 
14.58 

รวม 36 100 48 100 
ประสบการณทํางานในตําแหนง 

1. 1 – 5 ป 
2. 6 – 10 ป 
3. 11 – 15 ป 
4. 16  ปขึ้นไป 

 
14 
17 
5 
0 

 
38.89 
47.22 
13.89 

0 

 
16 
3 
6 

23 

 
33.33 
6.25 

12.50 
47.92 

รวม 36 100 48 100 
 

จากตารางที่ 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังนี้ ซ่ึงเปนกลุมผูนิเทศใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 28 คน 
คิดเปนรอยละ 77.78  เปนเพศชายจํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 22.22  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 44.44  รองลงมามีอายุระหวาง 31 -  40 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
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27.78  และอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.67 กับอายุระหวาง 51 – 60 ป 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ตามลําดับ  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ จํานวน 25 
คน คิดเปนรอยละ 69.44 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คดิเปนรอยละ 30.56  ไมมีระดบั
ต่ํากวาปริญญาตรี  มีประสบการณทํางานในตําแหนงระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
47.22 รองลงมีประสบการณทํางานในตําแหนงระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 38.89 
และ 11 – 15 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 13.89 ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนกลุม
ผูรับการนิเทศ คือ ครูผูสอนในถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สวน
ใหญเปนเพศหญิงจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 70.83  เปนเพศชายจํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 
29.17  มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 35.42  รองลงมามีอายุระหวาง 21 -  
300 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.08  และอายุระหวาง 31 – 40 ป มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 18.75 เทากับอายุระหวาง 51 – 60 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ จํานวน 41 คน 
คิดเปนรอยละ 85.42 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.58  ไมมีระดับต่ํา
กวาปริญญาตรี  มีประสบการณทํางานในตําแหนง 16 ปขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 47.92  
รองลงมีประสบการณทํางานในตําแหนงระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 33.33  
ระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และมีประสบการณทํางานในตําแหนง
ระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.25  ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2  ระดบัพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต 
                บางแค กรุงเทพมหานคร 
                   พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคประกอบ 8 ดาน 
ดังนี้ การสรางบรรยากาศทีด่ี  การสรางทีมงาน  การแกปญหาความขัดแยง  การตัดสินใจ  การ
วางแผนและการจัดการประชุม  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  การมอบหมายงานบุคลากร  
และการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  นําไปเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดไว ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ 
ภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  เปรียบเทียบ
ความคิดเหน็ของกลุมผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ โดยภาพรวมและรายดาน 

กลุมผูนิเทศ กลุมผูรับการนิเทศ ดาน
ที่ 

พฤติกรรมการนิเทศของ 
กลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาระดับ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาระดับ 

1 การสรางบรรยากาศที่ด ี 3.7014 0.65416 มาก 3.8333 0.54415 มาก 
2 การสรางทีมงาน 3.7976 0.61694 มาก 3.9494 0.60859 มาก 
3 การแกปญหาความขัดแยง 3.5389 0.58519 มาก 3.5750 0.61696 มาก 
4 การตัดสินใจ 3.7593 0.71541 มาก 3.9167 0.66489 มาก 
5 การวางแผนและการจัดการ

ประชุม 
3.6389 0.59295 มาก 3.7812 0.72130 มาก 

6 การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร 

3.5278 0.56801 มาก 3.5833 0.64587 มาก 

7 การมอบหมายงานบุคลากร 3.5007 0.61456 มาก 3.5833 0.62456 มาก 
8 การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 3.5741 0.46367 มาก 3.6354 0.53335 มาก 
 รวม 3.6298 0.60136 มาก 3.7322 0.61996 มาก 

 
                   จากตารางที่ 3  พบวาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดของกลุมผูนิเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(Χ  = 3.6286 , S.D = 0.60136)  จําแนกรายดานดังนี้ การสรางทีมงานอยูในระดับมากเปนอันดับแรก 
(Χ  =3.7976 , S.D = 0.61694)  รองลงมาการตัดสินใจ (Χ  = 3.7593 , S.D = 0.71541)  การสราง
บรรยากาศที่ด ี (Χ  = 3.7014 , S.D = 0.65416)  การวางแผนและการจัดการประชุม (Χ  = 3.6389 , 
S.D = 0.59295)  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Χ  = 3.5741 , S.D = 0.46367)  การแกปญหา
ความขัดแยง (Χ  = 3.5389 , S.D = 0.58519)  และการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Χ  = 3.5278 
, S.D = 0.56801) ตามลําดับ สวนการมอบหมายงานบุคลากรอยูในระดบัมาก (Χ  = 3.5007 , S.D = 
0.61456)  และตามความคิดของกลุมผูรับการนิเทศ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกนั (Χ  = 
3.7322 , S.D = 0.61996)  จําแนกรายดานดังนี้ การสรางทีมงานอยูในระดับมากเปนอนัดับแรก (Χ  
=3.9494 , S.D = 0.60859)  รองลงมาการตัดสินใจ (Χ  = 3.9167 , S.D = 0.66489)  การสราง
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บรรยากาศที่ด ี (Χ  = 3.8333 , S.D = 0.54415)  การวางแผนและการจัดการประชุม (Χ  = 3.7812 , 
S.D = 0.72130)  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Χ  = 3.6354 , S.D = 0.53335)  การแกปญหา
ความขัดแยง (Χ  = 3.5750 , S.D = 0.61696)  และการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Χ  = 3.5833 
, S.D = 0.64587) เทากับการมอบหมายงานบุคลากร (Χ  =3.5833 , S.D = 0.62456) 
                   ฉะนั้น พฤตกิรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเหน็ของกลุมผูนิเทศ กับกลุมผูรับการนิเทศ โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคา Χ  และS.D.  ของแตละดาน พบวามีคาใกลเคียงกันทกุดาน (S.D. 
สูงสุด = 0.72 และ S.D. ต่ําสุด = 0.46)  นั่นคือ พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาพฤตกิรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
                   จากการวิเคราะหเนื้อหาคําถามปลายเปด ของผูตอบแบบสอบถามที่เสนอแนะ เกี่ยวกบั
พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร สรุปแตละดานไดดังนี้  
                   1. การสรางบรรยากาศที่ดี  ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเดน็นี ้คือ ควรทําใน
รูปแบบกัลยาณมิตร ผูนิเทศเปนผูคอยช้ีแนะ ไมใชเปนการจับผิด บรรยากาศแบบเปนกันเอง รวม
กิจกรรมการสอน ทําใหเกิดความเต็มใจในการสอน มีความมั่นใจในการทํางาน   
                   2. การสรางทีมงาน ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเด็นนี้ คือ ควรสรางทีมงาน
ที่รูใจกัน มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน เปดโอกาสใหไดชวยกันคดิชวยกันทํา ควรจัดทีมงานที่มี
ความสามารถในหลาย ๆ ดานในทีมเดียวกนั  
                   3. การแกปญหาความขัดแยง ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเดน็นี้ คือ การใช
ความประนีประนอม และพูดคุยอยางเปนกันเองจะลดปญหาไดสวนหนึ่ง ควรมกีารชี้แจงใหทราบ
ทุกฝายเกีย่วกบัการดําเนินการในทุก ๆ ดาน ดูความถูกตองของนโยบายและเหตุผลความเหมาะสม 
แกปญหาจากสาเหตุ การแกปญหาความขดัแยงระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ควรใชส่ือเปนหนงัสือ 
แจงวัตถุประสงคในการจดักจิกรรมแตละครั้ง  
                   4. การตัดสินใจ ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเด็นนี้ คือ ใหตดัสินใจดวยเหตุ
ดวยผลจากหลาย ๆ ฝายอยางละเอียด ถูกตอง ชัดเจน ตดัสินใจจากระบบสารสนเทศ มีความยุติธรรม  
                   5. การวางแผนและการจัดการประชุม ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเด็นนี้ คือ 
ควรมีการวางแผนกอนการประชุม และควบคุมเวลา ใหมีการระดมความคิดรวมกัน จะไดรวมมือกัน
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ใหบรรลุเปาหมาย ควรจดัประชุมเพื่อหารือขอตกลงในแนวทางที่อยูในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาส
ใหมีการแสดงความคิดเหน็ ไมควรประชุมบอยเกินไป  
                   6. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเดน็นี้ 
คือ จัดวางตัวบุคคลในการทํางานเพื่อใหทุกคนปฏิบัติตามได ควรคัดเลือกบุคลากร โดยใชผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานแตละดาน จัดบุคลากรใหทํางานตรงตามความสามารถ ตรงตามสายงานจะทําใหเกิด
ความรับผิดชอบตองาน ใชหลักความยุตธิรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม  
                   7. การมอบหมายงานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเด็นนี้ คือ ปฏิบัติ
ตามผลการวิเคราะหบุคคล เพื่อประโยชนขององคกรเปนหลัก ควรมอบหมายงานใหกระจายใหทัง่
ถึง ตามศักยภาพของแตละบคุคล จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  
                   8. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะประเด็นนี้ คือ 
เปลี่ยนแปลงโดยใหทุกฝายยอมรับและรวมมือ  ปฏิบัติเปนตัวอยางในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน
หัวหนางานทําใหเกดิการพัฒนางาน การเปลี่ยนแปลงควรทําแบบคอยเปนคอยไป ควรดูสถานการณ
และความตองการของสังคม  ผูนิเทศตองเปนผูมีภูมิรู รูกลยุทธและวิธีการที่จะบริหารจัดการ พัฒนา
คนใหพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ตองวิเคราะหบุคลากร และผลการทํางานใหเอื้อตองาน จะลด
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
                   การวิจัยคร้ังนี ้ เปนการวิจัยเพื่อทราบพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปนการวจิัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1.พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 2.ความแตกตางของพฤติกรรมการ
นิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    สํานักงานเขตบางแค    กรุงเทพมหานคร      
3. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงาน
เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งนี้คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
เขตบางแค   กรุงเทพมหานคร    จํานวน  12   โรงเรียน      ผูใหขอมูลคือ   กลุมผูนิเทศ   (ผูบริหาร   
ผูชวยผูบริหาร และครูผูนิเทศ)  โรงเรียนละ   3  คน  รวม  36  คน   และกลุมผูรับการนิเทศ คือ 
ครูผูสอนโรงเรียนละ  4  คน    รวม  48  คน   รวมทั้งส้ิน  84  คน   เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤตกิรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ ตามแนวคดิของเซอรจิโอวานนี(่Sergiovanni) สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี ่ (ƒ)  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)  และการวิเคราะหเนี้อหา   (content   analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปเปนประเดน็สําคัญตาง  ๆ   ดังนี ้
                   1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2 กลุมคือ  กลุมผูนิเทศ   ซ่ึงเปนผูบริหาร   
ผูชวยผูบริหารและครูผูนิเทศ  จํานวน  36 คน  และกลุมผูรับการนิเทศ    ซ่ึงเปนครูผูสอนจํานวน  48   
คน รวมทั้งส้ิน 84 คน คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมผูนิเทศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41 -  50  ป  มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประสบการณการทํางานในตําแหนง 6 -  10 ป  กลุมผูรับการนิเทศ  พบวา สวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 -  50ป   การศึกษาระดับปริญญาตรี    และประสบการณทํางาน
ในตําแหนง  16 ป  ขึ้นไป 
                   2. พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     สํานักงานเขต
บางแค กรงุเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดบัมากทุกดาน โดยเรียงตาม
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คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ พฤติกรรมการนิเทศดานการสรางทีมงานการตัดสนิใจ การสราง
บรรยากาศที่ด ี การวางแผนและการจดัการประชุม การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง การแกปญหา
ความขัดแยง   การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   และการมอบหมายงานบุคลากร     
                   3. พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     สํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมผูนิเทศกับกลุมผูรับการนิเทศ   พบวาไม
แตกตางกนั  
                   4.แนวทางการพฒันาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนเิทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  คือ ควรมีการนิเทศแบบเปนกันเอง  เปนกัลยาณมิตร         
ผูนิเทศเปนผูคอยช้ีแนะที่ไมใชการจับผิด  ควรมีการสรางทีมงานที่รูใจกัน กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 
เปดโอกาสใหไดชวยกนัคิด จัดทีมงานทีม่ีความสามารถในหลายดาน ใชความประนีประนอมใน
การลดความขดัแยง มกีารชี้แจงโดยใชหนังสือช้ีแจงและแกปญหาจากสาเหตุ ตัดสินใจจากขอมูล
สารสนเทศและดวยเหตุผล มีความยุติธรรม มีการวางแผนและควบคุมเวลาในการประชุม จัด
ประชุมเพื่อหารือขอตกลงในแนวทางทีเ่ปนทิศทางเดียวกนั ใหการพฒันาบุคลากรและมอบหมาย
งานใหตรงกับความสามารถบุคลากร  และดูศกัยภาพของบุคลากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด         
ผูนิเทศปฏิบัติตนเปนตวัอยางในการเปลี่ยนแปลง เปนผูที่มีภูมิรู รูวิธีการบริหารจัดการ โดยการ
เปลี่ยนแปลงควรทําแบบคอยเปนคอยไป ควรดูสถานการณและความตองการของสังคม ทําใหผล
การทํางานตรงตามวัตถุประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 

การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
                   1. ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก  แสดงวา พฤติกรรมการ
นิเทศของกลุมผูนิเทศเปนที่ยอมรับของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมผูนิเทศซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหาร   ผูชวยผูบริหาร  และครูผูนิเทศมีความมุงมั่นในการพัฒนางานใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   และสวนใหญจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี บางสวนจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทําใหเปนผูที่มีความรู   
ความสามารถ มีความมุงมั่นและตระหนกัในบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอการนิเทศภายใน   
เนื่องจากการนิเทศเปนการทํางานรวมกนัระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ   ในการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  คอื การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  หรือผูเรียนมี
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คุณภาพที่สูงขึน้ สามารถพัฒนาตนเองได และตรงตามเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช พ.ศ. 2544   ซ่ึงสอดคลองกับการคนพบของศรีจิตต  สรางเอี่ยม   ที่ทําการวิจยัเร่ือง   
พฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดราชบุรี  พบวา  การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก   และผลการวิจยัของ ธีระพร   อายุวัฒน  ทําการศึกษาวิจัย
เร่ือง ภาวะผูนําและการปฏบิัติงานตามภารกิจการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวดั
สุพรรณบุรี พบวาการปฏิบัตงิานตามภารกจิการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนแกนนําการนิเทศภายใน  
อยูในระดับมาก  เชนเดียวกบัอรสา  หอยระยา  ทําการศึกษาวจิัยเร่ือง  สมรรถภาพการนิเทศของ
ผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวา สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก  และเมือ่แยกเปนรายดานพบวา  พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดานการสรางทีมงานอยูในระดับมากเปนลําดับแรก
ทั้ง  2  กลุม ทัง้นี้เพราะวาการทํางานเปนทมีเปนรูปแบบหนึ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จของงาน  ซ่ึงผู
นิเทศสวนใหญเปนฝายบริหารสามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความรวมมือ กําหนดบทบาท
หนาที่อยางชดัเจนสนับสนุนบุคลากรที่มีความรูความสามารถแตละดานไดทํางานอยางเต็มศักยภาพ  
พลังความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนยอมทําใหงานประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคดิของบาส (Bass)  ทีก่ลาววา  ประสิทธิภาพของกลุมจะเกิดขึน้ไดโดยมีความ
ผสมกลมกลืนที่เพิ่มขึ้น  ความพึงพอใจของสมาชิกกลุมเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนอง
สมาชิกทุกคนมีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกันและกนั  ฉะนั้นการนิเทศใหเกดิประสิทธิภาพ
จะตองใชการทํางานเปนทีม   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวจิัยของอรสา  หอยระยา  ทําการศึกษาวจิัย
เร่ืองสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร   พบวา  สมรรถภาพการนิเทศดานการสรางทีมงานอยูใน
ระดับมากเปนลําดับที่ 1 และ  สมรักษ  กิจเดช  ทําการศึกษาวจิัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการ
ปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญจังหวัด
นครปฐม  พบวา  การปฏิบัตงิานนิเทศดานการพัฒนากลุมอยูในระดับมาก  โดยพฤตกิรรมการนิเทศ
ดานการตัดสนิใจอยูในระดบัมากรองลงมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญที่จะมี
ผลตอการปฏิบัติงานทุกอยางในโรงเรียน   การตัดสินใจของผูนิเทศจะอาศัยขอมูลสารสนเทศที่เปน
ปจจุบัน  มีความถูกตองชัดเจนประกอบการตัดสินใจ และไมตัดสินใจเพียงลําพัง  แตจะใชวิธีการ
ปรึกษาหารือกนัในกลุม  เพราะการดําเนนิงานเกีย่วกับการศึกษาเปนเรือ่งของบุคลากรหลายฝายที่มี
ผลกระทบและผลประโยชนรวมกนั จึงควรเปดโอกาสใหบุคคลทุกฝายไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  ดงัผลการวิจัยของสมพงษ  ศิริเขต  เร่ืองกระบวนการบริหารของครูใหญโรงเรียน
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ประถมศึกษาองคกรบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา  การปรึกษาหารือกับผูรวมงาน
กอนทําการตัดสินใจของผูบริหารจะทําใหผลของการตัดสินใจนั้นถูกตอง และกอใหเกดิผลดีตอ
สวนรวม  สวนพฤติกรรมการนิเทศดานการสรางบรรยากาศที่ดี  ผลการวิจัยพบวา  อยูในระดับมาก
เปนลําดับตอมา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับนับถือ
ใหความไววางใจและการใหโอกาสในการทํางาน  มีความรวมมือและเอื้ออาทรกันในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  ซ่ึงทั้งผูนิเทศสามารถจัดบรรยากาศใหเกดิความรวมมือกนั  
และสงเสริมใหผูมีความสามารถไดปฏิบัติงานไดตรงกบัความตองการ  ซ่ึงสอดคลองกับ เคลาส 
(Clouse) ทําการศึกษาเกีย่วกบั ความคิดเหน็ทั่วไปของครูกับรูปแบบในการนิเทศการศึกษา พบวา 
ในการทํางานรวมกัน ครูและผูนิเทศสามารถใหคําแนะนํา เสนอแนะขอคิดเหน็ตาง ๆ เพื่อนําไป
ปรับปรุงดานการเรียนการสอนในอนาคตได  นอกจากนี้พฤติกรรมการนิเทศดานการวางแผนและ
การจัดการประชุม ผลการวจิัยพบวา อยูในระดับมากลําดับที่ 4 ทั้งนี้อาจเห็นวา การประชุม ทําให
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากเปนการติดตอส่ือสาร
โดยตรง เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสามารถ ส่ังการได
รวดเร็ว และผูนิเทศมีความสามารถในการวางแผนและการจดัการประชุม เพื่อการติดตอ
ประสานงาน และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันของบุคลากรในโรงเรียน ใหโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น รับฟงขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยมีบรรยากาศของความ
เปนกันเองในที่ประชุม ซ่ึงทําใหการประชมุประสบความสําเร็จ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เซอร
จิโอวานนี ่ (Sergiovanni) ที่กลาววา การวางแผนการจัดการประชุมทีม่ีประสิทธิภาพ ควรสนองตอ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัตลอด จนมีความ
ผูกพันกนัในการตัดสินใจ สวนพฤติกรรมกานเิทศดานการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย
พบวา อยูในระดับมากลําดบัที่ 5 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในการปฏิบัติงานทั้งดานการสอน และการ
สนับสนุนการสอน บุคลากร มีความตองการในการพฒันาตนเองอยูแลว เมื่อผูนิเทศสามารถจูงใจ
ใหเห็นถึง ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นถึง การมีวิสัยทัศน มีความรู 
ความสามารถ มีความริเร่ิมสรางสรรค และมีความเสียสละ มีอุดมการณในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจยัของ สิงหชัย  ทองอุไร  เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดันครปฐม ที่พบวา ผูนําเปนตัวการเปลี่ยนแปลง
ภายในหนวยงาน หรือกลุม ซ่ึงกอใหเกิดความมีประสิทธิผลตอองคกร และนําองคกรไปสู
ความสําเร็จ เชนเดียวกับ แมคเกอรเรย (Mcgorray) ศึกษาเรื่อง ผูนําในบทบาทผูบริหารการเรียนการ
สอน การทดสอบประสิทธิผลการใชโปรแกรมทางภาษา พบวา การที่ผูบริหารเขาไปมีสวนรวมใน
การวิจยัปฏิบัติการ จะทําใหตัวผูบริหารเองมีความรู และถือวาไดมกีารนิเทศดวย  โดยพฤติกรรม
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การนิเทศดานการแกไขปญหาความขัดแยง  ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมากลําดบัที่ 6 ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ ในการจัดใหทํางานรวมกนั หรือการสรางทีมงาน ไดพยายามที่จดับุคคลที่มีลักษณะที่
คลายกันไดทํางานรวมกนั และสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม ใหโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ 
มีการชวยเหลือกันในกลุม และเมื่อมีปญหาใหทกุคนไดรวมกนัแกปญหา เพื่อลดความขัดแยง ให
ทุกคนเกดิความรูสึกมีสวนรวม โดยใหรูขอเท็จจริง สรางความเขาใจ และใชการประนีประนอม ซ่ึง
ตรงกับการศึกษาวิจยัของ วีระพงษ  แสนโภชน  เร่ือง การศึกษาวิธีการแกไขความขัดแยง ตามแบบ
โธมัส  คอลแมนน ของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9  พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมสวนใหญเลือกใชความปรองดอง นอกจากนัน้ เลือกใชความรวมมือ การ
หลีกเลียง การประนีประนอม  ซ่ึงพฤติกรรมการนิเทศดานการสรรหาและคัดเลือกบคุลากร อยูใน
ระดับมากลําดบัที่ 7  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การพจิารณาเลือกตวับุคคลใหเหมาะกบังาน จะมกีาร
สํารวจตรวจสอบ ดวยวิธีการตาง ๆ ในการหาขอมูลของบุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกบั
งานที่จะมอบหมายมากที่สุด และกลุมผูนิเทศเปนผูพิจารณารวมกันในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ถึงแมวา ภายในโรงเรียนขั้นตอนแรกจะไมไดเปนผูรับบุคลากรเขาปฏิบัติงาน แตไดมกีาร
สงเสริมขอมูลความตองการบุคลากรไปยังตนสังกัดดวย และพฤติกรรมการนิเทศดานการ
มอบหมายงานบุคลากร อยูในระดับมากลาํดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ไดมกีารพิจารณาความ
เหมาะสมของบุคลากร โดยการสํารวจขอมูล และวิเคราะหใหตรงกับความรูความสามารถ และ
มอบหมายงานให เพื่อใหเกิดการเรยีนรูงาน เพิ่มประสบการณ และมทีัศนคติที่ดีตอการทํางาน โดย
ฝายบริหารมีความรับผิดชอบตองานที่ไดมอบหมาย ทาํใหผูที่ไดรับการมอบหมายงานมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน  ดังที่เอกชยั  กี่สุขพันธ  ไดกลาวไวในเรื่อง “การบริหาร ทักษะ และการปฏิบัติ” 
วา ขั้นตอนในการมอบหมายงาน ควรมีดังนี้  1) กําหนดงานและวัตถุประสงคในการมอบหมายงาน  
2) กําหนดขอบเขต หนาที ่ ความรับผิดชอบ และอํานาจในการตัดสินใจ  3) พิจารณาบุคคลที่
เหมาะสมจะรบัมอบหมาย  4) สรางความเขาใจดานนโยบาย เปาหมาย คุณภาพการทํางาน การ
ควบคุม และการประเมินผล  5) กํากับการทํางาน กระตุนใหกําลังใจ และติดตามความกาวหนาอยู
เสมอ  6) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                   2. ความแตกตางของพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมผูนิเทศและกลุมผูรับการนิเทศ  
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกนั  
และคา S.D. (กลุมผูนิเทศ = 0.60136, กลุมผูรับการนิเทศ = 0.61996) ใกลเคียงกัน จงึมีความเหน็ไม
แตกตางกนั เนื่องจากในการปฏิบัติงานการนิเทศ มีการทําความเขาใจ และรวมกันวางแผนในการ
ปฏิบัติงานประจําป รวมกันวิเคราะหการทํางานรวมกนั และในการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให
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เกิดผลตอผูเรียน ใหเกดิคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และเมือ่
พิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม คือ กลุมผูนิเทศ (Χ  = 3.6286) กลุมผูรับการนิเทศ (Χ  = 
3.7322) จะเห็นไดวาความคิดเห็นของกลุมผูรับการนิเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา กลุมผูนิเทศ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา ในปจจุบนั ผูรับการนิเทศมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนอยางนอย บางสวนมี
การศึกษาระดบัปริญญาโท ซ่ึงทําใหเปนผูมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศ และในการ
ปฏิบัติงาน จะเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย จึงทําใหผูรับการนิเทศมีความคิดวา การที่ผูนิเทศมาให
การนิเทศเปนการชี้แนะ และเปนการทํางานรวมกนั โดยมุงที่การพฒันาองคกรไปดวยกัน ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทองหลอ  ตุมทองคํา เร่ือง การปฏิบัติงานนิเทศภายในของกลุมผูนิเทศ
โรงเรียนวัดมะเกลือ พบวา ความคดิเห็นของการปฏิบัติการนิเทศภายในของกลุมผูนิเทศและ
ครูผูสอนไมแตกตางกัน 
                   สําหรับความแตกตางของพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุมผูนิเทศและกลุมผูรับการ
นิเทศ จําแนกรายดาน อยูในระดับมากทกุดานเชนกัน และเมื่อพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 
กลุม กลุมผูรับการนิเทศมคีาคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมผูนิเทศ โดยเฉพาะดานการแกปญหาความ
ขัดแยง มีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางนอยที่สุด รองลงมาคือ การสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากร การ
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง การมอบหมายงานบุคลากร การสรางบรรยากาศที่ดี การวางแผนและ
การจัดการประชุม การสรางทีมงาน และดานการตัดสินใจ มีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ การปฏิบัติงานตาง ๆในองคกรมีลักษณะประนีประนอม จึงสามารถลดความขัดแยง
ได สวนการตัดสินใจนั้น ผูรับการนิเทศจะเปนผูปฏิบตัิโดยใหผูบริหารหรือผูนิเทศเปนผูตัดสินใจ 
แนะนํา หรือใหความชวยเหลือ  
                   3.แนวทางการพฒันาพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร แตละดานมดีังนี้ การสรางบรรยากาศที่ดี ในการนเิทศ
การศึกษา ที่จะไมสรางความเครียดใหกับทั้งผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ จึงควรเปนผูที่ความเขาใจใน
งานเดียวกนั และเปนบุคคลที่มีความเปนกนัเอง สามารถพูดคุย และเสนอแนะ แนะนํากันได  การ
สรางทีมงาน ควรใหมกีารรวมมือกันมากที่สุด โดยจัดคนที่รูใจกนั จะไดรวมคิด รวมทํา แกปญหา
ความขัดแยง ดวยความประนีประนอม ดวยการตัดสินใจที่ชัดเจ บนหลักความยุตธิรรม โดยอาศัย
ขอมูลสารสนเทศ ในการจัดการประชุม ควรมีการวางแผนในการดําเนินการประชมุ เพื่อใหอยูใน
เวลา และไดสาระ ในการสรรหาบุคลากร ควรใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การทดสอบความรู
ความสามารถ หรือการสัมภาษณ การทดลองงาน เพือ่ใหไดผูที่ตรงกับความตองการ และในการ
มอบหมายงาน ควรใชหลักการวางตวับุคคลใหตรงกับงาน คํานึงถึงศักยภาพของแตละบุคคล   และ
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ผูนิเทศ จะตองเปนผูมีวิสัยทศัน มีความรู ความสามารถ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาตอไป 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
                   จากการคนพบของการวิจยั การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และผลการวิเคราะหขอมูล
รวมทั้งการอภปิรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เกีย่วกับพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนประโยชนและแนวทางใน
การศึกษาวิจยัครั้งตอไป ดังนี้ 
                    1. การนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ รวมกันกบั
บุคลากรทุกฝาย มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา ใหการพัฒนาบคุลากรโดยการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร จัดทีมงานที่จะใหการนิเทศซึ่งกันและกันดวยบรรยากาศที่เกื้อกูลกัน ฝกให
บุคลากรทุกคนไดเปนทั้งผูนําและผูตามทีด่ี และสงเสริมในเรื่องของการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยู
เสมอ โดยการใหไปอบรม สัมมนาตามความสนใจและตรงกับงานทีป่ฏิบัติ เพื่อเพิม่ศักยภาพของ
ตนเอง และผูนิเทศควรเปนผูที่ใฝรู และแสวงหาความรูใหม ๆ ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถให
คําแนะนําแกผูรับการนิเทศได 
                    2. ในการนิเทศภายในสถานศกึษา การนิเทศติดตามเปนสิง่สําคัญ เพราะถาขาดการ
ติดตามอยางตอเนื่องก็จะทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนงาน ผลงานขาดประสิทธิภาพ ไม
สามารถทําใหสถานศึกษาพฒันาไดเปาหมาย ฉะนั้น ผูนิเทศควรใหความสําคัญในการนิเทศตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไว  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
                   ในการศึกษาวิจยัคร้ังตอไป  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
                   1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                   2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สงผลตอการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                   3. ควรมีการศึกษาเกีย่วกับ พฤติกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพฒันาการวจิัยใน
ช้ันเรียน 
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ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 94

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
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ที่  ศธ.0502.203.2/0191                                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                              นครปฐม  73000 
                                                                               

                                                                                 19    มกราคม    2549 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่งมือวิจัย 

เรียน นางสาวมนทิรา  โกสุม 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ 

      ดวย  นางสาวชนาลัย  เลิศประพฤติ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา   
การบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําสารนิพนธเร่ือง 
“พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร”  

                   ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อการวจิัยทีแ่นบมาพรอมกันนี้  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง มา  ณ โอกาสนีด้วย 
 
                                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
                                

                                                                          (รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
                            หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
ฝายธุรการ 
โทร 0 3421 9136 
โทรสาร 0 3421 9136 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒ ิ
 

1. นางมณี     ศรีวิบูลย  คม.  สาขาการวัดและประเมนิผลการศึกษา 
    อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพื้นฐาน 
    คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2. นางสาวมนทิรา  โกสุม  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
    ศึกษานิเทศก 8 สํานักการศกึษา 
    กรุงเทพมหานคร 
 
3. นางกิ่งแกว   ไทยธรรม  กศ.ม. สาขาเอกภาษาไทย 
    อาจารยใหญโรงเรียนวดัมะกอก สํานักงานเขตตลิ่งชัน 
    กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 
และรายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
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ที่  ศธ.0502.203.2/0232                                    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                              นครปฐม  73000 
                                                                               

                                                                        27    มกราคม    2549 

เร่ือง ขอทดลองเครื่องมือ 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวดัอุดมรังสี 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  5  ฉบับ 

      ดวย  นางสาวชนาลัย  เลิศประพฤติ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา   
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร ไดรับอนุมัติใหทํา       
สารนิพนธเร่ือง “พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร”  

                   ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นางสาวชนาลยั   
เลิศประพฤติ ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพือ่นําไปปรับปรุง
แกไข กอนนาํไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางด ี

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย  จักขอบพระคณุยิ่ง 
 
                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
                        

                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร) 
                     หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝายธุรการ 
โทร. 0 – 3421 - 9136 
FAX 0 – 3421 – 9136 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
 

1. โรงเรียนวัดอดุมรังสี  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนวัดหนองแขม  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนบานขุนประเทศ  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนประชาบํารุง  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
5. โรงเรียนวัดศรนีวลธรรมวิมล  สํานักงานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
6. โรงเรียนคลองบางแวก  สํานกังานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมเครื่องมือ 

และรายชื่อโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมเครื่องมือ 
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ที่  ศธ.0502.107(นฐ) / 0647                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                                                                             พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
                                                                                              นครปฐม  73000 
                                                                               

                                                                         1    กุมภาพนัธ    2549 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี 

      ดวย  นางสาวชนาลัย  เลิศประพฤติ  นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําสารนิพนธเร่ือง “พฤติกรรม
การนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  ครูผูนิเทศและครูผูสอน ใน
โรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําสารนิพนธ ในการนี้  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดแจงผูชวยผูบริหารและครูทราบ เพื่อขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนเุคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
                                       

                                                            (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0–3424-3435 , 0-3421-8788 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมเครื่องมือ 
 

1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนคลองหนองใหญ  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนวัดบณุยประดิษฐ  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
5. โรงเรียนวัดมวง  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  
6. โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลยอนุสรณ)  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
7. โรงเรียนหมูบานเศรษฐกจิ  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
8. โรงเรียนเพชรเกษม  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
9. โรงเรียนบางแคเหนือ  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
10. โรงเรียนวัดศาลาแดง  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
11. โรงเรียนบางเชือกหนัง  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
12. โรงเรียนบางไผ  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

104

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 
Item-total Statistics 
 

Scale  Scale  Corrected 
Mean  Variance Item-  Squared  Alpha 
If Item  if Item  Total  Multiple if Item 
Deleted  Deleted  Correlation Correlation Deleted 

 
NEED 1        134.6522 462.3281 .8326          .  .9738            
NEED 2          134.9130            470.6285 .6402          .  .9745 
NEED 3          134.8696  469.2095            .6019          .  .9746 
NEED 4          135.2609     474.2925 .4418                       .  .9753 
NEED 5              134.7391            457.5652 .7828                       .    .9739     
NEED 6          134.9130            475.6285 .4668                      .          .9751 
NEED 7          134.9565            460.0435 .7259          .  .9741 
NEED 8          135.0000            461.0909 .6823          .  .9744 
NEED 9          134.9565            462.6798 .6979          .  .9743 
NEED 10          134.9130            457.2648 .8724          .  .9735 
NEED 11          134.6957            460.4941 .8404          .  .9737 
NEED 12          134.9130            467.5375 .6272          .  .9745 
NEED 13          134.8261            465.6957 .5998          .  .9747 
NEED 14          135.2174            468.5415 .6827          .  9744 
NEED 15          135.1739            462.3320 .6767          .  .9744 
NEED 16          135.1304            452.6640 .8512          .  .9735 
NEED 17          134.9130            457.5375 .7689          .  .9739 
NEED 18          135.0000            462.0000 .7430          .  .9741 
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NEED 19          134.7826            463.7233 .7244          .  .9742 
NEED 20          134.8261            455.7866 .7767          .  .9739 
NEED 21          135.2174            473.7233 .5674          .  .9748 
NEED 22          134.7826             464.7233 .6951          .  .9743 
NEED 23          135.0435             468.8617 .6215          .  .9746 
NEED 24          134.8696             456.6640 .8138          .  .9737 
NEED 25          135.0435             462.1344 .7206          .  .9742 
NEED 26          134.8261             459.9684 .7107          .  .9742 
NEED 27          134.9565             460.1344 .7235          .  .9742 
NEED 28          135.0000             463.6364 .7483          .  .9741 
NEED 29          134.7391             457.0198 .9000          .  .9734 
NEED 30          134.7826             458.6324 .7295          .  .9741 
NEED 31          135.0435             467.3162 .7332          .  .9742 
NEED 32          135.2174             459.5415 .7407          .  .9741 
NEED 33          134.9565             455.6798 .8395          .  .9736 
NEED 34          134.8261             455.3320 .7878          .  .9739 
NEED 35          135.0870             459.2648 .7012          .  .9743 
 
N of Case =   23.0 
 
                  N of 
Statistics for    Mean    Variance         Std Dev    Variables 
     Scale     138.9130 489.8103         22.1317         35   
 
Reliability Coefficients  35 items 
 
Alpha =   .9749 Standardized item alpha =  .9749 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เร่ือง 
พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
...................................................... 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้สําหรับกลุมผูนิเทศ และกลุมผูรับการนิเทศ 
- กลุมผูนิเทศ หมายถึง ผูบริหาร , ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ และครูหัวหนา

สายชั้นหรือหวัหนากลุมสาระวิชา 
- กลุมผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูผูสอนในโรงเรียน 

2. แบบสอบถามนี้จัดทําโดยมีวตัถุประสงค เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ 
      ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
3. คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในภาพรวม  ไมมีผลตอ

ผูตอบแตประการใด  จึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบ
ทุกขอ ตามสภาพความเปนจริง 

4. แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกบัความตองการ และขอเสนอแนะในการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ 
โอกาสนี้ 
 
 
                                                                                              นางสาวชนาลัย   เลิศประพฤติ 
                                                                           นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
                                                                                               ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 
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พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
...................................................... 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
   โปรดทําเครื่องหมาย / ใน  (   ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 

ขอความ ชองนี้สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ      
                    (     )  ชาย                                (     )  หญิง 
2. อายุ       
                     (     )  21 – 30  ป                     (     )  31 – 40  ป 
                     (     )  41 – 50  ป                     (     )  51 – 60  ป 
 
3. ระดับการศกึษา 
                     (     )  ต่ํากวาปริญญาตรี          (     )  ปริญญาตรี 
                     (     )  สูงกวาปริญญาตรี 
 
4. ตําแหนงหนาที่ 
                     (     )  ผูบริหารสถานศึกษา     (     )  ผูชวยผูบริหาร 
                     (     )  หัวหนาสายชั้น หรือ หัวหนากลุมสาระวิชา 
                     (     )  ครูผูสอน 
 
5. ประสบการณทํางานในตําแหนง 
                      (     )  1 – 5  ป                         (     )  6 – 10  ป 
                      (     )  11 – 15  ป                     (     )  16  ปขึน้ไป 
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ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศ  ขอใหทานพิจารณา
พฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศวา มีพฤติกรรมอยูในระดับใด  แลวทําเครื่องหมาย  /  ตรงกับ
ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกตามสภาพที่เปนจริง  เพยีงขอละ 1 คําตอบ   

ระดับพฤติกรรม  
ขอ
ที่ 

 
พฤติกรรมการนิเทศ มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

 
1 
 

2 
 
3 
 

4 
 
 
 
 
 
5 

 
6 
 

7 
 

8 
 
9 

 
10 

 

การสรางบรรยากาศ 
ใชรูปแบบตาง ๆ เพื่อการสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทํางานของบุคลากร............................. 
ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจกับบรรยากาศ
การทํางาน...................................................... 
ชักนําใหครูในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ
รวมกัน……………………………………… 
การสรางบรรยากาศในการทํางานที่เกื้อกลูและ
เปนกันเอง........................................................ 
ชอเสนอแนะ..................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
การสรางทีมงาน 
เปดโอกาสใหคณะครูไดมีสวนกําหนด
เปาหมายของโรงเรียนรวมกนั......................... 
มีการกําหนดบทบาทหนาทีข่องบุคลากรที่
ชัดเจน............................................................. 
สนับสนุนใหกลุมมีการวางแผนเพื่อการทาํงาน
รวมกันอยางมรีะบบ....................................... 
จัดสรรงานเพือ่ใหสมาชิกในกลุมได
รับผิดชอบรวมกัน.......................................... 
สรางแรงจูงใจใหสมาชิกภายในกลุมรวมมอื
กันและทํางานสนับสนุนซึ่งกันและกัน.......... 
การจัดครูเขากลุมทํางานตามความรู 
ความสามารถและความถนดั........................... 

 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
 
 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
 
............ 
 
……… 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
......... 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
......... 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
......... 
 
……. 

 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
......... 
 
……. 
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ระดับพฤติกรรม  

ขอ
ที่ 

 
พฤติกรรมการนิเทศ มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 

13 
 
14 
 

15 
 

16 
 

 
 
 
 
17 
18 
19 
 
 
 

 

การวางแผนในการประชุมกลุม โดยที่สมาชิก
ทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น................ 
ขอเสนอแนะ.................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
การแกปญหาความขัดแยง 
แกปญหาความขัดแยงระหวางนักเรียน 
ผูปกครอง และครูเกี่ยวกับกจิกรรมของ
โรงเรียน........................................................... 
แกปญหาความขัดแยงของนกัเรียน ผูปกครอง
และครู ดานคานิยม......................................... 
แกปญหาความขัดแยงของนกัเรียน ผูปกครอง
และครู ดานบทบาทหนาที่.............................. 
แกปญหาความขัดแยงของนกัเรียน ผูปกครอง
และครู ดานเปาหมาย...................................... 
แกปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรของ
โรงเรียน.......................................................... 
ขอเสนอแนะ................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
การตัดสินใจ 
มีการตัดสินใจโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม…… 
ใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ............. 
พัฒนาความมีเหตุผลของครูและนักเรียน 
เพื่อใหสามารถใชกระบวนการแกปญหาได
อยางมีเหตุผล……………………………….. 
ขอเสนอแนะ................................................... 
........................................................................ 

 
........... 
 
 
 
 
 
 
……... 
 
……... 
 
…….. 
 
…….. 
 
……... 
 
 
 
 
…….. 
…….. 
 
 
…….. 
 
 

 
......... 
 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
……. 
……. 
 
 
……. 
 
 

 
......... 
 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
……. 
……. 
 
 
……. 
 
 

 
......... 
 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
……. 
……. 
 
 
……. 
 
 

 
......... 
 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
……. 
……. 
 
 
……. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111
 

ระดับพฤติกรรม  
ขอ
ที่ 

 
พฤติกรรมการนิเทศ มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 

 
 20 
 
21 
 
 
 
 
 

22 
 
23 

 
24 

 
25 
26 

 
 
 
 
 
27 
 
 

28 
 

การวางแผนและการจัดการประชุม 
มีการวางแผนการจัดการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ................................................... 
ดําเนินการประชุมดวยบรรยากาศของความ
รวมมือ............................................................. 
ขอเสนอแนะ.................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ใชวิธีการหลายรูปแบบในการคัดเลือก
บุคลากรสูตําแหนงหนาที่การงาน.................... 
ใชประโยชนจากรายละเอยีดของขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ อยางมั่นใจ...................................
ใชระบบที่ดแีละมีขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได
เพื่อการคัดเลือกบุคลากร................................. 
ใชกระบวนการคัดเลือกที่หลากหลาย.............. 
ใชขอมูลในการจัดวางตวับุคคลใหเหมาะสม
กับหนาทีก่ารงาน............................................. 
ขอเสนอแนะ..................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
การมอบหมายงานบุคลากร 
วิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง และ
องคประกอบของคณะทํางานชุดตาง ๆ ได
อยางถูกตอง…………………………………. 
มีการใชผลของการวิเคราะหมาเปนขอมูลใน
การพิจารณามอบหมายงาน…………………. 

 
 
……… 
 
……... 
 
 
 
 
 
……… 
 
……… 
 
……… 
…….... 
 
……… 
 
 
 
 
 
 
……… 
 
……… 

 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 

 
. 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 

 
 
…… 
 
…… 
 
 
 
 
 
…… 
 
…… 
 
…… 
…… 
 
…… 
 
 
 
 
 
 
…… 
 
…… 

 
 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
……. 
 
……. 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
……. 
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ระดับพฤติกรรม  

ขอ
ที่ 

 
พฤติกรรมการนิเทศ มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 
29 
 
 
 
 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 

มีการนําผลของการวิเคราะหมาใชในการปรับ
ภาระงานของครูใหเกิดประโยชนสูงสุด…….. 
ขอเสนอแนะ..................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
ใชยุทธวิธีเพื่อใหเกดิการเปลีย่นแปลง ที่
คํานึงถึงความแตกตางของบคุลากร................. 
ยอมรับระดับความตองการของครูเพื่อ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง....................... 
รูระดับความสามารถของตนเองที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง.............................................. 
รูชนิดของอิทธิพลที่จะใชเพือ่ใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลง.................................................... 
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสราง
ภายในกลุมทํางานเมื่อมีความจําเปน................ 
การปรับลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
สมาชิกไดอยางเหมาะสม................................. 
ขอเสนอแนะ.................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ - สกุล               นางสาวชนาลัย      เลิศประพฤติ 
 
ที่อยูปจจุบนั                                   9/457  หมูบานบุศรินทร ปนเกลา  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
                                                       ตําบลกระทุมลม     อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 73220 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2524                                       จบการศกึษามัธยมศึกษาปที่  5  จากโรงเรียนศึกษานารี 
                                                        อําเภอธนบุรี   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
พ.ศ. 2528                                        สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี     วท.บ  (จิตวิทยา)     จาก 
                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ประสานมิตร 
 
พ.ศ. 2544                                         ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
                                                          บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2533     รับราชการในตําแหนงอาจารย 1  ระดับ 3   
                                                        โรงเรียนบางเชือกหนงั  สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
 
พ.ศ. 2543      ผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 5  โรงเรียนวัดเจาอาม 
       สํานักงานเขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร 
 
พ.ศ. 2544                                          ผูชวยผูอํานวยการ ระดับ 6  โรงเรยีนวดัสีสุก 
                                                          สํานักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
 
พ.ศ. 2546      ผูชวยผูอํานวยการ  ระดับ 7  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 
       สํานักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title-page
	Abstract
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix



