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  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนใน
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พัฒนา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริง
และดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 3. กระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู 
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 The  purposes  of  this  research  were  to  find  1) supervision process of private schools 

in Bangkok, 2) teacher’s performance of private schools in Bangkok and 3) the relationship 

between supervision process and  teacher’s performance of private schools in Bangkok. The  

sample  used  in  this  resource were  254  schools  under  The  private schools in Bangkok.  The  

respondents from each school  were the director, assistant  director and teacher  with  the total of   

1,016. The instrument  was a questionnaire. The statistics used  to analyze the data were  

frequency,  percentage,  mean, standard  deviation, and  Pearson’s  product – moment  correlation  

coefficient.   
 The  findings  of  the  research  were  as  follows : 

 1. The supervision process of private schools in Bangkok,  as  a  whole  and  as  an  

individual, was  at  a  high  level. Considering in each aspect, it was found that all aspects were at 

a high level. The priorities were assessing, prioritizing, designing, allocating resources and 

coordinating, directing. 

  2. The  teacher’s performance of private schools in Bangkok,  as  a  whole  and  as  an  

individual, was  at  a  high  level. Considering in each aspect, it was found that all aspects were at 

a high level. The priorities were seek for and use information, development plan education and 

activity of education. 

 3. There  was  a significant  relationship  between  the  supervision process and  teacher’s 

performance of private schools in Bangkok  at .01  level  of  significance. 
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~ ' 

l'lll Uf!O ~ uiJ 111! ~::; iJ 'IJ 1omu<i ~ llf:f 1J u ll::: lfU Ulfl-j u 1M' I Ufl'li'IJ ~ 111111 ffflll 11'1<1 UI'IIJ 111W i'i~ 11 ~ 
• 

11> 1 fl{)I1111J lui I'll \1 u 1 'IJ flll 11i] ui'lvwlf1 11, ~ft'~il 

4 
Ben M. Harris, Sugervisory Behavior in Education, 3'' ed (Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-hall Inc.,l985), 10-11. 
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1. ~'lti u<~ll'Uu~f 11 fiTil'IJ"tHJOlJlifu 1!lrnll~vwilmill~~l!J'>lo'lhutmT m~ !Jti hi' . . ~ 

'm"v~tmiu<Ymnrill ~~l!J!ltil)"llljti~f li~"<Yn l M'fimJm~ oti ;iu ~uih~ution~~il"m~o~ 
f i! Hll wm ~" m'j fimnl M' u m~ otil'iuvti l'i ulll ti h ~~~ owu u~f i! l?.o iuil"ii~~ua~'I'J'U ~lti gu . . . 
~'liti rilullmw<Yllinwll1nv -1hlvl 'liulJU'IflJlllmnrmuli "Ja"Jn"iu~lllom'>~"onfimn'llu~ . . 

~1'11'\J llJ l"'>l!l'IJ fJWfl wm n fffnn' lllfl!ll'J fimn'll u~ 1:1' Ol'Uti 1~ mvl V~l'll ti 1LI '>:; l'l'lfli '110 Li'J lfl ~;r:h 

l ti tl1111 uti if., ff1tifl n ~"m>fffllll 'l ~a~ l ti'l'lm ::ii'umm n fffllll1~v" 1::: M' 'IJ u~ -chu n ~ 1 tin n fffllll • • 

U M ~'Ill~ ~~01flU <I fll'l'l fll'J .i llll ti ~lti fll'J ~jj fll 'jfffllll!V fl'II'IJ ,j 'J lfl!Jilfll 'J ~jjfll :l I~ !J'IJ fll 'J <YV'IJ 0~ 

v dlu 1:1' m'!'lll <YlJ v 11 .r v ~ L1 fuLl 1 ~llal!J ~ nJ 'I li-h 11:; 1 1'1 u own I'll ti 11 'Ill m1 m 1 -n I'll ti 1uv a 1m . . . 
ua::m1TII'II'IJ1Li>::il'l'l~m'l'lfl n ~~!Jtifln <YV'IJ '111l M'm1u~m1~ lti l'lilfll'j 'IJV~ ~u~m'> 11 ~1'1ou 

o~'lll.,,J 1:; il'l'l ~ fll'Vl'iilt '!\'1 1 ~ i1ou lllll!Ju 'li ~ .r v~tl" fi11m1 a~' 

2. Hll m:: 'Vl'Lllllflfl n::lfli]~'l'll~lflllll! fill ff ~Hat M'h ~~~ OtiiVfl'lf'WlJ~ l'IJ 1'\JU m~ Oti . . 
a" 11~ nu a~'l'l tim~m" finm'llv~IVfl'li'IJ uti ~l'lu i ,J., 1u n11 'l n'llv~~fl'jlli! fi11i u" ::uui<Y~uolJn 
1 l'lu 1 LifillJ 1111 i fl'IJV~fi !'11>: 1u 'lh~llll'J::I 'l'lflii Vfi1 lfll'J'IJOl!Jiil 1'1'11~ lfl1ll i! fi11ll ~ .i m rl v~mllJ 
~ .. ..~ ~"~-" ~~ '9 
fiV~fll'j'IJ<J~fillli'lUH~l'IJ fll'Jl'l~'l'jti'VlHfll'Jflfllll'IJV~IVfl'II'IJHlJ!!ti1 ttilJ !lJ tti'l'll~'l'lj)llfi tti'Vll~ 

., '> ~ ilu oi'i llJ m 1::: ~fl'Jll • fi11 i uAii tltu111i lHl'IJ m fl m 'J !'1 ~ '11 u m~fl n fflllllVV lJlJ v Ll <Yn "" llJlJ 1 "" .. " .. 
~ ~ • ~ 7 d ~ _I _I :>1 ~ dt 9 ~~ 
I jj l'lf'IJ fl 'W lllfl fll 'j '1'1 f1l1::'11l ~lfl'j liJ! flii'IJ tH 1J 1:; I 'l'lflu 1:; ff'Llu 'l!l111fli]fi I 'IJW l1 i'J !lllJ H!'l m :::'11 'IJ 

' -I ~ ~ ~ ~-I ~ ~ o 9 ~~-I • & ~ ' 
AVfll'J 1J'J ::flV'Ll Vl'li'Vt!!a:;'J 10 tjj'IJ<J~H1Jflfi1V~tillt1 Uti '111 1 llfllJflfi'J VH l'IJ1til1 'W ~ tlJ <lllJ lHl . . 
<YUU<Ylj u ~ lti fll 'jlltil vlvnn fffllll'IJfi'l 11a1ti i ~ 

vtl1~ 'hilA lltulll'IJV~m 'l 'l'l!JlJlJlfllJliJlllllOLi'J:; m1 tlwmll<hrl'tu 'l ~uri ilwmll 
.. 'U ... ... .. . . . 

1fio1nu<Ymti::'IJ v~ 1'11l'll'l'lv ~ 1 iiv~ lllflfi1, ff1ti l my11oii i! 1u::m~ ~fl'j lllJ fi11 '1uA il11 iJ ilti mn 

5 = " = "' Q.' """ & .od 11110'1'l'J 1i1Wti'l'l'J, "'Vlfl'l'lN t'IJfll'j'l'li!J'Wlfll'JVl'li1flfllll!Vfl'llti", 1l'Jffl'jfll'Jflfllll 

!Vfl'llti 6,57 (lJmlfilJ 2539) : 13 

·=~· .. "'" ·~ = .. 9 1:1'~ !A lll~A'J::\,)!'1, "fll'Jflfllllltlfl'llti fi1llJ<lli'JIIlJlflfl1lalJ!l1!'1111Hl11U", t'IJ 

wo'llti~fio~rif•~"nnfinm: 2J <Y'II (fl1~1'1'1'1'l"l: 1Hvhr~rJFrmm.,'l'lfl1, 2538), 129-130. 

7 
onmm ilml<Yil~. "m1a~'Vl'IJ'Vll~fll'jftfllll!Vfl'II'Ui'l'loitiuv 1nmi11AtJ", 1n<Yu .. 

flUflfllll!Vfl'liti 7,60 (llJlllOll 2539); 20. 
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• 
t'Vi':i 1:: 'l il f 1J t~w ?i v u tt ll:: ri ww 1J tt nu u vo 'lli mm:: <W nll rm t \'Ju ~1h:; nv1J::i'!f1'1i'Vl i'u !l ~' ~ 1 n 

~ . 
1:1 fll'Vltl 'l!l11 'IJ !J~ ::i'lf1'1i'Vl f1 Fi ~ Hll fl1:: 'Vlll.i!J fll'i llflfll'i fffl'IH\1 !J~ h ~~~ Oll vhth ::t '11 fl ! 'Jiu fli 

Wfl'lfll '[ ~f1J !~ll!~!Jll!! ll:: !llff~fll'i ~1flllfl':i lllflf'i! vh 1M' fl~ ll1!J!Jfl l tlm ~ ~t\'Ju fl 'j 'li1Nfllflf 'i! 
~ ~ ~ q ~ -. . . " 

l!Hll m> !lvuilm ri ~t,'htl~ ::mill\ iimu flTI'I M~ ii 'hhnn m> limn.i t:~'ll v~m 1u n l'lll l1 !l ~ ~u i'i~ ii 
'U q 'U 'U 

11'l!l11~1~A'utl'lu1l'l!l1l~!~01~t:~~n1Jfl11tlfi'l1'~~1llWlllllll'l~~1ll::i'!f1;'11fllttll::tl'l!l1l~!~o1,J'v~ 
01Jf1Wfl1'Vl 'li11'1 m~ Yi1~1u 'II v ~fl ~ ~ ~ tt 'li u v u ·h 1lom1'11 v ~fl ~ ~fl~ 11i:i ~ iftl'lu 11 ~ \\' olhfl'w ri1u l1 it~ 

q .... v .... "' 

l\ ri ~ Hll m ::nlJ .illi)Wfl1'111u m~ llf1fl n limm!ll:: Hll ffll qn if 'llll~il' m~ ou1 u 1 ~ ~~~ oumn'!fu 
v~~~vd d • ~ ,, ~ ., ; 4 <l ~ 
H1~1'l !l'l!ll~!'llllf111lJi.1lflW'IJ!Hfll'i !'!ffn::1J1llfll~U!l'lfl! U ! H!'i l'lll9f1fll'i1J'il11Hlll 
~ . 

• d ,'ll~ 'j) 'jl:, d! ~ ! ,!; 'j/ .., 

~::1h:: !l'IJHll1:11!'i ~ f1lllll'l!J~ 1 'lf'lllll'l8U9f ~!Ull m::1J1ll fll~l'l~ 6 '\Ill tl'i::fltl1Hl1tl fll'itl'i::tllll 

1:1 m'Vltlwm n n \\' 1'1 ihl'l u m 1mh fl'ru 'IJ a~tl w m m> a an tt uu 11i n n Vi 1~ 1u n n \\' f1l'fn 'llf'Vltn m . . . 
• 

m>tl>::!llll ~1u t!ll::nn;u11um>Yi1~1u 1u m> IJI'lm ::u1um>iltnff1u h ~ ~~ ou·ilmilu>::l'lu • 

'llfiu~~1ll'll8~flltu1., ~~~ou1 M'iitl>:: itniimv.Hll::~h::il'lliiwa ull::i'i~m1ui:i~u u 1'11Hfl1> !lr 1~ 

tri1!Jm ::mum> umfl~m~ i'iltilum> 1u1 > ~~~ outt:~fl'lfll~ i~f um~f m I'Nmm l! 1'WIJ wmv. . . 
m> 111111 1il ii m > tl fi UA 1'11!J 'llul'!au '118 ~ m :: m 'Wfm u 1 n fl1 u >:: 1'1 u \! ~ 6 n~ 1v 

2. t~8m1umnlfiil'A~1'W'II8~fll h~t~tJW8fl'lf'W1un~~~l1'11lJl1l'Wm 

3. tYI am 1Uf111ll illl'l1' u ,r.,:: M·h~m:: mu nwu t '11 flnHm> tl fi'I1'A nu 'll a~ flll ~ ~ ~~ ou 

!tlfl'lfllt 'W fl ~ 1!'11'11!Jl1l'Wfl1 

ri!Jl1l1 i1iitJl'lj1wnl', ll~~ ~1~tl1u ua::wmilm{ unii, m<'I1'V'lll!ll'l51'1i'I1Al> 

t~il'~ift~'lff1Nnt:~mllm : tl~::marrn::, uul'lu~ 2 (n~1t'll'l'l'1 : M'1~~uri1u~1nf1 mv.Vim.:f, 

(2545), I. 
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v 0 ""'QJ 
~Dfll0l~~D~fll1l~V 

~~ ll 1M' l'fll'fl fl <i' ll ~i11J 1'fl mh::; l'f ~rl'llll ~ nn 1~ ou11:: tl'lu u u 1'1'11~ 1 u f1 wrw1 0111111 
' • 

fi ll'lll 1J'Il !Nfl n 1 ~ o ~1~ o ;~timu 'f!.fi llft 1tl1lJ'Il!H f1 n 1 ~o "11il ~ il 
• 

I. m:;1J1Ufll'JUI'I'lff'llll~ h ~&1tJUillfl'liU 1 Ufll ~I'Vl'l'llJl11Ufl'i ll~hn::iJ1J 1'fl 

2. mnJfiiJ~~1U'Illl~flt 1 Hl1 tJUillfl'liU 1 Uflt ~l'l'l'l'llJl11Um ll~iu >::iJ1J lfl 

3. f1'j :;1J 1U fll'j Ul'l'lrtii fl11lJ am:r u £ fl1J f11 nJ flVA ~ 1U 'llll~ fl t h ~ &1 vu Ill fl'liU 1 u 

fl'i; ~l'l'l'VIlJl11tJfl'j l11ll i:U 

a~~~!JlU~Mm11iln 

~~ ml'lu u u 1'1'1 N 1 u m > 1'1 > 1 ~!'Ill u ~ 1 .i' ~ 1 f1 nn flmn1 ~v ~1 ~ v; ~ 'llll ti 111 u 'fl!Yll 11 A Jl1U 
• 

'llll~m>1~v Hii~il 

1. m:;1J1Ufll>UI'I'lff'llll~ h ~~1 vuwn'liu 1 um ~l'l'l'VIl1l11UH> mi1m::ilm.humn~ 
' . 

2. m>t!fili~~1lJ'Illl~fl! h ~~1 vtJillfl'litJ 1 Ufll~l'Vl'l'llJmum ll~1m::ilmhumm 

3. m :;1J 1u m> ilt nffil f111ml'm:r u £ ilu m> tlfili~ ~ 1 U'llll ~ f1 t 1 > ~t1owll fl'lilJ iu 

• • 
iu f11 'j fffl'IJ 11 ~ onf ~n 1 .i'u 1'1'1 q'IJ a t11 ~ 'j::; 1J 1111 11lll! f1 'j lllJ !Ill 1fl 'fl'llll ~fl n 1~ tJ 

.I w - -~ = ,; - 9 1J'i::flll1JI'l1tl l'l11JlllJ (Input) m::U1lJfll'i (Process) ll<l::f-11lf-Hll'l (Output) 91~11fl'l'l'lHI<l::flllJ 

(Katz and Kahn) i.i'mh1 H--.in:;u1Jfillil~~1l>h~ 1 ~iifl11lJfflJWU-fitm::iif-I<Jm::nu~~ilutm:; 
. . 

ilu 1 u f1 m'h t u u~ 1w'i'l ll 1 M'm > <~11'1 otl> :;!1' ~rl'llll~ h ~ t1 vu 1 >~ tJll~rlU> :;nllmh~ 1 m ti 1il ii 
' ' • 

f111lJ fflJ wu -fi n111Y !11'V1111>! 1\' ll 11 (context) '11 ~ mv 1 ww:; mvu ll f1 h ~ t1 v u ii 1-lllll! 1 U>::; 111J 

nnflmn'llll~ THt1vwllfl'liuium~mrmmum "l.i'uri u lvmv 1Jf11llm ~utl>:;mw 111'>~ 
' ' ' 

f!Um w '1 <I"' ~~~::.!1tilu m> fhum ::mum>~mnfll1<11tll'l1l1fln ii11M llfl'llll~ h ~t1vwlln'liu 

lUf1Hl'l'l'VIlJl11tJfl'j t.i'ufi fll'j1J1l11:.- flWI'll'VI'Ji11'lf111ll1~1U'Illl~m fll'j ~>lfll:i l~I'JU fll'j !YllU fll'j 
' ' . 

tlfili~~1UI'l1l1l1ll'l>ll1U1u1'lf1'1i'l'lflt nnilmff '1<1'1 &~lliM'f-l<lNlli'!Unh~t1vu fill fl11l1!1'1l11>o 

1um> ~'flfll>ftfl'IJ lmh~iitl>:; iinii fll'VI um1 uuiinw llfl'IJ w:; iluVi~tl'j :::11' ~ rl fill ~ lfl~ tm::iiff'll 
' ' 

9 
Daniel Katz and Robert L Kahn, The social Psychology of Organizations , 2"d ed. 

(New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 
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A!HJA ll'lru m~ vuil ;m!lmrn if' l'lHnn ~~ vu ~?i~11llum :::u 1u m1 ~u 11'1 Tilumh1 '1 t11~u lJ 1 

n!Jt1umiNtllm:::uuiim:::u1'1Jfll1U1h1'1'nTI'l'llrJ11Ht~vu Mwi I) m:::munniJmffm1ffmn 

1'1iu mnh:::tiiul'lm'l'liltum m1~Aihil'um1lJ!llfltu'llrJ1tltum fll1rJ<Jrmuu11lmni111'1l m1 
u u u 

• 
~A 1'1'11 'Vl f'l'lv1m mnh::: 1'1'1'\J 11u Hll:::fl11 ,;u 1 l u mni111u 2) m1 tl~il'~11u A 1!Jmm ~ 1u 

l'lf1,;'1'lfl'!; t'Ji'IJ tlfiiJ~flllfl11!J'Vl11l'lf1fll1 !~V1tlU!l11'11'11l'll1l'lf1,;'1'l fl '!;<lQ11'llJ<J I'IAff'll htJ~iJ~ 

flll 111 1!J .i H '1 1AVfllU 1 f.11 Hll~ ll::: lflA!In~!~ V'IJ ~ 1 JJ 'IJ 'li 111'\Jl~l~ V'IJ L fi ~~ !JffflV!1l'l'l '11111 'IJ 1 

!!H'Il fll'.l lHl'llL fi 1'1'1!J11 t1U ~ iJ~i~lflAH!lll11 'lil'll'll1~ilfl11 ~~ V'IJ fll'.l 1'1'<1 'IJ l fiiitl1:::ff'Vlij fll'l'lilQ 

!1'l!J<J ~Aflll m 1!Jfll11~ V'll fl111'lil'IJ 1AmU 'IJHi.ltl111~1flA!InN\~ V'IJ 11V11'1lHlllll1'1il'll'IJ 1fllllfll'l'l . ' 

'II <J1~~~ vu 'l~ mh1ii 1 :::'IJU tl ~il'~Aw llun u umiH~?in ri~~~ vu ~ 1lJUiltlU ~gu l m1mu flmn 

!Hh11'1'-f 111'1'11fi ~ 1!Jil'ilfiuN'tu 1 'll'lf!J'If'IJ ila111.1f111'1'11 .1 n 1'1'11mn ll::: l i'tu!J 11'1i111'1'11 hJ m1 . ' .    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



l 
U1J~mlwu'1 (input) 

-ljmnm 

- ~1lll~:::1Jl!U 
~ _, <I 

-11:1'i'JQ11fn!U 

- fll~~~fll'l 

y 
fffll'YUL1fHl!llJ (context) 

fl~:::1J1'1Jfll'l (process) 

- fll~1l1'1ll1 

- flll~~fll'll~O'IJflllffV'IJ 

I m:::1l1'Wfll'lilmtr I 
- nniit'l'ltl~flfllll mt::: 

1h:::tliu~>m 

y y ~ 

'll!llJl'IU!l'IJfli:l1J 

(feedback) 

8 

""""""" Ql d'.d.od 
- 'IJfll~I'J'UlJfJ!Ul'lfliJ!U'I'l'l'l~ 

l.Jmnr1 

- mlifl1llJ~~nu 1~ 1u • 
m;l.Jfiu~~l'U 

- h~~~uuilmnft'omu~\.1 

.. 
111Jl : Daniel Katz and Robert L. Kahn. The social Psychology of Organizations . 2"' ed. 

(New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 

: Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3'd ed (Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-hall Inc., 1985), 13-15. 

: lhirml'Wli:l'lllilmHnffm, lllAHl'W1'lfl:Ji'l'lm~onilmn (flHt'l'l'l'ldf : h~'i1m:fm 
Q Q ~ .... 

llfll, 2548), 13-15. 
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jl ., 'JI • 

i u rn>ffmn1~ufli' ~il ~1 ~I'J ~~li ~flrnmii ll'llll"'n::; i w1ll~'ll <H m::mu fll>ii m f! 1 u . . 

d v - ~ v ' ' ~= ~ v ~-' - "v lJHll"'UllUU1flfl t11Hlli'J'I'llU l'IIU U!JJ'J\"1 (Harris) !flll"'WHJ~flu'J::fHJ1J'IIll~flJ:;1J1Ufll'JUl'l'lf! t1 
• • 

6 'llUflllU flll I) 'lh::tilUl"'fll'l'llltym (assessing) 2) ~m'h~1Jmlmhfi'ty'llll~llty'l11 (prioritizing) 

3) llllfll!1J1JnfllH'h~lU (designing) 4) ~fll"'J'J'I'li''l'li'Jlm (allocating resources) 5) U>::l"'lU~lU 

(coordinating) 6) fll> ihu11'Jfll> (directing) 
10 ff1UI'i1UU'J~l~I'J1nmn> UQU~~lU lilllJllli'IJj! lU 

1'1f1:Jl'l'lflt ~1~oHmmj!1Ufll>tii)u~~1U'IIll~flt 12 .(Ill ~1fl;{lliJ~fl'1lfJ~l"'f1Tll~10lll>~>i!1U 

l'lf1:Ji'!'lU1l::~n l'lllJJ>fll1'1f1:Ji'!'l n.f!. 2548 <ll~ti'J::i1ll1J~11'J I )tii)u~iJ~m>ll'l'lH1'1flfll'Jl~01n1J 

m>~l'llu11'1fl:Ji'l'lfllll~nYllll 2) ~>~iiuhtli)u~il~~m>mil~ 'll>~of'hii~o~H"~~::til>~uri~!~ou 3) 

*~U~i'llUl~(ji'IUi..l't~ll'llllffili'Jfll'Vl 4) ~i'llU1UHUfll'Jl"'llU1'1l'mll1Ji1UOU~'l~tflflH1l~~~ 5) 

~i'llUl~llfll>t~I'IUfllHlllU Miiti> ::iiniim'l'lll~tl"'llll 6) ~>~il~m> llflm~ vum> l"'llU 1 >~mUuHi:l 

i111J~lflflllfl~l~I'IU 7) 'Jlti~1UH1li11J~i'llUli'Jf.lli11'1'l'llll~~~~I'JUl~llth~fi>:;'IJ1J 8) UOU~flUtJ'Iu 

U111lmh~~~~~ri~i1uu 9) ·:hl!lluilm~guiu l"'mulfn·mmh~l"'h~l"'nA!O) ·:hllllllnll~gu i u • • • 
'llll'lfUlltiW<f~l~l"'J'Jflli) Ul"'1~'111U1l::'loif.1iull1.1'1i111.1'1>1Ufll'J~i'l1Ul 12) 1.1'~1~ 1llm1.1'1'1l'~t~I'JU • • • 
'l~t~I'JUflU'I'lill"'illUfllJIU ~lU\"'fl~i"UtlHUJliJ~ 2 . . . 

10 
Ben M. Harris, Supervisoty Behavior in Education, 3'' ed (Englewood Cliffs, New 

Jersey; Prentice-hall Inc., 1985), 13-15. 
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I m::;u1llfll'jilmrr (X,
0

, l fll'jt.lgu~~llllllllJJJWn:i!llll'lil9i'!'lfii ( Y,
0

, l 

1. rm t.l) ::;tilml !ll'Yl11 tylll (x,) I. t.lgu~il~ m 'j lJ'Vll~l'lilfll'j !~{J1fl'Ufll'j 

2. m 'l ~fllll~'U ll1llJlflrl ty 'll !H1ltym (x,) 'l1ilJlJll'Jil'll'flfl~ !JdtfflHJ (y 1) 

3. fll)!l!JflU'U'll11imn'h~lll (x3) 2 . .lflillli~tlgu~il~mHH•h~ 'ltflv 

4. m'l<U'fl!lnVli'VlVlm (x4) 
0 & & .d = • ~d 
fllll~(l~IHlVl~::;tflfl!lflljl'l Vll (y2) 

5. fll'lU'l::;lllmlll (x,) • .:.. "" ~"'' , 'jl d "" 
3.lj~lJllWI'llllllj!)tlll lll\lllJ\llllJftfltifll'Yl 

6. nnihu1tifll'l (x6) (y,) 

4. '11 \llllllU Hll fll 'j l1' !J ll t fi llllJl 'j (l ug U~ t.i' 
lflfiHl'l~"i~ (y4 ) 

5 _ Yrrutn <1!Jm'j 1:; till mnmu 1 H'u 

U>::;ffVliifllW!l~!lYlJ!J (y,) 

6. <U'flil~m 'llJfll> t:; till nnllllll 1 flmUllHl'l 

.d "" 'V.:t 
t111'lVl!flfl!lfllj!'Wll (y6) 

~ "~ 7. 'lltl~lllHl'lfll'l'Yl\llllllf]illlll'Yl'IJ!Hijl'ltill 

'l" . ~ fl!ltil~m::;mJ {y
7

) 

8. t.lgu~llllllllllttuumh~~~uri~t:;till (y,l 

9. 11lJlJ<Jfi11~~lJ 'l lllYtllllfffllJl!J{ll~ 

" -l'f'jl~J.Y'j'jfl (y,) 

10. i1JJ:l1afiu~~u 1 lJ'lilJ'Hllmh~ • • 

" -l'('jl~l'f'j'jfl (y,) 

i"" . i II. Ul1'1~l11Ul'l::; 'li'IJ!llJl'l'll11l1'U llfll'l • 
Vl \lll 'IJ1 (y II) 

" 1 1 ""~ 'l "~ "1 12. lY'lN !lflllY llH!'ltill fl!li'Jll'l lJVlfl . . . 
-lYtllllfll'jill (y") 

~lll: Ben M. Harris, Supervisory Behavior in fu!JJcation, 3 •d ed (Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-hall inc., 1985), 13-15. 

: !YTWflHW!l'l'llliifll>fl'llYfll, lJllll'lllllll'lil'll'YlYlNfll>ffmn (fl'H!Vl'Vl<-1 : h~Yimfm 
"" " "" 

llfll, 2548), 13-15. 
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u wn ~11-1m., tl fiu~~ 11-1 'II B1fl'l: 12 ii u 'IIB~fl'l: a nr:h .'11umm J!lU 1'lfl ~'I'IU1l ~ 'il n u1m., w 1'lfl;w 

'VI. ff. 2548 l ~ WflW '11 1.'luri tl ijimil 'il m 'j lJ 'I'll ~1 'lilfll'i LXU1flUfll'J Wl'll tn1'1il~'l'lfl t !J~l fflJ tJ 

1'1 l'lftlJ '1 'il tl fiu~O'ilfl'i'J lJWl~ '1 ll'l ot'\ lW~ i:i ~Nil~ 'il::lfll'lllnJ1i'i~ tllJ ti~ii'uwl'l!lJ 1Hl1 (JlJ 1 II' l~lJI'lllJ 
~ ~ ~ ~ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย ประกอบดวยหลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยจะเสนอเนื้อหาสาระดังน้ี  กระบวนการนิเทศ การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

กระบวนการนิเทศ 

การนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  โดยเฉพาะผูบริหารซ่ึงมีหนาที่โดยตรงและรับผิดชอบสูงสุดในสถานศึกษา จึงตองเปน
ผูที่มีความรู  มีทักษะในดานการนิเทศภายใน  ผูบริหารจะตองใชกระบวนการนิเทศภายในเปนกล
ยุทธสําคัญในการพัฒนาครู  ชวยเหลือครูในดานการปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือจากงานสอน  การ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีของครูในสถานศึกษา  เพื่อใหครูไดปฏิบัติหนา ท่ีไดอยางเต็ม
ความสามารถ  และไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อครูจะไดพัฒนานักเรียนสงผลใหนักเรียน
มีคุณภาพ  ตามเปาหมายการศึกษาของชาติ  การท่ีจะพัฒนางาน  และทีมงานใหประสบผลสําเร็จ
สูงสุด  อันจะสงผลการบรรลุเปาหมายท่ีจะพัฒนาคน  พัฒนางาน  ประสานสัมพันธ  สรางขวัญ
กําลังใจและการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานหรือในโรงเรียนนั้น  ผูบริหารโรงเรียนหรือหนวยงาน
นั้นจะตองสรางความเขาใจและพัฒนาบุคลากรในหนวยงานนั้นใหบรรลุเปาหมายสูงท่ีสุด  คือ  การ
ทําอยางไรใหนักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและตามที่สังคมตองการ  ในการที่จะทําใหนักเรียนมี
คุณภาพนั้นทางโรงเรียนจะตองจัดทํางานในสามระบบใหมีประสิทธิภาพไดแก  ระบบการเรียนการ
สอน  ระบบการบริหารจัดการ  และระบบการนิเทศการศึกษา  ใหประสานสัมพันธกันเปนอยางดี
และมีประสิทธิภาพ  เพราะถาขาดหรือบกพรองระบบใดระบบหน่ึงก็จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนและคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม   ผูบริหารตองใช เทคนิคการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพคือการใชทรัพยากรใหนอยที่สุด  การใชเวลาใหนอยที่สุด  งานบรรลุตามเปาหมาย  
และงานมีคุณภาพสูงสุด   
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ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

คําวา “นิเทศ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2546  หมายถึง  ชี้แจง 
หรือแสดง  ในภาษาอังกฤษใชวา “supervise”  และการนิเทศ ( supervision )  เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ
ดูแลควบคุม หรือการใหคําแนะนําชี้แจงในเร่ืองของงาน 26 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาตามความเช่ือและ
แนวคิดของแตละบุคคลดังนี้ 

กูด ( Good )  ใหความหมายวาการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  หมายถึงความ
พยายามของผูทําหนาท่ีที่จะชวยในการใหคําแนะนําแกครูหรือผู อ่ืนที่ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา  ใหสามารถปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น  การนิเทศชวยใหเกิดความเจริญงอกงามใน
ดานวิชาชีพ  ชวยพัฒนาความสามารถของครู  ชวยในการคัดเลือกแบบและปรับปรุงวัตถุประสงค
ทางการศึกษา  ชวยในการเลือกจัดสรรวัสดุอุปกรณการสอน  ปรับปรุงวิธีสอนและ 

ชวยในการประเมินผลการเรียนการสอน 27   
 ดุลล ( Dull ) ไดใหความหมายวาการนิเทศการศึกษาเปนการกระทําหลายๆอยางของ
นักการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการปรับปรุงการสอนของครู 28   
 แฮริส ( Harris  )  ไดใหความหมายวา  การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน  คือการ
กระทําใดๆที่บุคลากรในโรงเรียนกระทําตอนักเรียนและสิ่งตางๆในโรงเรียน  เพื่อรักษามาตรฐาน
หรือเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนภายใตระเบียนแบบแผน  อํานวยความสะดวกแกการเรียน
การสอนใหพัฒนาดีขึ้น  และมุงใหเกิดประสิทธิผลในดานงานสอนเปนสําคัญ29    
 

 

 

  
26  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2546  (  กรุงเทพฯ :  นานมีบุคส  

พับลิเคชั่น , 2546 ) , 588. 
27 Carter  V.  Good,  Dictionary  of  Education ,  3 rd  ed.  (  New  York : McGraw – 

Hill  Book  Co.,  1973 ) ,  121. 

28 Lioyd  W. Dull,  Supervision ;  School  Leadership Handbook ( Ohio ; Charles  

E.  Merrill  Publishing  Co., 1981 ) , 5. 
29 Ben  M.  Harris ,Supervision Behavior  in  Education ( Englewood  Cliffs ,  N.J. 

:  Prentice – Hill , Inc., 1985 ) , 10 – 11 . 
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 ดุสิต  ทิวถนอม  ใหความหมายวา   การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนกา รซึ่ง
ประกอบดวยการบริหารและวิธีการตางๆท่ีมีการจัดการอยางเปนระบบของผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา  โดยมีจุดประสงคเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน  และการทํางานของครูใหมี
ประสิทธิภาพ 30   
 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ  ใหความหมายวา  การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการทํางาน
รวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดวยการใหความชวยเหลือ  แนะนํา  สงเสริมใหเกิดการ
ปรับปรุงการสอน  เพื่อการพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ31 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดใหความหมายของการนิเทศ
ภายในวา หมายถึงความพยายามทุกชนิดของผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีนิเทศการศึกษา  ให
คําแนะนํา  เปนที่ปรึกษา  ชวยเหลือและพัฒนาผูสอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  การ
ประเมินผลเพื่อใหเกิดความงอกงามในวิชาชีพ32 

 ชัด  บุญมา  ใหความหมายการนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินการใดๆท่ีทําให
ครูมีความพึงพอใจ  และมีกําลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาการดําเนินการ
ใดๆของโรงเรียน33 

จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา   การนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการรวมมือกันทํางานระหวางครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานในหนาท่ีของครูใหมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมใหผูเรียนมีลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรกําหนด  

 

 
 

30 ดุสิต  ทิวถนอม , การนิเทศการศึกษา ( นครปฐม : โครงการสงเสริมผลิตตําราและ
เอกสารการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  , 2540 ),4. 

31 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ ,การนิเทศการศึกษา ทฤษฎีและการปฏิบัติ    
(  กรุงเทพฯ:  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร , 2540 ) , 2 . 

32สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,หนวยศึกษานิเทศก, ชุดอบรม
ศึกษานิเทศกการนิเทศการศึกษา  (  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2540 ) , 4. 

33 ชัด  บุญมา ,  “หลักการแนวคิดในการนิเทศการศึกษายุคใหม,” วารสารวิชาการ  2, 
1  (  มกราคม  2542 ) : 4.  
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จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 

การนิเทศการศึกษา  เปนกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัยความรวมมือกับบุคลากร
หลายฝาย  และจําเปนตองมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน  แนนอนเพ่ือใหผูปฏิบัติไดเปนแนวทางดําเนินงาน
ใหสําเร็จลุลวงตามตองการ  ดังน้ันการท่ีจะดําเนินการใหไดผลดีตองมีจุดมุงหมายท่ีเกิดความเขาใจ
รวมกัน  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียนไวดังน้ี  1)  เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   

อาดัมสและดิ๊กกี้  ( Adams  and  Dicky  )  ไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไวดังน้ี  1)  เพื่อชวยครูใหรูจักทํางานดวยตัวของตัวเอง (self  - directive )      2)  
เพื่อชวยครูใหรูจักแยกแยะและวิเคราะหปญหาของตนเอง ( isolate  and  analyze  their  problems ) 
3)  เพื่อใหครูรูสึกมั่นคงปลอดภัย  และพัฒนาความเชื่อมั่นในการใชความสามารถแกปญหาตางๆ ( 
security  and  develops  confidence  in  their  ability  to  solve  problems )  4)  เพื่อใหครูคุนเคยกับ
แหลงวิทยาการในการแกปญหาตางๆ  ( sources  of  aid  in  solving  their  problems )   5)  ชวยให
ชุมชนเขาใจถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน  (  interpret  the  school  program  to  the  

community )  6)  ชวยใหครูพัฒนาแนวความคิดและเขาใจถึงปรัชญาการศึกษาอยางถองแท ( strives  

to  develop  with  teacher  a  sound  educational  philosophy  ) 35     13   
มารค , สตูปส  และ คิง – สตูปส  ( Mark , Stoops  and  King  -  Stoops )  ได

กลาวถึงจุดมุงหมายการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังน้ี  1)  ชวยใหคณะครูมองเห็นเปาหมายของ
การศึกษาชัดเจนย่ิงข้ึน  และผูที่ทํางานเก่ียวกับการนิเทศในระดับการศึกษาแตละคนเห็นบทบาท
ของผูนิเทศที่จะทํางานใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายเหลาน้ันได  2)  ชวยเหลือครูใหมองเห็นปญหา
และความตองการของเด็กและเยาวชนไดชัดเจนมากข้ึน  3)  ใชภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย
สงเสริมใหเกิดการปรับปรุงโรงเรียนและกิจกรรมตางๆของภาวะผูนําดังกลาว   ทําใหเกิด
ความสัมพันธรวมมือกันอยางราบร่ืน  กระตุนใหเกิดการทํางานเปนคณะ  เพื่อใหประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย  4)   สรางขวัญและกําลังใจของกลุมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของครูใหมีผล
ตอการทํางานเปนหมูคณะเพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  5)  กําหนดงานใหครูแตละคน
                                                 

34สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,หนวยศึกษานิเทศก, ชุดอบรม
ศึกษานิเทศกการนิเทศการศึกษา  (  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2540 ) , 4. 

35
 Harold  D.  Adams,  and  Frank  G.  Dicky ,  Basic  Principles  of  Supervision  (  

New  York :  American  Book  Company ,  1953 ) . 22 – 41 . 
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อยางเหมาะสม  งานท่ีมอบหมายน้ันสนับสนุนใหครูไดพัฒนาความสามารถของตน 6) ชวยครูใน
การพัฒนาความสามารถในการสอนใหสูงข้ึน  7) ชวยครูใหมใหเขากับระบบโรงเรียนได                 
8)  ประเมินผลการทํางานของครูโดยดูความเจริญงอกงามของเด็กกับเปาหมายท่ีไดกําหนดไว          
9)  ชวยเหลือครูหาสาเหตุและแกปญหา  อุปสรรคในการเรียนของนักเรียน 10) ใหชุมชนไดเขาใจ
ถึงแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน 11) ปกปองคณะครูใหพนจากขอเรียกรองที่ไมมีเหตุผล  
ยุติธรรม  และการวิพากษวิจารณที่ไมเปนธรรม36  

 14 กวิน(Gwynn )  ไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี  1)เพื่อ
ชวยเหลือครูใหเขาใจเด็กดียิ่งขึ้น  2)  ชวยพัฒนาครูใหเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ
เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  3)  ชวยเหลือครูในการจัดหาและเลือกสื่อการ
สอน  4)  ชวยเหลือครูในการปรับปรุงสื่อการสอน  5)  ชวยสรางลักษณะความเปนผูนําใหแกครูโดย
การนําเอาความสามารถพิเศษของครูแตละคนมาชวยเหลือครูคนอ่ืนๆ  6)  ชวยเหลือครูในการ
ประเมินผลการเรียน  7)ชวยกระตุนครูใหรูจักประเมินผลการทํางานและความกาวหนาของตนเอง  
8)  ชวยใหครูมีความรูสึกวาไดรับผลสําเร็จ  มีความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  9)  ชวยกระตุนให
ครูรวมมือกันในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือนําไปใชไดอยางเหมาะสม  10)  เพื่อประชาสัมพันธการ
ทํางานและความกาวหนาของโรงเรียนแกชุมชน37   15   
  จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวสรุปได
วา  การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อมุงเนนในการพัฒนาตัวครู  พัฒนาการทํางาน  สรางความ
มั่นใจตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับครู  สรางความสัมพันธระหวางผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศ  ประสานสัมพันธระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตางๆ  เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 

                                                 
36

 James  R   Mark,  Stoop  Emery ,  and  Stoop  Joyce  King  ,  Handbook  of  

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

1973 ) , 93 . 
37

 Minor  J.  Gwynn,  Theory  and  Practice  of  Supervision  ( New  York :  Dodd  

Mead &  Company, 1974 )  , 23 – 27 . 
38 ดุสิต    ทิวถนอม ,     การนิเทศการศึกษา : หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ           (  นครปฐม :   
โครงการสงเสริมการผลิตตําราและเอกสารการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ,  2540 ), 71. 
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หลักของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาโดยทั่วไปตองมีกฎเกณฑ  หลักการเพื่อการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการ  ดังเชน  ดุสิต  ทิวถนอม  ใหความเห็นวาหลักการนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะตอง
สัมพันธกับการบริหาร  ตั้งอยูบนรากฐานของปรัชญาเปนวิทยาศาสตร  เปนประชาธิปไตยสงเสริม
ความกาวหนาเปนวิชาชีพ 38  สวนนักการศึกษาตางประเทศอยาง เบอรตันและบรัคเนอร ( Burton  

and  Brueckner )  ไดกําหนดหลักการนิเทศการศึกษาไว  4  ประการ  ไดแก  1) การนิเทศการศึกษา
ควรมีความถูกตองตามหลักวิชา  คือ  ควรจะเปนไปตามคานิยม  วัตถุประสงคและนโยบายซึ่ง
เกี่ยวของอยูกับการน้ัน  โดยเฉพาะเปนไปตามความเปนจริงและตามกฎหมายของเร่ืองน้ันๆ  ควรจะ
วิวัฒนาการดานเคร่ืองมือ  และกลวิธีโดยมีจุดมุงหมายและนโยบายท่ีแนนอน 2) การนิเทศการศึกษา
ควรจะเปนวิทยาศาสตร ควรจะเปนไปตามลําดับและมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุงและประเมินผล
ตางๆ  ภายในขอบเขตของงานน้ัน  ทั้งนี้ยอมหมายรวมท้ังดานกระบวนการนิเทศการศึกษา  และสิ่ง
ที่ใชในการนิเทศ  การไดมาจากการรวบรวมและสรุปผลจากขอมูลอยางเปนปรนัย  มีความถูกตอง
แนนอนเปนที่เชื่อถือไดเปนอยางดี  มีระเบียบมากกวาการสรุปเอามาจากความคิดเห็น  3)  การนิเทศ
การศึกษาควรเปนประชาธิปไตย  จะตองเคารพในตัวบุคคลและความแตกตางของแตละบุคคล  เปด
โอกาสใหมีการรวมมือและใชประโยชนจากหมูคณะ  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของหมูคณะ
ไปสูเปาหมาย  4)  การนิเทศการศึกษาควรจะเปนการสรางสรรคแสวงหาความสามารถพิเศษของแต
ละบุคคล  แลวเปดโอกาสใหแสดงออกเพ่ือพัฒนาความสามารถน้ันเต็มท่ีและควรมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมากที่สุด 39 

  สรุปไดวา  ในการจัดการนิเทศการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ  อยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  
ตลอดจนผลท่ีจะเกิดกับตัวผู รับการนิเทศตองมีความม่ันใจเปนอิสระในการคิดและสามารถ
ปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  โดยยึดหลักประชาธิปไตยเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร  มีความถูกตองตาม
หลักวิชาการ  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศตางก็มีเปาหมายรวมกัน  คือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักเรียน 
 

 

 

 
39

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

3 rd  ed. ( New  York :  Macmillan  Co.,  1974 ) , 71 – 72. 
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ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหบุคลากรภายในโรงเรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรูเพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและ
ยังเปนวิธีการท่ีจะชวยลดปญหาจากการนิเทศจากบุคคลภายนอก  ชวยคลี่คลายปญหาการนิเทศ
กอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานของครู  ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญจําเปนที่ตองนิเทศภายใน
โรงเรียนไวดังนี ้

ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ  ไดสรุปความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนไวดังนี้ 

1. การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

2. ครูทุกคนควรไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถดานการเรียนการสอน 

และความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการ 

3. โรงเรียนตองมีการนิเทศ  เพราะโครงการประกอบไปดวยขอมูลจากการนิเทศ 

จะชวยจําแนกคุณภาพของครูและยังสามารถชวยในการตัดสินใจแกไขปญหาบางอยางในโรงเรียน
ได 

4.  การนิเทศสามารถกระตุนนําทางแนวความคิดใหมๆ  ใหเกิดข้ึนกับครูภายใน
โรงเรียนโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ  ตลอดจนการนําผลการวิจัยมาใช  จะเปน
การชวยในการเก็บขอมูลการนิเทศการศึกษาไดอยางดีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได 

5.  โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองใหครูปฏิบัติอยางตอเนื่องกันไปเพราะไมมี
หลักประกันวาครูที่ผานสถาบันฝกหัดครูแลวจะเปนครูที่มีประสิทธิภาพตลอดไปโดยไมตองการ
นิเทศ  เพราะความเจริญทางดานวิทยาการเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  และมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 

6.  เพื่อเปนการใหครูเขาใจวัตถุประสงคของการศึกษาทั่วๆไป  ปรัชญาของโรงเรียน  
วัตถุประสงคของโรงเรียน  เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 

7.  เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของคณะครู  กอใหเกิดความรูสึก
ปลอดภัยในการทํางาน  เพื่อรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกัน  มี
ความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ตนปฏิบัติอยูทุกวันนี้40 

 
40

 ไพโรจน  กลิ่นกุหลาบ,  การนิเทศการศึกษา  ทฤษฎีและการปฏิบัติ, ( กรุงเทพฯ :  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร , 
2540 ) , 179 . 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กลาวถึงความสําคัญและความ
จําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนวาภารกิจหลักที่สําคัญของโรงเรียนประถมศึกษา  คือการ
ดําเนินการใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ใหสามารถสรางเสริมนักเรียนใหมี
พัฒนาการทุกดานเต็มตามวัยและศักยภาพ  บุคลากรที่สําคัญที่จะปฏิบัติภารกิจหลักนี้ใหบรรลุผล
สําเร็จคือครูผูสอน  ครูเหลาน้ีมีความแตกตางกันท้ังทางดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
เจตคติตอวิชาชีพ  บุคลิกภาพและความตองการ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองรวมพลังของครูที่มีความ
แตกตางกันเหลาน้ีใหปฏิบัติภารกิจของการจัดกิจกรรมตางๆใหประสบความสําเร็จตามความ
ตองการของหนวยงาน  ในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนที่จะตองเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ
ในการทํางานใหแกครูทุกคนในโรงเรียน  เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหครูมีความสามารถใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งข้ึนอยูเสมอ  และตรงตามความตองการ
พัฒนาของนักเรียนดวยเทคนิควิธีการท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนหรือเปนครูที่เรียกวาครูมืออาชีพ  การ
นิเทศท่ีจัดข้ึนภายในโรงเรียนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางย่ิงของผูบริหารโรงเรียน  ที่ จะชวยให
ประสบผลสําเร็จในการรวมพลังครูและการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมตางๆของตนเองใหดียิ่งข้ึน  ตอบสนองความตองการของหลักสูตรย่ิงข้ึน  แลกเปลี่ยน
ประสบการณ  และรวมมือกันวางแผนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  ในขณะเดียวกันครูก็มี
ความม่ันใจมีขวัญกําลังใจดี  มีความภาคภูมิใจท่ีประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานจนถึงข้ันเกิด
ความภาคภูมิใจแลว  ก็จะปรับปรุงการจัดกิจกรรมตางๆของตนใหดีขึ้นอยูเสมอจนเปนนิสัย  ทําให
เกิดการพัฒนาท่ีถาวร  ดังมีคํากลาวท่ีวา  การจัดการท่ีดีเปนกุญแจในการนําไปสูความสํา เร็จของ
องคการ  การนิเทศที่ดีนําไปสูการจัดการท่ีดี41 

สรุปไดวา  ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยความ
รวมมือของครูทุกคนเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารโรงเรียนที่จะชวยใหประสบผลสําเร็จในการ
รวมพลังครู  และพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมตางๆของตน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีความมั่นใจ  มีความภาคภูมิใจท่ีประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  ทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 
41 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,  การนิเทศการศึกษา ,                            

(  กรุงเทพฯ :   โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2541 ) , 52 . 
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กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  โดยยึดเปนแนวปฏิบัติตามหลักการทางวิทยาศาสตร มี  5  ขั้นตอนดวยกันดัง
ภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,  กระบวนการนิเทศการศึกษา  ,   
  (  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว , 2541 ) , 7 – 9 . 
 

จากภาพประกอบ  1  นี้แสดงใหเห็นวากระบวนการนิเทศการศึกษาตอดําเนินการ 

ตอเน่ืองเปนระบบจึงจะประสบผลสําเร็จ  ซึ่งมีรายละเอียดวิธีดําเนินการในแตละขั้น  ดังนี้ 
ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ 
เพื่อใหทราบสภาพท่ีแทจริงในขณะน้ันวาเปนอยางไร  หรืออยู ณ จุดใด  มีปญหา

หรือขอจํากัดอะไร  มีความตองการอยางไร  เพื่อจะไดดําเนินการวางแผนแกไขไดตรงจุด  ซึ่งวิธีการ
ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาสามารถทําไดหลายวิธี  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโรงเรียนหรือผูนิเทศจะนํามาใช
แบบใด  แตควรคํานึงถึงความเหมาะสมและสามารถวิเคราะหปญหาไดอยางเปนธรรมและเท่ียงตรง  
มี  4  ขั้นตอน  ดังนี ้

1. ใชวิธีระดมสมองคนหาปญหา 
2. นําปญหาท่ีคนพบเขาตารางประเมินสภาพปญหา 
3. พิจารณาปญหาเขาแผนภูมิกางปลา 

(1) 
การศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ 

(2) 
การวางแผนและกําหนด

ทางเลือก 

(3) 
การสรางสื่อ  เคร่ืองมือ
และการพัฒนาวิธีการ 

(5) 
การประเมินผลและการ

รายงานผล 

(4) 
การปฏิบัติการนิเทศ 

   ส
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4. นําปญหาเขาตารางวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกปญหา 
ขั้นที่  2  การวางแผนและกําหนดทางเลือก 

ในข้ันตอนน้ี  ตองอาศัยขอมูลทั้งหมดท่ีไดจากการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการ  อันจะเปนจอกําหนดใหเกิดการวางแผน  การกําหนดทางเลือกในการแกปญหา  
ปรับปรุงสงเสริมการจัดการศึกษา  ใหมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ  โดยมีขั้นตอนควร
ปฏิบัติ  ดังนี ้

1.  ทําความเขาใจกับขอบขาย  อํานาจหนาท่ี  และบทบาทของผูนิเทศภายใน
โรงเรียน  ทําแผน  และโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2.  นําผลการศึกษาขอมูลจากสภาพปจจุบัน   และความตองการมาจัดลําดับ
ความสําคัญใหทราบแนชัดวาปญหาใดท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกอนหลัง 

3.  ศึกษานโยบาย  เปาหมาย  วัตถุประสงค  และแนวปฏิบัติของหนวยงานระดับ
อําเภอ  จังหวัด  และระดับกรม  เพื่อจัดทําแผนใหสอดคลองกันในการจัดทําโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

ขั้นที่  3  การสรางสื่อ  เคร่ืองมือในการนิเทศ 

ขั้นนี้เปนการคนหาสิ่งท่ีจะชวยในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา  เพื่อใหทราบที่มา
ของปญหา  เพื่อแกปญหาและพัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ  โดยมีเคร่ืองมือการนิเทศ
ซึ่งแบงตามลักษณะการใชงาน  เปน  2  ลักษณะใหญๆ  คือ 

1. เคร่ืองมือสําหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ไดแก  แบบสอบถาม  แบบ 

สํารวจ/แบบประเมิน  แบบทดสอบ  แบบสังเกตการณสอน  รวมท้ังแบบสังเกตอ่ืนๆ 

2. เคร่ืองมือสําหรับสงเสริมคุณภาพการศึกษา  ไดแก 
2.1  เคร่ืองมือนิเทศเพ่ือปองกัน  เปนเคร่ืองมือในลักษณะสงเสริมและ 

สนับสนุนใหผูรับนิเทศ  มีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน  ไดแก  เอกสารทางวิชาการ  หนังสือ  คูมือครู 
ฯลฯ 

        2.2  เคร่ืองมือการนิเทศเพื่อแกไข  เปนเคร่ืองมือที่ตองการบันทึกภาพหรือเสียง  
ใชเทคโนโลยีตางๆ  เขาชวยมาก  เชน  เทปบันทึกภาพ  เทปบันทึกเสียง  ฯลฯ 

ขั้นที่  4  การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
เปนขั้นตอนที่จะตองนําผลจาก 3 ขั้นตอนแรกที่ผานมาไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตาม

จุดประสงค และเปาหมายที่กําหนด  เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง  เพราะเมื่อมีแผนที่กําหนด
ไวสมบูรณ  แตถาไมมีการปฏิบัติ  การพัฒนาก็จะไมบังเกิดผล  ซึ่งลักษณะของการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน   
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ขั้นตอนของการปฏิบัติการนิเทศ  มีดังนี้   
 1.  ประชุมคณะผูนิเทศและผูเกี่ยวของ  เพื่อทําความเขาใจรายละเอียดและข้ันตอน

การปฏิบัติงานใหตรงกัน 

 2.  ปฏิบัติการนิเทศตามแบบแผนโครงการ 

 3.  ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

  4.  สรุปผลการนิเทศ 

 5.  นําขอมูลไปใชดําเนินการตอไป  ดังภาพประกอบ  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  2  ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของสํานักงาน 

   คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2541 

 

 

 

นําขอมูลไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนตางๆ 

การประชุมคณะผูปฏิบัติงาน 

ทําความเขาใจงานสื่อ/เครือ่งมือ 

แบงงานรับผิดชอบ 

ตกลงวิธีปฏิบัติงาน 

ตกลงวิธีเก็บขอมูลและวิธีรายงานผล 

ปฏิบัติการนิเทศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

ขั้นที่  5  การประเมินผลและการรายงานผล 

เปนขั้นตอนในการจัดหา  และรวบรวมขอมูลมาพิจารณาวิเคราะหเพื่อสะทอนภาพ
ของงานท่ีทําไปเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในคร้ังตอไป  โดยมี 4  ขั้นตอน  คือ 

1. ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ  ดังนี้ 
1.1 ขั้นตอนเตรียมการกอนการปฏิบัติงานนิเทศ  การตรวจสอบแผนงาน  

โครงการ  ความเปนไปได  ความสมบูรณของแผน 

1.2 ขั้นเร่ิมตนปฏิบัติงาน  ควรมีการตรวจสอบความพรอมในการท่ีจะเร่ิม 

โครงการ  ไดแก  บุคลากร  ทรัพยากร  การฝกอบรม  การทําความเขาใจกับผูปฏิบัติ  ฯลฯ 

        1.3  ขั้นระหวางดําเนินการหรือปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน  
เนนหนักดานการบริหารงานวิชาการ  ผูปฏิบัติมีจุดมุงหมายแนวดําเนินการและปรัชญาตรงกัน
หรือไม  ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีอุปสรรคขัดของหรือไม  สามารถดําเนินการไดตามกําหนด
หรือไม  

         1.4  ขั้นสิ้นสุดโครงการ  เปนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการแลววามีผล
ตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  มีขอเสียอยางไร 

2.  รูปแบบและเคร่ืองมือประเมิน  มีหลายรูปแบบท้ังน้ีขึ้นอยูกับผูนิเทศจะ
พิจารณาวารูปแบบใดเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

3.  สิ่งที่จะตองประเมินผลโครงการ  2  ประการ  คือ 

3.1  ผูนิเทศตองนําขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการท้ังดานปริมาณและ
คุณภาพ  ไปใชในการปรับปรุงแผนและโครงการคร้ังตอไป 

3.2  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามโครงการ 

  4.  สรุปและรายงานผลโครงการ  เก่ียวกับการสรุปและรายงานผลโครงการ  ผู
นิเทศควรใหความสําคัญเพราะจะทําใหเรามีขอมูล  และนําไปจัดทําสรุปเปนรูปเลมเพ่ือเสนอ
ผูเกี่ยวของและเผยแพรตอไป42 

  จากแนวคิดท่ีเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในดังกลาว  สรุปไดวากระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  และสามารถปฏิบัติได  ถาหากผูบริหารโรงเรียน
ไดดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการนิเทศภายในก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการนิเทศให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
42 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,  การนิเทศการศึกษา ,                            

(  กรุงเทพฯ :   โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2541 ) , 1 – 4 . 
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ลักษณะงานนิเทศของผูบริหาร 

การศึกษาและการวิจัย เกี่ยวกับลักษณะงานของผูนิ เทศนั้น   เปนการศึกษา
องคประกอบที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูนิเทศน่ันเอง 

แฮริส (  Harris )  เปนนักการศึกษาผูหนึ่งท่ีไดศึกษาเก่ียวกับงานของผูนิเทศ  ซึ่งควร
จะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ความสามารถทางดานความคิดและการปฏิบัตินี้  ถือวาลักษณะงานท่ีจําเปนซึ่ง แฮริส ( Harris )  ให
แนวคิดไว  9  ดาน  ดังน้ี 

1.  การพัฒนาหลักสูตร  ( Developing  curriculum ) 
หมายถึง  การสรางปรับขยายหลักสูตร  ที่จะนํามาใชในโรงเรียนใหเหมาะสมกับ

สภาพบุคลากร  สถานที่  การสรางคูมือการใชหลักสูตร  การกําหนดระดับมาตรฐานการใช
หลักสูตร  ตลอดจนการทําประมวลการสอนและโครงการสอนวิชาตางๆ    หลักสูตรดังกลาวเปน
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ครูแนะแนวจะตองจัดกิจกรรมการสอนใหเอ้ือตอความตองการ
ของนักเรียนแตละบุคคล 

การพัฒนาหลักสูตรสามารถกระทําไดหลายวิธี  แตโดยท่ัวไปแลวสามารถสรุปวิธีที่
มักไดรับการนํามาใชอยูเสมอไดดังนี้  คือ 

1.  พัฒนาหลักสูตรโดยสวนกลางแลวประกาศใชในโรงเรียนทั่วๆไป 

2.  พัฒนาหลักสูตรในชั้นเรียนภายในโรงเรียน 

3.  พัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีฝกอบรมครูประจําการ 

4.  พัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีทางการนิเทศการศึกษา 
5.  พัฒนาหลักสูตรโดยการปรับปรุงประสบการณของเด็กและการจัดการของ

โรงเรียน 

6.  พัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีการประเมินผลและการวิจัยทดลอง 16 
2.  การจัดวัสดุอุปกรณการสอน  ( Providing  materials  ) 

วัสดุอุปกรณการสอนเปนสิ่งจําเปนท่ีโรงเรียนทุกแหงจะตองจัดใหมีไว  เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอนและสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน  วัสดุอุปกรณการสอนจึงมีความสําคัญมากจน
ไมสามารถแยกออกจากหลักสูตรได  ผูบริหารในฐานะผูนําในการนําหลักสูตรมาปฏิบัติในโรงเรียน
ใหบังเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด  จึงอยูในฐานะผูนําในการใชวัสดุอุปกรณการสอนภายใน

                                                 
43

 Ronald  C.  Doll ,  Curriculum  Improvement  Decision  Marking  and  Principal,  

3 rd  ed. ( Boston :  Allyn  and  Bacon , Inc.,  1974 ) , 45 – 46. 
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โรงเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นสวนหน่ึงของงานนิเทศการศึกษาของผูบริหาร  คืองานเกี่ยวกับ
การจัดวัสดุอุปกรณการสอนภายในโรงเรียนหรือเปนผูนําในดานวัสดุอุปกรณการสอน ( audio  

visual  director )   
  3.  การเตรียมบุคลากรเพื่อการสอน ( Providing  staff  for  instruction  ) 
  งานบริหารบุคลากร  หมายถึงการบริหารอันเก่ียวกับตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีทุก
ประเภทของหนวยงานการบริหารงานบุคลากรดังกลาว  รวมตั้งแตการแสวงหาบุคคลเขาทํางาน  
การบรรจุแตงต้ัง  การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่บรรจุแตงต้ังไวแลว  การบํารุงขวัญ  การเลื่อน
ขั้นและลดขั้น  ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงานและการบํารุงรักษาสภาพของการทํางานท่ีดี
และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตลอดไป 

  การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารนั้นถาพิจารณาตามจุดมุงหมายแลว  สามารถ
แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  บริหารเพ่ือจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและบริหาร
เพื่อจุดมุงหมายในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะในการบริหารงานบุคลากร  ผูบริหารควรคํานึงถึ ง
หลักตอไปน้ี  1)  การบรรจุแตงต้ังบุคลากร  2)  การมอบหมายงาน  3)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  4)  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  5)  การจัดการเกี่ยวกับความทุกขหรือความเดือดรอนของผูรวมงาน  
6)  กิจกรรมของหมูคณะ  การสัมมนาทางวิชาการหรือการฝกอบรม  7)  ทะเบียนประวัติของ
บุคลากร  8)  มีแนวนโยบายและแบบแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  9)  ความยุติธรรมและความ
ถูกตองในการพิจารณาเงินเดือน 

  จากหลักการที่กลาวขางตน  เปนภารกิจของผูบริหารในการบริหารงานบุคลากร  
ซึ่งครอบคลุมท้ังงานบริหารการศึกษาและงานนิเทศการศึกษา  ดังน้ัน  หนาท่ีของผูบริหารในดาน
การจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานนอกเหนืองานสอน  จึงไดแกการคัดเลือกครูและการ
ปฐมนิเทศครูใหม 
  4.  การจัดระบบการเรียนการสอน  ( Organizing  for  instruction  ) 
  หมายถึง  การนําหลักสูตรที่วางไวมาปฏิบัติ  ซึ่งไดแกการจัดช้ันเรียน   การจัด
ตารางสอน  และการแบงกลุมนักเรียน  โรงเรียนเปนหนวยงานหรือองคการที่มีลักษณะเฉพาะจาก
หนวยงานท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อบริการแกสังคมชนิดอ่ืนๆในดานลูกคา ( customer )  ที่มารับบริการ
จากโรงเรียนโดยตรงนั้น  จะตองอยูประจําในโรงเรียนเปนเวลานานกวาลูกคาท่ี ไปรับบริการจาก
องคการชนิดอ่ืน  ลูกคาจะตองใชบริการของโรงเรียนจนจบการศึกษา  จึงทําใหการบริหารโรงเรียน
หรือการจัดระบบการบริหารโรงเรียนมีลักษณะพิเศษออกไปนั่นคือจะตองจัดระบบองคการหรือ
บุคลากรหลักหรือผูใหบริการ  ไดแก  ครูและเจาหนาท่ีอ่ืนๆและจัดระบบลูกคาท่ีมารับบริการ  
ไดแก  นักเรียนใหไดผลประโยชนจากการบริหารของโรงเรียนใหมากที่สุด  โดยท่ัวไปแลวงานแรก
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ที่เกี่ยวกับบุคลากรหลักเรียกวา  งานการบริหาร  มีหนาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติการท่ัวๆไปของ
โรงเรียน  เชน  งานกิจการของครู  นักเรียน  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่  งานธุรการและบริการ
แนะแนวหรืองานอ่ืนๆ  สวนงานที่สองเรียกวางานการเรียนการสอน  เปนงานท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือให
การศึกษาแกนักเรียนใหไดผลมากท่ีสุด  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน  มีหนาท่ีในการอํานวยความ
สะดวกใหงานท้ังสองนี้ดําเนินไปอยางประสานสัมพันธกันในลักษณะที่งานบริหารเปนฝาย
สนับสนุนงานการเรียนการสอน  จึงจะใหการดําเนินกิจกรรมตางๆของโรงเรียนไดบรรลุตรงตาม
บทบาทซึ่งสังคมมุงหวังไว 
  5.  การจัดบริการพิเศษ ( Relating  special  public  services ) 
  หมายถึง  การจัดบริการเพ่ือสนองจุดมุงหมายหลักของโรงเรี ยน  ไดแก  การ
จัดบริการพิเศษอ่ืนๆที่สัมพันธกับเปาหมายในการเรียนการสอนของโรงเรียน  โดยการเลือก
โครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการเรียนการสอนไดโดยเฉพาะรายกรณี
ที่การจัดบริการตามปกติทําไมไดผลตามเปาหมาย  หรือตามวัตถุประสงคที่วางไว  เชน 

  5.1  การสอนซอมเสริม  เมื่อเด็กมีปญหาในดานการเรียนการสอนโดยเฉพาะเด็กที่
เขาเรียน  ผูบริหารควรจัดใหมีการสอนซอมเสริมข้ึนโดยตรวจดูวาเด็กควรเรียนซ้ําวิชาใด  สาเหตุ
ของเด็กที่เรียนซ้ําชั้นอาจจะมีสาเหตุทางดานรางกาย  จิตใจ  หรือปญหาสวนตัวอ่ืนๆที่ฝายแนะแนว
จะเปนผูที่คัดกรองสงตอครูผูสอน  ผูบริหารจะตองใหความสนใจในการสนับสนุนผูสอนและ
ผูเรียนทั้งทางดานวัตถุและดานจิตใจเปนพิเศษ 
  5.2  การสอนเด็กเกง  ผูบริหารควรหาวิธีสนับสนุนเด็กท่ีเรียนเกงใหพัฒนาสูงข้ึน  
ทั้งทางดานความรูความชํานาญและทัศนคติ  เด็กเหลาน้ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ตอไป  การสอนพิเศษบางคร้ังจะเปนการช้ีแนะใหเด็กเกงทราบวาตนเองน้ันมีความสามารถเหนือ
ผูอ่ืน  เหยียดหยามผูอ่ืนและสําคัญผิด  ดังน้ันผูบริหารควรไดตระหนักถึงปญหานี้และพยายาม
ปองกัน  วิธีที่ดีวิธีหนึ่งคือสงเสริมใหเด็กเกงๆไดปฏิบัติงานรวมกับเด็กอ่ืนท่ีมีความสามารถดอยกวา  
เพื่อปลูกฝงนิสัยการชวยเหลือผูอ่ืนได  และผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดคือครูฝายแนะแนว  ครูประจํา
ชั้นที่ตองรับหนาที่แกไขปญหาน้ีรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย 

  6.  การจัดอบรมครูประจําการ( Arranging  for  in – service  education  ) 
  ผูบริหารมีหนาท่ีจะตองพัฒนา  หรือปรับปรุงอัตรากําลังท่ีปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐานอยูเสมอ  งานเกี่ยวกับการจัดอบรมครุประจําการของแต
ละโรงเรียนน้ัน  ผูบริหารนับวาเปนบุคคลสําคัญที่สุดท่ีจะรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายใน
โรงเรียนของตน   
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  การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีจัดอบรมครูประจําการน้ีตั้งอยูบนความเชื่อท่ีวาบุคคล
ยอมมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งข้ึน  ถาเขาอยูใน
สภาพการทํางานท่ีเขามีความพอใจ  เพราะฉะน้ันหน าท่ีของผูบริหารก็คือการปรับปรุงการ
บริหารงานของโรงเรียนใหเหมาะสมก็จะเปนการสงเสริมการจัดอบรมครูประจําการโดยทางออม
ไปในตัว  แตผูบริหารจะตองคํานึงอยูเสมอวาการจัดอบรมครูนั้นยังไมมีวิธีใดท่ีดีที่สุด  ขึ้นอยูกับ
ความพรอมของครูและสถานการณ 
  7.  การพัฒนาความสัมพันธกับชุมชน  ( Developing  public  relations  ) 
  โรงเรียนเปนระบบยอย ( subsystem  )  ระบบหนึ่งของสังคม  ซึ่งเกิดข้ึนตามความ
ตองการและความจําเปนของสังคม  การท่ีจะจัดโรงเรียนใหเปนองคการหนึ่งของสังคมได  ตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายกลุมที่มีความรับผิดชอบ  มีความต้ังใจและมีวัตถุประสงครวมกับ
การดําเนินกิจการเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  มีความเขาใจอันดีตอกันมี
เปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน  และสามารถรวมมือกันเพื่อสนองความตองการของกันและกัน
ดวยความสอดคลอง  โดยใชวิธีการตางๆท่ีหลากหลาย ดังแนวคิดของแฮริส(Harris  )   
กลาววาการพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนเปนการจัดเตรียมขาวสารขอมูลตางๆในเนื้อหาท่ีสอน
ไปสูชุมชนและการจัดการเรียนการสอน  การบริการแนะแนวมีความสัมพันธตอกัน171 

  8.  การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน                      
  การปฏิบัติงานดานตางๆ ตั้งแตการเรียนการสอน  งานท่ีนอกเหนืองานสอนจะ
บรรลุผลมีประสิทธิภาพสูง  ถาไดมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางพรอมเพรียงและเหมาะสม  
ผูบริหารมีหนาท่ีในการจัดอํานวยความสะดวก  ทั้งทางดานการปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรม
การสอน  งานอ่ืนๆที่ตั้งไว จะบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับบุคคลที่มี
สวนเกี่ยวของและสิ่งแวดลอมดานอ่ืนๆ  อาคารสถานท่ีมีสวนชวยสงเสริมดานการจัดบริการแนะ
แนว  โรงเรียนควรมีหองแนะแนวเปนสัดสวนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม  การใหคําปรึกษา  การ
แกไขปญหาพฤติกรรมตางๆ  มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใหครูและนักเรียนมีสุขภาพจิตดี  มี
ความพรอมในการปฏิบัติงานดานตางๆ  ซึ่งแฮริส ( Harris )  ไดแสดงความคิดเห็นวาการจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตางๆเปนการจัดเตรียมเคร่ืองอํานวยความสะดวก  สําหรับ
การสอน  งานที่รับมอบหมาย  โดยพิจารณาในเร่ืองสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เหมาะสม45    18 

                                                 
  

44
 Ben  M.  Harris,  Supervisory  Behavior  in  Education  (  Englewood  Cliffs, 

N. J. : Prentice – Hall, Inc., 1985 ) , 294 . 
  

45
 เร่ืองเดียวกัน , 294 . 
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  9.  การประเมินผลการเรียนการสอน  ( Evaluating  instruction ) 
  หมายถึงการวางแผนจัดระเบียบประเมินผลเพื่อดําเนินการประเมินผลในกิจการ
ตางๆทุกดานของโรงเรียนท่ีสงผลตอการเรียนการสอน  การทํางานแนะแนว  การประเมินผล
การศึกษาเปนเร่ืองสําคัญมากเร่ืองหน่ึงในการนิเทศการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  เพราะเปน
เคร่ืองมือที่สําคัญ  เพ่ือนํามาใชในการนิเทศการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาประสงค   
  ในการประเมินผลการศึกษาสวนใหญจะกลาวถึงหลักทั่วๆไปมากกวาท่ีจะช้ี
เฉพาะเจาะจงท่ีผูบริหาร  เพราะโดยทั่วไปแลวการประเมินผลทางการศึกษานั้นไมวาจะปฏิบัติโดย
ใครก็ไมนาจะมีความแตกตางกันมากนัก  เพราะจุดมุงหมายสูงสุดของการประเมินผลการศึกษา  คือ  
การปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  โดยที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดมีสวนในการพัฒนาตนเองตามไปดวย  จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองดําเนินการประเมินผลใหเปน
กระบวนการ  มีขั้นตอนดังแฮริส ( Harris )  ไดแสดงความคิดเห็นวา  การประเมินผลเปน
กระบวนการซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี  คือ 

  1. การกําหนดเกณฑ  ( Specifying  criteria  )  เพื่อกําหนดจุดมุงหมายปญหาและ
วิธีการที่จะไปสูจุดมุงหมาย 

  2. การสรางเคร่ืองมือ  ( Instrumentation  )  เปนการสรางหรือสรรหาเคร่ืองมือ
สําหรับรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย  พรอมทั้งกําหนดวิธีใชเคร่ืองมือเหลานั้นดวย 

  3.  การรวบรวมขอมูล  ( Data  gathering  )  เปนการรวบรวมดวยเคร่ืองมือที่สราง
ขึ้นอยางเหมาะสม  โดยบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ  เพื่อที่จะไดขอมูลตรงตามเปาหมายท่ีสุด 

  4.  การวิเคราะหขอมูล  ( Data  analysis  )  ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจะตอง
นํามาวิเคราะหอีกขั้นหน่ึงดวยกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือจะไดทราบสภาพที่แทจริงอันถูกตอง
ของสิ่งที่ตองการประเมิน 

  5.  การตีความจากขอคนพบ  (  Interpretation  of  findings )  จากขอมูลท่ีวิเคราะห
เรียบรอยแลว  จะสามารถตีความหมายจากขอมูลเหลาน้ันไดซึ่งออกมาในลักษณะคาเปรียบเทียบ
และแนวโนม 

  6.  การประเมินคา  (  Valuing  )  หลังจากตีความหมายจากขอมูลแลว  ผูประเมิน
จะตองประเมินคาผลที่ปรากฏออกมาวามีคาเทาใด 
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  7.  การตัดสินใจ  ( Decision  making  )การตัดสินใจกระทําโดยใชการประเมินคา
เปนพื้นฐานวาควรจะมีปฏิกิริยาตอสิ่งที่ไดคนพบอยางไร 19 

   

บทบาทของผูบริหารท่ีมีตอการนิเทศการศึกษา 
  ผูบริหารมีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษา  เนื่องจากงานนิเทศเปนงานของ
ผูบริหาร  ในการบริหารงานนั้นผูบริหารจะตองพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนควบคูไปดวย  
เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการท่ีผูบริหารทําหนาท่ีนิเทศ
ควบคูไปดวยแลวจะกลาวไดวา  ผูบริหารคนนั้นทํางานของตนไดอยางสมบูรณ   
  อดัมส  และโบวี่  (  Adam  and  Bowie  ) พบวาการนิเทศการศึกษาเปนการทํางาน
ที่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการแกครู  
มิใชเปนผูบังคับบัญชา47  นอกจากท่ีกลาวมาแลวในเร่ืองเดียวกันนี้   กลิคแมน 

 ( Glickman  )  พบวาคุณสมบัติที่ควรมีของผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในนั้นตองมีทักษะ
ดานตางๆ  ดังนี้  คือ ความรู  มนุษยสัมพันธ  และเทคนิควิธี48 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียนก็คือบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู 
ความสามารถในการใหความชวยเหลือ  การใหบริการแนะนําใหคําปรึกษาแกครูอ่ืนๆในโรงเรียน  
เปนผูผลักดันการนิเทศภายในใหบรรลุผล  ชี้แจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายใหรับทราบเพ่ือจะได
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
จึงจําเปนตองเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในฐานะผูนิเทศดวย   
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดสรุปบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังน้ี  1) สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนและหลักสูตรประถมศึกษา  2)  รวมประชุมวางแผนกับคณะครูใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางาน  3)  สนับสนุนดานงบประมาณวัสดุ  อุปกรณตลอดจนขวัญ
และกําลังใจ  4)  เผยแพรความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการศึกษาแกครู  5)  กระตุนใหครู 

                                                 
  

46
 Ben  M.  Harris,  Supervisory  Behavior  in  Education  (  Englewood  Cliffs, 

N. J. : Prentice – Hall, Inc., 1985 ) , 190. 
  

47
 George  L.  Adams  and  Lucille  Bowie,  “ How  We  Learn  :  Implication  for  

Supervision,”  Education 78  ( December  1979  ) : 211 – 212 . 
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เกิดความตื่นตัวอยูเสมอในดานบริการ  6)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายใน  7)  
ครูใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียน49     20 

การนิเทศของผูบริหารตามแนวคิดของเซอรจิโอแวนนี่ 
  เซอรจิโอแวนน่ี ( Sergiovanni )  ไดศึกษาเก่ียวกับสมรรถภาพการนิเทศของ
ผูบริหารหรือภาวะผูนําทางการนิเทศของผูบริหาร ( supervision  Leadership )  โดยกําหนดความรู
ความสามารถของผูบริหารในการนิเทศไว 8 ดาน  ดังน้ี 

  1.  การสรางบรรยากาศท่ีดี  ( Building  a  Healthy  Climate ) 
  เซอรจิโอแวนนี่ ( Sergiovanni )  กลาววา “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การใชรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อทําใหคณะทํางานในองคการหรือโรงเรียนมีสภาพที่บุคลากรมี
ความตระหนักในศักยภาพของตนเอง  และสามารถสรางเงื่อนไขท่ีตอบสนองความตองการพื้นฐาน
ของบุคคลแตละคน” 50   21 

  บรรยากาศขององคการจะดีหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารที่จะตองคํานึงถึงวิทยาการ
สิ่งแวดลอมภายนอกและนโยบายในการบริหาร  ผูบริหารตองสรางความพึงพอใจและการเขา
มารวมมือปฏิบัติงาน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีสูงขึ้น 

  2.  การสรางทีมงาน ( Team  Building ) 
  เซอรจิโอแวนน่ี ( Sergiovanni )  กลาววา  ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การกําหนดเปาหมายขององคการ  กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรที่ชัดเจน  และสามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานโดยท่ีบุคลากรใหความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน51   22 

  ในการสรางทีมงานเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมน้ันเปนหัวใจสําคัญ
ที่สุดอยางหน่ึงของการพัฒนาทีมงาน  จะบรรลุผลหรือไมยอมขึ้นอยูกับผูบริหารที่จะตองสราง
วัฒนธรรมใหมๆใหแกสมาชิกภายในองคการ  และชวยใหสมาชิกเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ

                                                 
  48 Carl  D.  Glickman,  Stephen  P.  Gordon  and  Jovita  M.  Ross – Gordon,  

Supervision  of  Instruction  A :  Developmental  :  Approach,  3 rd  ed.           ( Boston : Allyn  &  

Bacon,  Inc.,  1995 ) , 8. 
49

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, หนวยศึกษานิเทศก,  ชุด 

อบรมศึกษานิเทศกการนิเทศการศึกษา   ( กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา, 2540) , 4 . 
  

50
 Thomas  J . Sergiovanni,  Handbook  for  Effective  Department  Leadership     

( Massachusetts : Allyn  and  Bacon , Inc., 1984) , 15 – 16 . 
  

51
  เร่ืองเดียวกัน , 5 – 16 . 
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หรือทักษะการทํางานเปนทีมมีวัตถุประสงคที่จะสรางเปาหมายของกลุมดวยกัน  เอกชัย  กี่สุขพันธ  
ไดกลาวถึงลักษณะของทีมงานท่ีดีไวดังน้ี  คือ  1)  มีการกําหนดนโยบาย  จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน   2)  สมาชิกขององคการรับรูและเขาใจนโยบาย   จุดมุงหมายและ
วตัถุประสงคในการทํางาน  3)  สมาชิกมีสวนรวมในการแกปญหาตัดสินใจเก่ียวกับงานของตนเอง
มากท่ีสุด  4)  การกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานสมาชิกตองมีความ
ชัดเจนและเขาใจตรงกัน  5)  การสื่อสารเปนแบบเปดเพ่ือใหสมาชิกทุกคนรับทราบขอมูลขาวสาร
อยางท่ัวถึง  6)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  7)  การแกปญหาความขัดแยงจะตองคํานึงถึงความพอใจ
ของทุกฝาย  8)  สมาชิกขององคการตองมีความม่ันใจไววางใจในซึ่งกันและกัน  9)  สมาชิกมีความ
จริงใจซื่อสัตยตอองคการ52    23 

  3.   การแกไขความขัดแยง  ( Resolving  Conflict  ) 
  เซอรจิโอแวนนี่ ( Sergiovanni )  กลาววา  “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การแกปญหาความขัดแยงระหวางผูปกครอง  นักเรียน  และครูเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน  
คานิยม  บทบาท  หนาที่และเปาหมาย  ตลอดจนสามารถแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรใน
โรงเรียน” 53     24 

  พรนพ  พุกกพันธุ  ไดใหขอแนะนําในการบริหารความขัดแยงท่ีไดผลดี  ซึ่งถือ
เปนหลักเกณฑเพื่อรักษากฎระเบียบใหมีประสิทธิผลและสามารถบังคับไดในทางปฏิบัติไดแก  1)  
หลักความจําเปน  2)  หลักความยืดหยุน  3)  หลักความสอดคลอง  4)  หลักการเรียนรู     5)  หลัก
ความชัดเจนและเขาใจงาย 6) หลักเหตุผล 7) หลักการบังคับได 8 หลักการระวางโทษ54  25 
 4.  การตัดสินใจ ( Making  Decision  ) 
  เซอรจิโอแวนน่ี ( Sergiovanni )  กลาววา  “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถ  
ในการนํารูปแบบการตัดสินใจมาประยุกตใชและนํากระบวนการรวมมือมาใชในการตัดสินใจ

                                                 
  

52
 เอกชัย  กี่สุขพันธ,  การบริหารทักษะและการปฏิบัติ  ( กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ
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ตลอดจนสามารถพัฒนานักเรียนและบุคลากรใหเปนผูมีเหตุผล  เพื่อใหนําไปใชในการแกปญหา
อยางมีกระบวนการ55    26 

  จากลักษณะพิเศษของการบริหารการศึกษาขางตน  ในการจัดระบบการบริหาร
ของผูบริหารจึงควรที่จะเปดโอกาสใหบุคลากรและประชาชนเขามามีสวนในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา 
  5.  การวางแผนและการจัดการประชุม  ( Planning  and  Organizing  Meetings ) 
  เซอรจิโอแวนน่ี ( Sergiovanni )  กลาววา  “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถ  
ในการวางแผนการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพและการประชุมท่ีจัดน้ันควรสนองตอความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวของและสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ตลอดจนมีความผูกพันรวมกันใน
การตัดสินใจ” 56     27 

  อุทัย  บุญประเสริฐ  กลาวถึงปญหาเก่ียวกับการประชุมไวดังน้ี  1)  ขาดการวาง
แผนการประชุมอยางเปนระบบที่สัมพันธกัน  2)  ขาดการประสานงานท่ีดีกับผูเขารวมประชุม  3)  
หัวขอหรือประเด็นการประชุมไมเพียงพอไมตรงประเด็น  4)  ขอมูลและรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาในการประชุมไมเพียงพอไมตรงประเด็น  5)  สถานที่ประชุมไมเหมาะสม  ขาดอุปกรณ
อํานวยความสะดวก  6)  สมาชิกบางคนผูกขาดการประชุม  ขาดมารยาทในการพูด  ไมเคารพตอ
ประธานหรือท่ีประชุม   7)  ประธานขาดความสามารถในการประชุม  8)  สมาชิกสวนใหญไมได
เตรียมตัวเพื่อการประชุม  ทําใหตองเสียเวลากับการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  9)  สมาชิก
ขาดมารยาทจับกลุมพูดคุยกันเอง57    28  ผูบริหารตองใชเทคนิคเพ่ือใหการประชุมบรรลุผลสําเร็จดังน้ี  
1)  ประธานควรไปถึงท่ีประชุมกอนเวลาเล็กนอย  2)  เมื่อเปดประชุมตามพิธีการเสร็จแลวควรใช
ความเปนกันเองในการดําเนินการประชุม  3)  ทบทวนการประชุมใหแนชัด  4)  พยายามชวยให
สมาชิกรูสึกวาตนมีคาตอที่ประชุม  5)  ใชคําถามที่เราความสนใจเพ่ือใหสมาชิกพรอมท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น  6)  ตองรักษาอารมณหากมีขอขัดแยง  7)  กลาวชมเชย  ยกยอง  ขอบคุณผูที่ใหความ
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รวมมือในทางสรางสรรคและผูใหขอเสนอแนะในการพิจารณาประเด็นต างๆ   8)  รับฟง
ขอเสนอแนะ  ขออภิปรายตางๆดวยความจริงใจและดวยอาการสุภาพ58    29 
  6.  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   
  เซอรจิโอแวนนี่ ( Sergiovanni )  กลาววา  “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การใชแนวทางที่หลากหลาย  เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงานโดย
ใชประโยชนจากรายละเอียดของขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ  อยางม่ันใจและสามารถจัดระบบ
ขอมูลที่ตองเช่ือถือไดเพื่อนํามาใชในการสัมภาษณ  ตลอดจนสามารถใชกระบวนการคัดเลือกอ่ืนๆ
ได” 59   30  ในการบริหารงานบุคคลไมวาในวงการราชการหรือธุรกิจเอกชน  การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเปนงานบริหารที่สําคัญมากท่ีสุดเร่ืองหนึ่ง  เพราะความเจริญกาวหนาของหนวยงานทุก
ชนิด  ขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีอยูในหนวยงานเปนประการสําคัญ  ถาการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรผิดพลาด  หนวยงานก็ไมอาจมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน  ซึ่งอาจเปน
อันตรายอยางรายแรงแกหนวยงาน  ดังน้ันผูบริหารที่มีสวนรับผิดชอบตอการบริหารงานบุคคล
จะตองกําหนดนโยบายและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหแนนอนและมีระเบียบแบบแผน 

  7.  การกําหนดตําแหนงบุคลากร  ( Assigning  Personal ) 
  เซอรจิโอแวนน่ี ( Sergiovanni )  กลาววา  “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การวิเคราะห  ความตองการ  ความคาดหวังและรูสภาพความเปนอยูของบุคลากรในหนวยงานยอย  
สามารถนําผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดตําแหนงแตงต้ัง  และปรับเปลี่ยน
ตําแหนงใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชนสูงสุดทางการศึกษา” 60     31 

  ในการกําหนดตําแหนงบุคลากรน้ัน  เปนการกําหนดความรูความสามารถของ
บุคลากรที่จะมาทํางานในหนาท่ีนั้นๆ  ผูบริหารควรตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดขององคการและ
โอกาสกาวหนาของผูรับมอบหมายงาน  โดยเฉพาะความเหมาะสมของงานน้ันๆ  กับความสามารถ
ของผูรับมอบหมายเปนหลัก  ซึ่งจําเปนตองอาศัยความซื่อตรงและความยุติธรรมในตัวผูบริหารเอง
ดวย  มิฉะน้ันจะเปนผลเสียที่อาจเกิดแกผูบริหารและองคการ 
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  8.  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  (  Bringing  About  Change ) 
  เซอรจิโอแวนน่ี ( Sergiovanni )  กลาววา  “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การกําหนดยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกับคุณคาของแตละบุคคลในอันที่จะสงเสริม
หรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลง  รูระดับการยอมรับของครูเพื่อผลสําเร็จของการปฏิบัติงานและการ
ประเมินอิทธิพลท่ีผูบริหารมีอยูในฐานะผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลง” 61     32 

  อรุณ  รักธรรม  อธิบายถึงผูนําการเปลี่ยนแปลง  ( change  agent  )  วาเปนบุคคล
สําคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเขามาสอดแทรกในกระบวนการบริหารขององคการเพื่อใหมี
การเปลี่ยนแปลงองคการใหเปนไปตามแผนที่ ไดวางไว  ผูบริหารในฐานะผูนําท่ีตองนําการ
เปลี่ยนแปลงมาสูองคการจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. เปนผูมีความสามารถในการระดมทรัพยากรที่จําเปน  เพื่อใหการเปลี่ยนแปลง
ดําเนินตอไปได 
  2.  เปนผูที่จะไดรับความเช่ือถือจากผูบริหารระดับสูงและบุคคลอ่ืนๆที่สําคัญใน
องคการ 

  3.  เปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับคนทุกระดับช้ัน  และทุกสวนขององคการเพ่ือให
เกิดการส่ือสารท่ีด ี

  4.  เปนผูมีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  และมีทักษะในการให
คําปรึกษาแนะนําสนับสนุน  ชวยเหลือ  ฝกอบรม  และการใหการศึกษาแกกลุมคนที่จะไดรับผล
จากการเปลี่ยนแปลง 

  5.  เปนผูที่มีความเขาใจในการริเร่ิม  สรางสรรค  หรือการเปล่ียนแปลง  สามารถ
เปนผูเชี่ยวชาญที่ชวยใหผูบริหารเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น 

  6.  เปนผูมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอดแทรก  ( intervention  techniques )  
ในองคการบางประการ  โดยเฉพาะความเช่ียวชาญในกระบวนการสอดแทรก 

  การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปนั้นยอมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันขององคการ 
ผูบริหารท่ีตองการประสิทธิภาพไมสามารถจะปลอยใหการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตามสบายโดยไมมี
การวางแผน  แตเขาจําเปนจะตองมีความสามารถในการพัฒนาเคร่ืองมือ  ในดานการวางแผนการ
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อํานวยการและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงซึ่งแบงออกเปน  3  
ขั้นตอน  คือ 

  1.  การเปลี่ยนแปลงโดยการใชอํานาจ  อํานาจหนาท่ีตามตําแหนง  บารมีสวนตัว
ทั้งน้ียอมแลวแตสถานการณจะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความรูเจตคติของบุคคลใน
องคการ  ตอลดจนการวิเคราะหในดานการมีสวนรวมและการบังคับเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

  2.  การเปล่ียนแปลงโดยผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ผูนําจะมีความสามารถใน
การสรางสิ่งแวดลอมใหคนทํางาน  มีความรับผิดชอบมากหรือสูงขึ้นไดอยางไร 

  3.  เปนการศึกษาถึงการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน  เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

  กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง 

  สมยศ  นาวีการ  กลาววา  Greiner  ไดแบงกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององคการ
ออกเปน  6  ขั้นตอน  ซึ่งมีความสําคัญกับประเภทของผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้  1)  เรงกดดันและ
กระตุน  ขั้นน้ีเกิดข้ึนเมื่อผูบริหารระดับสูงไดรับความกดดันทั้งภายในและภายนอกองคการอยาง
รุนแรงซึ่งเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได  จึงเกิดการสนับสนุนและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ภายในองคการ  2)  การสอดแทรกผูบริหารระดับสูงเขาไปเก่ียวของ  เพื่อพิจารณาปญหาภายใน
องคการ  3)  การวิเคราะหผูบริหารและผูนําในการเปลี่ยนแปลงทํางานรวมกันเพ่ือรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปญหาขององคการโดยใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง  
4)  การคิดคนและผูกมัดผูนําการเปลี่ยนแปลงใหความชวยเหลือผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
รวมกันในการหาแนวทางในการแกปญหา  5)  การทดลองและการคนหาเปนการทดลองทางเลือก
ใหมของการแกปญหา  เพื่อคนหาผลท่ีเกิดข้ึน  6)  การเสริมแรงและการยอมรับเปนการเสริมแรง 
ผลที่เกิดขึ้นในทางบวกเพื่อใหเกิดการยอมรับและการปฏิบัติใหมๆท่ีดีขึ้น62    33 

 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายหรือไม  
ยอมข้ึนอยูกับการนิเทศติดตามของผูบริหารโรงเรียนและความรวมมือของครูอาจารยในโรงเรียน
นั้น  ถาหากผูบริหารและครูอาจารยในโรงเรียนมีความรู  ความสามารถในการจัดบริการแนะแนว  
บริการแนะแนวที่จัดข้ึนเพื่อชวยเหลือนักเรียนคงประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายอยางแนนอน
 การนิเทศการปฏิบัติงานแนะแนวของบุคลากรในโรงเรียนน้ัน  ผูบริหารจะตองมี

                                                 
  

62
 สมยศ  นาวีการ ,  การบริหาร  ,  พิมพครั้งที่  4  (  กรุงเทพฯ : บริษัทสามัคคีสาร ( 

ดอกหญา )  จํากัด  (  มหาชน  ) , 2540 ) , 327 .  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบขายของงานแนะแนวเปนอยางดี  บุคลากรในโรงเรียน
จะตองใหความสําคัญและพรอมท่ีจะรวมงาน  การทํางานแนะแนวจะตองกําหนดจุดมุงหมายให
ชัดเจนท้ังการปองกันปญหา  การแกปญหา  การสงเสริมและพัฒนานักเรียน  งานแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตองสนองความตองการของนักเรียน  และจัดข้ึนเพ่ือนักเรียนทุกคนและทุก
ระดับชั้น  คนท่ีจะดําเนินงานแนะแนวจะตองไดรับการฝกอบรมโดยเฉพาะทางดานการแนะแนว
และการใหคําปรึกษา  มีการติดตอประสานงาน  รูจักงานแนะแนวของโรงเรียน 
 เนื่องจากงานบริการแนะแนวเปนงานท่ีเกี่ยวของกับทุกคน  โดยหวังผลจุดเดียวกัน  
คือ  เพื่อนักเรียน  หากผูบริหารไมเขาใจปลอยใหครูแนะแนวทําไปตามลําพัง  อาจจะไมไดรับความ
รวมมือเทาที่ควรจากผูที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะเพ่ือนครูดวยกัน  ดังน้ันแนวคิดของวัฒนา  พัชราวนิช  
กลาววา  ในการดําเนินงานเก่ียวกับการแนะแนวของโรงเรียน  ควรคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ผูรวมงานในดานบริการแนะแนว  บุคคลดังกลาวอาจจะเปนอุปสรรคที่ยิ่งใหญที่ทําใหกิจการแนะ
แนวไมบรรลุเปาหมาย  แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานแนะแนวขาดการนิเทศท่ีดีของผูบริหาร  
ดังนั้นกิจกรรมแนะแนวจะดําเนินไปดวยดีไดนั้นจะตองผานการนิเทศติดตามท่ีดีจากผูบริหารอยาง
ใกลชิด 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่งใน
การดําเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน  ซึ่งการนิเทศติดตามของผูบริหารน้ันเปรียบเสมือน
หลักของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ  ดังน้ันบริการแนะแนวจะ
ประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยการนิเทศติดตามท่ีดีของผูบริหารโรงเรียนที่ใหความสนใจ  เห็น
ความสําคัญของการบริการแนะแนว  ถาหากผูบริหารโรงเรียนใดไมสนใจบริการแนะแนว  หรือ
ไมใหการสนับสนุน  นิเทศติดตามแลวก็ไมอาจจะดําเนินไปสูเปาหมายท่ีตองการได  แตถาใน
โรงเรียนใดที่ผูบริหารใหความสนใจ  มีการจัดระบบการบริหารงานที่ดี  ใหการสนับสนุนทั้งใน
ดานงบประมาณและขวัญกําลังใจก็จะทําใหงานแนะแนวของโรงเรียนประสบผลสําเร็จได 

 กิจกรรมตางๆภายในโรงเรียนจะดําเนินการไปไดดวยดี  ตองข้ึนอยูกับผูบริหาร
โรงเรียน  เชนเดียวกับงานแนะแนวจะดําเนินไปดวยความราบร่ืน  ผูบริหารเปนผูที่สําคัญที่สุดอัน
เนื่องจากเปนผูที่มีอํานาจในการบริหารงานทุกอยางภายในโรงเรียน  แตคําถามท่ีมักอยูในใจ
ผูบริหารตลอดเวลา  คือ  ทําอยางไรจึงจะนิเทศติดตามงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ประสบผลสําเร็จลงไดอยางดีที่สุด   

อัลฟองโซ ( Alfonso ) ไดรวบรวมกระบวนการตาง ๆ  และจัดกลุมเปนทักษะดาน
การจัดการ ( managerial  skills )  โดยใหความหมายวาเปนความสามารถของผูนิเทศท่ีจะแสวงหา  
และดํารงไวซึ่งสภาพเงื่อนไขตางๆเพื่อใชในการสนับสนุนใหงานดําเนินไปตามความตองการ เนน
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ความสามารถของผูนิเทศท่ีจะประสานงาน  แกปญหาและพัฒนาบุคลากรใหสัมพันธกับหนวยงาน
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูนิเทศจําเปนตองมีทักษะพ้ืนฐานดานการจัดการซึ่งประกอบดวย
ทักษะตางๆดังตอไปน้ี  1) การวางแผน ( planning )  ไดแก  การกําหนดเปาประสงค  ( goal )ของ
องคกร  กําหนดจุดประสงค  ( objective )  ของงานและกําหนดแผนงานซึ่งจะตองแสดงใหเห็นถึง
งานและกิจกรรมตางๆอยางชัดเจน  นั่นคือผูนิเทศจะตองเขาใจเปาประสงคและจุดประสงคของ
องคกร  รวมท้ังสามารถวิเคราะหและวางแผนงานเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวได  2)  การ
จัดบุคลากร  ( staffing  )  ไดแก  ทักษะท่ีเกี่ยวของกับงานดานบุคลากรเชน  การบริหารงานบุคคล  
การปฐมนิเทศ  การกําหนดเกณฑการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรใหม        การเลื่อนข้ันและ
การพัฒนาวิชาชีพ  เปนตน  3)  การจัดองคกร ( organizing )  ไดแก  การกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบ   เปนตน  4)  การ
ควบคุมดูแล ( controlling  )  ไดแก  การปรับเปลี่ยนแกไขการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  ให
เจริญกาวหนา  มีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการศึกษาปญหาที่เปนสาเหตุหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  
5)  การตัดสินใจ  ( decision  marking )  ไดแก  การใชหลักของเหตุผล  การมีสวนรวมและการ
พิจารณาทางเลือก  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งเก่ียวของกับภาวะผูนําอันเปนบทบาทหนึ่งของผู
นิเทศ63 

นอกจากน้ีอัลฟองโซ( Alfonso ) ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการแสดงพฤติกรรม
การนิเทศ  ซึ่งสามารถสังเกตไดจา 2)การตรวจสอบความตองการของครูได 3)การจัดลําดับ
ความสําคัญของเร่ืองท่ีจะปฏิบัติได 4)การวิเคราะหบรรยากาศทางการแนะแนวได5)การวางแผนได
อยางเปนระบบ6)  การกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเลือกไดหลายแนวทาง 7)การกําหนดกิจกรรมใน
การดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผลและประเมินผลได 8)  การมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหแกผูรวมงานไดตามความเหมาะสม9)  การบริหารและวางแผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสม 1 0 )
การรูจักสรรหาทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม11)การรูจักใชวิธีลดความเครียดในการทํางาน12)
การจัดเอกสารท่ีเก่ียวของกับองคกร  และกิจกรรมการทํางานไดอยางเปนระบบ 

จากที่กลาวมาแลวขางตนเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารอัลฟองโซ             
( Alfonso )  ยังไดใหความสําคัญกับทักษะดานมนุษยสัมพันธวาเปนความสามารถในการเขากับคน
หรือการมีศิลปะในการเขากับผูอื่น  เปนความสามารถในการทํางานรวมกันเปนกลุม  หรือ 

 
63Robert  J.  Alfonso,  Gerald  R.  Firth, and  Richard  F.  Neville  ,  Instructional  

Supervision , (  Boston : Allyn  and  Bacon.  Inc.,  1981 ) ,  334 – 362. 
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สามารถทํางานรวมกันได  สามารถจูงใจคนใหเกิดความรวมมือในการทํางานดวย
ความเต็มใจ  ทําใหหมูคณะยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ทั้งน้ีเนื่องจากครูแตละคนมี
ประสบการณในการทํางาน  ความรู   และศักยภาพที่แตกตางกัน  ดังน้ันผูนิเทศจําเปนตองมีพื้นฐาน
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( Human  skills ) คือ 1) การมีความเห็นอกเห็นใจ(empathy )  เปน
ความสามารถที่จะเขาใจความคิด       ความรูสึกของผูอ่ืนไดเปนอยางดี    2)  การตระหนักในตนเอง 
( self  awareness )  เปนการรูจักการประเมินตนเอง  รูจักตัวของตัวเอง  รวมท้ังบทบาทของตัวเอง  
3)  การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  ( acceptance  of  Individual  differences  )  ไดแก  
ความแตกตางของบุคคลท้ังรูปรางลักษณะภายนอก  และคุณลักษณะภายใน  อันเปนขอกําหนด
พฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งผูนิเทศตองมีความเขาใจในพฤติกรรม  และการตอบสนองในทางที่พึง
ประสงค  4)  การตระหนักในมุมมองของคน ( perceptual  awareness )  ไดแก  การมองขอเท็จจริง
ของตนซึ่งแตละคนจะมองและแสดงออกตามความนึกคิดของตนเอง 5) การปฐมนิเทศเพื่อน
รวมงาน ( orientation  to  colleagues )  ไดแก  การทําความเขาใจกับเพื่อนรวมงานในเร่ืองท่ีทํา การ
แบงงานอยางยุติธรรมตามความรูความสามารถ  ความสนใจ  กําหนดมาตรฐานของงาน  ให
ความสําคัญในงานของผูรวมงานและกลุม  ทักษะพ้ืนฐานดังกลาว  อัลฟองโซ ( Alfonso ) ได
ชี้ใหเห็นวาเปนทักษะท่ีสามารถนํามาใชในการแสดงพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะตางๆ
ดังตอไปน้ี 1)  การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 2)  การวินิจฉัยขอเดนขอดอยของแตละคน  
3)  การรูวาตนเองมีคานิยมอยางไร4) การรูวาเพ่ือนรวมงานมีคานิยมอยางไร  5)  การรูวาองคกรที่
ตองปฏิบัติงานดวยมีคานิยมอยางไร 6)  การทําใหผูรับการนิเทศเกิดความม่ันใจในการรับรู          7)  
การสรางจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานรวมกัน 8)  การสงเสริมใหมีการอภิปรายในกลุม 9)  การมี
ทักษะการฟง  สามารถถายทอดใหผูฟงไดงานแตมีความหมายเชนเดิม 10)การสามารถจัดการ
ประชุมได 11)การกระตุนใหเกิดการทํางานรวมกัน  12)การจัดใหมีปฏิสัมพันธที่สมาชิกสามารถ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสรเสรี 13)การแกปญหาขอขัดแยง 14)การกระตุนใหเกิดความรวมมือ 15)
การสาธิตหรือทําตัวอยางใหดู64 

สวนกลิคแมน  ( Glickman  ) กลาววา  ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการนิเทศจะตองมี
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเปนในตัว  กลาวคือ  1)  มีพื้นฐานความรู  ผูนิเทศจะตองเขาใจเปนพิเศษวาครู
และโรงเรียนทําอะไรไดบาง  โดยเปรียบเทียบจากบรรทัดฐานท่ีเปนอยูตามรูปแบบ   

 

64  Robert  J.  Alfonso,  Gerald  R.  Firth, and  Richard  F.  Neville  ,  Instructional  

Supervision , (  Boston : Allyn  and  Bacon.  Inc.,  1981 ) ,  334 – 362. 
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จะตองเขาใจวาการพัฒนาความรูของครูและการนิเทศจะชวยในการกระทําในสวนที่แตกตางไปจาก
บรรทัดฐานเดิมๆท่ีพบในโรงเรียนไดอยางไร  2)  มีพื้นฐานทางดานมนุษยสัมพันธ  ผูนิเทศจะตองรู
วาพฤติกรรมเก่ียวกับการมีมนุษยสัมพันธของเขาจะมีผลตอบุคคล  และกลุมของครูอยางไร  และ
จะตองศึกษาถึงขอบเขตของการมีมนุษยสัมพันธวาอาจจะนําไปใชในการชวยสงเสริมความสัมพันธ
ที่เปนดานบวกและมุงการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน  3)  ผูนิเทศจะตองมีทักษะหรือมีความชํานาญใน
วิธีการในการสังเกตการณ  การวางแผน  การวิเคราะห  และการประเมินผลการปรับปรุงการทํางาน 
65      34   

จากแนวคิดท่ีเกี่ยวกับทักษะการนิเทศสรุปไดวา  ผูนิเทศจําเปนตองใชทักษะ ทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธซึ่งนํามาใชเพื่อใหเขาใจความรูสึกนึกคิดและสามารถกระตุนใหผูอ่ืนทํางานได  
ทักษะดานการจัดการนํามาใชเพื่อที่จะเขาใจและสามารถประสานกิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวของรวมถึง
การตัดสินใจในการทํางานไดอยางถูกตองและทักษะดานเทคนิควิธีนํามาใชเพื่อที่จะใชความรู
เทคนิคและวิธีการมาปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ซึ่งกลิคแมน               ( Glickman ) ไดให
ทัศนะเก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศไววามีอยู  3  รูปแบบ  คือ  พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นํา ( 
nondcirective )  พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือกัน ( collaborative ) และพฤติกรรมการนิเทศแบบ
ชี้นํา ( directive ) ซึ่งแตละแบบมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นํา  ( nondirective ) ผูนิเทศจะเนนการใชพฤติกรรม
การฟง ( listening )  การยั่วยุสนับสนุนใหกําลังใจ  ( encouraging )  การทําความกระจางชัดเจนใน
ประเด็นตางๆ ( clarifying )  การเสนอขอคิดเห็น ( presenting )        และการแกปญหารวมกัน ( 
Problem  solving  )  กับผูรับการนิเทศเพื่อที่จะเสริมสรางใหผูรับการนิเทศสามารถวางแผนดวย
ตนเอง  (  self – plan ) ได   

2.  พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนํา ( directive )  ผูนิเทศจะเนนการใชพฤติกรรมการ
เสนอขอคิดเห็น การใหคําแนะนํา ออกคําสั่งใหปฏิบัติตาม (directing) การสาธิต (demonstration) 
ใหดูเพื่อเปนแนวตัวอยางท่ีจะปฏิบัติตามได การกําหนดมาตรฐาน (Standadizing) ถึงผลงานท่ี
คาดหวังใหเกิดขึ้นในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพและการใชพฤติกรรมการเสริมแรง (reinforcing )  
หมายถึง  พฤติกรรมการนิเทศที่ผูนิเทศแสดงเจตจํานงท่ีจะใหรางวัล  ใหคุณใหโทษตอผูรับการ
นิเทศที่เขาสามารถปรับพฤติกรรมในการทํางานไดหรือไมสามารถทําได  หรือการที่ผูรับการนิเทศ
ผลิตงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวไดหรือไมสามารถทําได 

                                                 
65 Carl  D. ,  Glickman ( Supervision  of  Instruction :  A  Developmental  

Approach .  Boston  :  Allyn  and  Bacon, 1985 ) , 6. 
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การใชพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นํา  ผูนิเทศจะควบคุม  กํากับ  ดูแล  และเสริมแรง
ใหผูรับการนิเทศไดปฏิบัติตามแผนที่ผูนิเทศไดกําหนดไวอยางเครงครัด  เปนการมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบใหปฏิบัติตามคําสั่งของผูนิเทศ  บลูมเบอรก ( Blumberg )  กลาววา  ผูนิเทศท่ีมี
แบบนิยมเนนการใชลีลาพฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนําอยางเดนชัดน้ัน  จะมีทัศนคติและความเช่ือ
ในสิ่งตอไปนี้ 1) ในการควบคุมสถานการณนั้น  ขึ้นอยูกับการใชอํานาจของบุคคลที่มีตําแหนงอยู
ในระดับที่สูงกวาในองคกรน้ันๆ  2)  บุคคลท่ีมีตําแหนงสูงกวาในองคกรน้ันๆ  จะมีความเชี่ยวชาญ
มากกวาบุคคลท่ีมีตําแหนงตํ่ากวา  3)  บุคคลที่มีตําแหนงตํ่ากวาน้ัน  จะถูกประเมินไดผลดีที่สุด  
โดยบุคคลที่มีตําแหนงสูงกวาในองคกรนั้นๆ  4)  การรับฟงผูรับการนิเทศอยางเห็นอกเห็นใจนั้น  
ไมมีความจําเปนท่ีจะตองทําในการใหความชวยเหลือ  5)  มนุษยจะเรียนรูไดเร็วที่สุด  ดีที่สุด  โดย
การบอกกลาวสั่งใหทํา  ในสิ่งท่ีตองทําโดยบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงกวาในองคกรน้ัน  6)  การทํางาน
เปนเร่ืองท่ีเปนเหตุเปนผล  ดังน้ันจะมีโอกาสและเวลาแตเพียงเล็กนอยเทาน้ันที่จะพูดคุย  หรือ
อภิปรายกันในประเด็นเกี่ยวกับความในใจ  ความรูสึก  หรือสรรคสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ในกระบวนการนิเทศ  7)  การแกปญหารวมกันระหวางผูรับการนิเทศและผูนิเทศน้ันเปนเร่ืองท่ีไม
วิกฤตที่นาจะหวงใยในการนิเทศ  8)  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูเปนทักษะโดยทั่วๆไป
สามารถท่ีจะจําแนกไดวา  ปฏิบัติงานถูกหรือผิด  โดยผูนิเทศจะมีรายการพฤติกรรมการนิเทศแบบ
ชี้นํา  ดังน้ี   1)  ผูนิเทศไดใหขอคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีเปนปจจุบัน  2)  ผูนิเทศได
ชี้แนะใหผูรับการนิเทศของเขาอยางเครงครัด  3)  ผูนิเทศวิพากษวิจารณพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผูรับการนิเทศ 

3.  พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือกัน  (  collaborative  )    ผูนิเทศจะเนนการใช
พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือกัน  ในการปฏิบัติงานกับผูรับการนิเทศ  เชน  การเสนอขอคิดเห็น  
( presenting )  การทําความกระจางชัดเจนในประเด็นตางๆ ( clarifying ) การรับฟง ( Listening )  
การรวมมือแกปญหา ( problem  solving )    และการเจรจาตกลงใจที่จะใหผูรับการนิเทศ  ( 
negotiating )   

พฤติกรรมการนิเทศทั้ง 3 รูปแบบขางตน  จะมีผลกระทบตอผู รับการนิเทศเปน
รายบุคคลที่แตกตางกัน  ผูนิเทศจะเลือกใชพฤติกรรมการนิเทศแบบใดจะข้ึนอยูกับความสนใจใน
งานของผูรับการนิเทศ  ระดับความรับผิดชอบ  วุฒิภาวะ  ความซับซอนของความรูดานพุทธิพิสัย  
ผูรับการนิเทศท่ีมีความสนใจเฉพาะตนหรือหวงใยตนเอง  และยังไมมีความพรอมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน  จะเหมาะสมท่ีจะใชการนิเทศแบบช้ีนํา  ทางเลือกที่เหมาะสมคือ  การนิเทศแบบควบคุม
เชิงบริหาร  เมื่อความพรอมเพ่ิมข้ึนจะเร่ิมมีความสนใจ  หรือหวงใยในตัวนักเรียน  รูปแบบการ
นิเทศแบบรวมมือจะเหมาะสมกับผูรับการนิเทศในลักษณะนี้  สวนทางเลือกของการนิเทศที่
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เหมาะสมก็คือ  การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง  สําหรับผูรับการนิเทศท่ีมีความหวงใยวิชาชีพมาก  จะ
เปนผูที่มีความพรอมในการปฏิบัติงานสูง  รูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม  คือ  การนิเทศแบบไมชี้นํา  
โดยทางเลือกของการนิเทศที่เหมาะสมก็คือ  แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  แบบพัฒนาตนเอง        

 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 

 อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยูกับเด็กและเยาวชนในวันนี้  เพราะในโลกยุคใหมการแขงขัน
ขึ้นอยูกับความรูและความสามารถของคนในชาติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน
(Knowledge-based  Economy) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของเยาวชนใหสามารถคิดเปน  ทําเปน  มี
ทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและคานิยมท่ีดีงาม  รักการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 352  และผูที่
จะมาพัฒนาเด็กไทยในวันน้ีก็คือ “ครู”  สังคมไทยจึงหวังให “ครู” เปนผูนําในการพัฒนาสังคม  
โดยเสริมสรางศักยภาพในการเรียนรูใหกับเด็กไทยในวันนี้  โดยการปฏิบัติหนาท่ี “ครู“ อยางเต็ม
ความรู  ความสามารถ  เพื่อใหเด็กไทยเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  พัฒนาประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต 

 

ความหมายของครู 

 คําวา  “ครู”  ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ผูสั่งสอน36 

 คําวา “ครู” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 หมายความวา  บุคลากร
วิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน37 

 คําวา “ครู” ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หมายความวา  
บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย

                                                 
35รุง  แกวแดง,  ปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด  (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพเอมพันธ,  

2543),  จ. 
36ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  :  นาน

มีบุคสพับลิเคชั่นส,  2546),  255. 
37กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานปลัดกระทรวง   สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  

ศาสนา  และวัฒนธรรม,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  :    โรงพิมพคุรุ
สภาลาดพราว,  2542),  4. 
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วิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา  ทั้งของรัฐและ
เอกชน38 

 คําวา “ครู” ตามขอบังคับคุรุสภา  วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2548  หมายความวา  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่
ต่ํากวาปริญญา  ทั้งของรัฐและเอกชน39 
 สุมน  อมรวิวัฒน  กลาววา  การเปนครูมีลักษณะเปนวิชาชีพไมใชอาชีพ  เพราะวิชาครูเปน
ศาสตรที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  ครุศาสตรจึงมีวิชาที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกดานทุกวัยของชีวิต
ผูเรียน  มีทฤษฎีและแนวปฏิบัติชัดเจน  สงเสริม  สรางสรรคการเรียนรู  ตลอดจนการวัดและ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู  มุงตรงที่คุณลักษณะของผูเรียนเปนสําคัญ  ดวยเหตุนี้ครูจึงมิใช
ผูรับจางใชแรงงาน        การเจรจาตอรองใด ๆ ของครูจึงกระทําเพ่ือความเจริญของศิษยมิใชเพื่อ
ตนเอง40 

 ธีรศักดิ์  อัครบวร  กลาววา  ครูตองเปนบุคลากรวิชาชีพ  ครูตองเปนผู ที่ทําหนาท่ีหลัก
ทางดานการเรียนการสอน  และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของ
รัฐหรือของเอกชน  ฉะนั้นผูที่ไมไดทําหนาท่ีทางดานการเรียนการสอนในสถานศึกษาก็จะไม
เรียกวาครูอีกตอไป  หนาที่ทางดานการเรียนการสอนก็คือ  ครูตองเปนผูจุดประกายการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน  เปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน  ครูตองเปนผูแสวงหาสาระการ
เรียนตลอดจนกิจกรรมการเรียนตาง ๆ เพื่อสนองความสนใจและความตองการของผูเรียน  ครูไมใช
ผูยืนสอนอยูหนาชั้นเรียนแบบเปนองคความรูแบบเบ็ดเสร็จในหองเรียนอยางในอดีต41 

                                                 
38กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ,  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  พิมพครั้งที่ 9  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2548),  3. 
39สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว,  2548),  51. 
40สุมน  อมรวิวัฒน,  ปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด  (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพเอม

พันธ,  2543),  ง. 
41ธีรศักดิ์  อัครบวร,  ความเปนครูไทย  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ ก.พลพิมพ (1996),  2544),  

9 – 13. 
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 ดังน้ัน  “ครู”  จึงหมายถึงผูที่มีหนาท่ีอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  
และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้งใน
สถานศึกษาของรัฐหรือของเอกชน 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของครู 
 ครูเปนผูมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  ปจจุบันครูตองเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูจากผูสั่งการ  ถายทอด  เปนผูใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก   ทํา
ตัวเหมือนพี่เลี้ยงและโคช  ครูตองมีความรูอยางกวางขวางและชี้แนะแนวทางแกนักเรียนได  รวมทั้ง
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชในการเรียนการสอน  มียุทธศาสตรในการสอน  ปรับปรุง
การสอน  การวัดผลและประเมินผลอยางตอเนื่อง  นอกจากน้ีตองรักลูกศิษยเหมือนลูกของตนเอง  
ใชวิธีการเรียนการสอนดวยความรักและเมตตา  โดยหวานเมล็ดพืชแหงความรักใหทั่วถึง  เพราะ
พลังแหงความรักจะชวยสรางความเช่ือมั่นคุนเคย  ใหความอบอุน  ใกลชิด  สามารถปองกันความ
หวาดระแวง  และขจัดความกลัวของนักเรียน  อีกทั้งคอยใหกําลังใจและแนะนําใหนักเรียนใช
ความคิดในการสรางสรรคจินตนาการอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนชาและมีปญหาใน
การเรียน  ครูตองดูแลเปนพิเศษ  เพื่อพัฒนานักเรียนไปสูเปาหมายของหลักสูตร  ซึ่งในการเรียนการ
สอนคงตองอาศัยการเรียนรูเปนทีม (Team  Learning) เพื่อพัฒนานักเรียนไปสูจุดหมายปลายทางได
อยางมีคุณภาพ  ขณะเดียวกันตองหม่ันฝกฝนวิทยายุทธ  ยกระดับการสอนของตนใหกาวหนาอยู
เสมอ  ตองศึกษาหาความรูตลอดชีวิตและตอเน่ือง  สอดสองดูแลนักเรียน ทุกคนอยางเสมอภาค  ไม
เลือกที่รักมักท่ีชัง  ลักษณะของครูจึงเปน “ครูคุณภาพ” ซึ่งเปนครูที่มี   จิตวิญญาณแหงความเปนครู  
คํานึงถึงคุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งครูคุณภาพจะมีลักษณะดังน้ี ”มุงมั่นพัฒนา  จรรยาเลิศล้ํา  ค้ํา
จุนลูกศิษย  พิชิตการสอน  อาทรเพ่ือนฝูง  มีแรงจูงใจ       ใชเทคโนโลยี  ใจดีตอเด็ก”42 

 นวลจิตต  เชาวนกีรติพงศ  กลาววา  ครูจะตองทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร  เปนผูใหความ
ชวยเหลือ  พยายามสรรหาอุบายกลวิธีและอุปกรณตาง ๆ ซึ่งหมายถึงการเลือกใชวิธีสอน  เทคนิค
การสอน  และสื่อการสอนเพ่ือเปนสิ่งเราชวยใหนักเรียนไดเขาถึงสภาวะปญญาอยางไดผลที่สุด  ครู
จะตองระลึกอยูเสมอวา  นักเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูที่ตองเรียนรู  เปนผูสราง
ปญญาใหกับตนเอง  ดังน้ันครูตองใหนักเรียนเปนผูมีสวนรวมและลงมือกระทําใหมากท่ีสุด         
ครูจะตองคํานึงถึงความสามารถ  ความถนัด  อุปนิสัยตาง ๆ ของนักเรียน  เพื่อจัดสภาพการเรียนการ

                                                 
42สมชาย  เทพแสง,  “โรงเรียนแหงการเรียนรู (Learning  School)  :  กุญแจสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียน,”  วารสารวิชาการ 7, 2  (เมษายน – มิถุนายน  2547)  :  12. 
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สอนและกลวิธีการสอนตาง ๆ ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางไดผลดีที่สุด  ครูจะตองเปดโอกาสให
นักเรียนมีอิสรภาพในการใชความคิด  และซักถามโตตอบ  สืบเสาะคนหาความจริงตาง ๆ ดวย
ตนเองจนเกิดเปนความรูความเขาใจ  ครูตองไมบังคับใหนักเรียนเชื่อหรือทําตามในสิ่งท่ีครูสั่งอยาง
ไรเหตุผล  ครูตองไมเบื่อหนายตอการถูกซักถามและอธิบายเหตุผล เปดใจยอมรับไดกับความ
คิดเห็นท่ีหลากหลายของนักเรียน  และตองเปนผูชวยเหลือในการผสมผสานและจัดระบบขอมูล     
ที่กระจัดกระจายของนักเรียนใหเปนระเบียบและลงตัว43  

 ศรินทร  เศรษฐการุณย  กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของครูในการสอนคุณธรรมในช้ันเรียนท่ีมี
ผูเรียนนับถือศาสนาตางกัน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนปกติไดเปนอยางดีดังน้ี  1) ครูควรเปนแบบอยางท่ีดี  ความผูกพันระหวางครูและนักเรียนมี
มากเทาใดก็จะมีผลตอการสอนคุณธรรม  จริยธรรมมากข้ึนเทาน้ัน   2) ใหเกียรตินักเรียน  มีความ
ไววางใจและเคารพในการตัดสินใจของนักเรียน  ไมทําใหนักเรียนรูสึกต่ําตอย  หรือไดรับการ
กระทําท่ีไมยุติธรรม  ไมวากลาว  ไมหัวเราะเยาะนักเรียนตอหนาผูอ่ืน  เรียกสมญานามในทางลบ  
หรือทําโทษแบบแปลก ๆ นักเรียนควรไดรับความมั่นใจวา  แตละคนจะมีความเชื่อใดไมสําคัญ  
สําคัญอยูที่เราตองเคารพกติการวมกัน  3) มีความคาดหวังตอนักเรียนในทางบวก  แสดงใหนักเรียน
เห็นวาครูมีความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน  และควรไดรับกําลังใจจากครูดวยคําพูดหรือการเขียนชมเชย  

4) แบงปนประสบการณ  ความเชื่อรวมกับผูเรียน  การใหนักเรียนมีสวนรวมในหัวขอสนทนา  เชน  
เร่ืองราวของบุคคลจากประสบการณเมื่อเปนเด็ก  บทเรียนจากประสบการณจริง  และการใชเหตุผล
ในการตัดสินใจแกปญหา  และ 5) ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูรวมกัน  
เหตุการณหรือเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในกระแสสังคม  พรอมทั้งใหคําแนะนํา  และขยายความเช่ือมโยง
ไปสูคุณธรรม  จริยธรรม  นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมแบบใหนักเรียนมีสวนรวม  และการไดฝกฝน
ทักษะอยางเพียงพอจะทําใหนักเรียนสามารถประเมินสถานการณ  เลือกและตัดสินใจในการ
แกปญหาในชีวิตจริงได44   
 จากแนวคิดเก่ียวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของครูดังกลาวขางตน  ทําใหครูไทยในยุค
โลกาภิวัฒน  ตองปรับตนเองใหทันกับแนวคิดทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตาม

                                                 
43นวลจิตร  เชาวกีรติพงศ,  “การเรียนการสอนแบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางตามแนวการ

สอนในหลักพระพุทธศาสนา,”  วารสารวิชาการ  3,3  (มีนาคม  2543)  :  21 – 32. 
44ศรินทร  เศรษฐการุณย,  “เสนทางสู..การปฏิรูปการเรียนการสอน  การสอนคุณธรรมใน

ชั้นเรียนที่มีผูเรียนนับถือศาสนา  ตางกัน,”  วารสารวิชาการ 9, 1  (มกราคม – มีนาคม  2549)  :  74 – 
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กระแสโลก  ใชเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางหลากหลายเพื่อใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  มีคุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  ใหเด็กไทยเติบโตอยางมีคุณภาพ  เรียนรูเพื่อที่จะเปน
คนเกง  คนดี  และมีความสุข  ไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  อาจกลาวไดวาประเทศจะพัฒนาไดดี
และรวดเร็วเพียงใดข้ึนอยูกับมือครูไทยในวันนี้ 
 

คุณลักษณะของครูท่ีดี 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ความเปนครูของขาราชการครูที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังจากการสอบแขงขัน  กับการคัดเลือก
ตามโครงการคุรุทายาท  เมื่อ พ.ศ. 2535 พอจะสรุปคุณลักษณะที่ดีของครู  จากผลการวิจัยตาง ๆ       
ไดดังนี ้

1. คุณลักษณะทางดานสวนตน  ครูที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1.1 ความประพฤติดี  ครูตองเปนแบบอยางแกศิษย  โดยธรรมชาติศิษยมีความ  
โนมเอียงท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตามแบบอยางตัวครู ทั้งดานจริยธรรมและการแสดงออกอยูแลว
ดังนัน้ครูจึงตองเปนผูมีความประพฤติดีทั้งในหองเรียนและในการดําเนินชีวิตตามปกติ 

 1.2 มีความใฝรูดี  ครูที่มีความรูดีมักจะสามารถสอนไดดีดวย  ในการประกอบ
อาชีพครูนั้น  การสอนเปนงานท่ีสําคัญที่สุด  ฉะนั้นครูจึงควรมีความรูในเร่ืองท่ีจะสอนอยางดี  
นอกจากน้ีครูจําเปนตองมีความรูรอบตัวกวางขวาง  ทันสมัย  ทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

 1.3 สุขภาพกายดี  งานของครูเปนงานท่ีหนักและเหนื่อย  ตองทํางานต้ังแตการ
เตรียมการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตรวจงาน  ควบคุมความประพฤติของศิษย  ให
คําแนะนําปรึกษาแกศิษย  ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียน  ครูจึงตองมีสุขภาพกายที่
แข็งแรง  เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดโดยเรียบรอยสมบูรณ 

 1.4 มีสุขภาพจิตดี  งานครูเปนงานท่ีตองอดทนตอการรบกวนอารมณจากศิษย  
ครูตองมีความอดกลั้นตอความโกรธหรือความไมพอใจกับความประพฤติของศิษย  ตลอดจนอดทน
ตอความรูสึกผิดหวังที่ไมไดต้ังใจ  ซึ่งอาจจะเกิดจากความไมพรอมของศิษย   

 1.5 บุคลิกภาพดี  บุคลิกภาพเปนสวนสําคัญที่ชวยสรางความนาเช่ือถือในตัวครู
ใหแกศิษย  บุคลิกภาพหลายอยางเปนคุณลักษณะท่ีฝกฝนปรุงแตงได  เชน  การแตงกายท่ีเหมาะสม  
ความสามารถทางการสอน  วิธีการพูด  มารยาททางสังคมตาง ๆ เปนตน  ศิษยจะเกิดความเช่ือถือตอ
ครูงายกวา  ครูที่มีบุคลิกภาพดี  วางตัวดียอมชวยเพิ่มความเช่ือถือใหกับศิษยไดมากยิ่งขึ้น 
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 1.6 ความตรงตอเวลา  การตรงตอเวลาเปนการสรางความนาเช่ือถือและ  นา
เคารพใหแกครู  โรงเรียนกําหนดเวลาเรียนไวเปนตารางเวลาที่แนนอนในแตละภาคเรียน  ครูจึงตอง
เปนคนตรงตอเวลาในการเขาสอน  ตลอดจนการตรวจงานของศิษยใหเสร็จตามกําหนดการทํา
บันทึกตาง ๆ เชน  การทําบัญชีเรียกชื่อ  การทําผลการเรียน  การทําสมุดรายงาน  จะตองเสร็จตาม
กําหนดเวลาดวย 

 1.7 เจตคติที่ดีตอศิษย  ครูตองเปนผูเขาใจถึงความตองการและความสามารถของ
ศิษย  ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคลในดานตาง ๆ ของศิษย  รูจักยอมรับความคิดเห็นและ
เปดโอกาสใหศิษยไดแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผย  พรอมท่ีจะชวยเหลือใหศิษยไดพัฒนาอยาง
เต็มท่ีทุกดานตามศักยภาพของแตละบุคคล  นอกจากนี้ครูจะตองชวยกระตุนใหศิษยมีความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู  มีจิตใจใฝรู  มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอโดยไมหยุดยั้ง 

 1.8 ความสามารถในการพูด  ครูจะตองพูดและใชภาษาอยูเสมอเพื่ออธิบายหรือ  
สั่งสอนศิษย  ครูจึงตองสามารถใชการพูดเปนสื่อที่จะทําใหศิษยเขาใจบทเรียนไดงาย  นอกจากนี้
จะตองออกเสียงใหถูกตองและชัดเจนเพื่อเปนตัวอยางดวย  ความสามารถในดานน้ียังรวมถึง
น้ําเสียงท่ีไพเราะนาฟง  และการพูดแบบเขมแข็งเด็ดขาดตามสภาวะและเหตุการณดวย 

2. คุณลักษณะทางดานวิชาการและงานครู  มีลักษณะดังนี้ 
 2.1 รอบรูวิทยาการกวางขวาง  ครูจะตองเปนผูชี้นําในการศึกษาเลาเรียนใหแก

นักเรียน  ชวยเหลือดานการเรียน  และดานความประพฤติของนักเรียน  ตลอดจนการแนะแนวให
นักเรียนเขาใจและสามารถแกปญหาตาง ๆ ของตนเองได  ครูจึงตองเปนผูรอบรูในศาสตรสาขาตาง 
ๆ อยางกวางขวาง 

 2.2 มีความรูในวิชาท่ีสอนดี  ครูตองมีความรูดีในเร่ืองที่ตองสอน  วิชาท่ีตอง
รับผิดชอบในการใหความรูหรือประสบการณแกนักเรียน  ความรูในวิชาท่ีสอนน้ันจะดีมากนอย
เพียงไรก็ขึ้นอยูกับการเตรียมการสอน  ความขยันหมั่นเพียรและความใฝรูของครูดวย 

 2.3 มีความรูในวิธีสอนดี  ครูที่มีความรูดีจะตองสามารถสอนไดดีดวย  ในการ
ประกอบอาชีพครูนั้น  การสอนเปนงานท่ีสําคัญที่สุด  ฉะน้ันครูจึงควรวางแผนการสอนอยางดี     
ไมวาจะเปนการกําหนดจุดประสงค  รูปแบบการสอน  วิธีสอนอุปกรณการสอน  การสอน  การจัด
กิจกรรมการสอน  และการประเมินผลการเรียน 

 2.4 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ครูที่ดีจะตองมีความพยายามริเร่ิม  และหาวิธีการ
ใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการศึกษาแกศิษยใหมีประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึน  การพยายามปรับปรุงงานสอน
ใหทันตอเหตุการณอยู เสมอนั้น  เปนการพัฒนาการสอนที่ไดผลดีที่สุด  เปนความคิดริเร่ิม 
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นอกจากนี้ความพยายามหาความรูเพิ่มเติมท้ังในดานวิชาการ  วิธีสอน ตลอดจนความรูเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวใหม ๆ ในวงการศึกษา  เหลานี้จําเปนอยางมากสําหรับครูในปจจุบัน 

 2.5 เจตคติตออาชีพ  ครูตองมีศรัทธาตองานครู  สนใจท่ีจะแกไขปญหาตาง ๆ   
ที่เกิดข้ึน  ไมวาจะมาจากศิษย  เพื่อนครูดวยกัน  ผูปกครองหรือผูบริหารก็ตาม  ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยความกระตือรือรน  ที่จะทํางานใหไดรับความสําเร็จอยางดี  นอกจากน้ีครูตองตั้งใจพัฒนาการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอดวย 

 2.6 มีความสามารถในการปรับบทเรียนใหกับนักเรียน  ครูที่สอนดีตองรูจัก
ปรับปรุงวิธีสอนตลอดเวลา  เนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมอยู
เสมอ  ความสามารถปรับบทเรียนใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของนักเรียนดวย 

 2.7 มีความเขาใจศิษย  ครูที่ดีจะตองเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของศิษย
แตละคน  ทั้งการสอนและการปกครองจะเปนไปดวยดีหากวาครูเขาใจ  ปญหาพื้นฐานของแตละ
คนที่แตกตางกันไป  ยิ่งครูสามารถเขาใจศิษยไดดีเทาไร  ก็ยอมจะสามารถชวยเหลือศิษยในดานการ
เรียน  และความประพฤติไดดียิ่งข้ึนเทานั้น 

 2.8 มีความสามารถในการใชกลวิธีการสอนตาง ๆ ครูตองสามารถใชวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและวัยของศิษยในแตละช้ันเรียน  เพื่อใหศิษยเกิดความสนใจและ
ตั้งใจ ที่จะเรียน  นอกจากน้ีครูจะตองรูจักใชอุปกรณการสอนหรือสื่อการสอนใหเหมาะสมกับ
บทเรียน  ครูจะตองรูจักเราใหศิษยเกิดความสนใจและอยากรูอยากเห็น  ตั้งใจที่จะศึกษาสิ่งท่ีครู
จัดเตรียมไวใหดวย  ครูจะตองสงเสริมใหศิษยรูจักคิดแกปญหาตาง ๆ ได  ตลอดจนชวยใหรูวิธีการ
ที่จะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

3. คุณลักษณะทางดานสังคม  ผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะทางดานสังคมของครู  อาจ
จําแนกไดดังนี้ 

 3.1 สัมพันธภาพที่ดีกับศิษย  หนาท่ีของครูมิใชเพียงแตสอนเทาน้ัน  ยังจะตอง
อบรมกลอมเกลานิสัยใจคอ  ความประพฤติของศิษย  และจะตองสามารถเปนผูนําและชวยเหลือใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ โดยเหตุนี้  ครูจึงตองรูจักสรางสัมพันธฉันครูกับศิษย 

 3.2 สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนครู  ในโรงเรียนยอมประกอบดวยครูหลายคน        
แบงงานกันทําตามความถนัดและความสามารถ  ครูจึงตองรูจักทํางานเปนทีม  รับผิดชอบในสวน
ของตนใหดีที่สุด  และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสัมพันธอันดีตอกันเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย 
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 3.3 สัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครอง  ครูและผูปกครองตางก็มีความสําคัญอยางย่ิง 
ในการเสริมสรางความเจริญใหแกตัวเด็ก  ทั้งครูและผูปกครองตองมีความรับผิดชอบรวมกัน       
ในการแกปญหาตาง ๆ ของเด็ก ครูจึงตองมีความสามารถในการสรางสัมพันธที่ดีกับผูปกครองดวย 

 3.4 งานตาง ๆ ผูนําหรือผูที่ประชาชนใหความนับถือ เปนตน  จําเปนท่ีจะตอง
ชวยทําใหบุคคลเหลานี้  มีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน  เพื่อประโยชนแกนักเรียนและโรงเรียน45 

 ดังน้ันจึงถึงเวลาท่ีครูและผูมีหนาท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา  จะตองทบทวนเกี่ย วกับ     
บทบาทของตนเกี่ยวกับการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอนวามีคุณภาพ  ถูกตอง  เหมาะสม
สอดคลองกับสภาพสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตนหรือไม  เพื่อใหเกิดผลดีที่สุดกับนักเรียน  ซึ่งจะ
เติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบตอไป 

  

ความหมายของวิชาชีพ 

 พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวาวิชาชีพวา  หมายถึง  
วิชาที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ46 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ใหคําจํากัดความคําวาวิชาชีพ
วา  หมายถึง  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา       ในสถานศึกษา
ปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน  และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา   
ใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการ
บริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ47  และกําหนดใหคุรุสภาเปนสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลังเพ่ือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออก  และเพิกถอน
ใบอนุญาต  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมท้ังการ

                                                 
45สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู,  รายงานผลการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะความเปนครูของขาราชการครูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งจากการแขงขันกับการ
คัดเลือกตามโครงการคุรุทายาท  (กรุงเทพฯ  :  ม.ป.ท.,  2535),  (อัดสําเนา) 

46ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  :  นาน
มีบุคสพับลิเคชั่นส,  2546),  1073. 

47กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  พิมพครั้งที่ 9  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2548),  2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 
พัฒนาวิชาชีพ  เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งไดแกผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน (ศึกษานิเทศก) ไดมีความรู  
ความเขาใจในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนวิชาชีพควบคุม  และใหความหมาย 
“วิชาชีพ”  วาหมายถึง  อาชีพใหบริการแกสาธารณชนท่ีตองอาศัยความรู  ความชํานาญเปนการ
เฉพาะ  ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอ่ืน  และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  โดยผูประกอบวิชาชีพ
ตองฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบดวย  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติตน  ไดประกาศเปนขอบังคับคุรุสภา  วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548    ดังน้ันในการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  ผูเขาสูวิชาชีพตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพตามท่ีกําหนด       จึงจะไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และเมื่อเขาสูวิชาชีพแลว  จะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน  ทางการศึกษา  
มีความรับผิดชอบอยางสูงตามมา  เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน  โดยผู
ประกอบวิชาชีพตองประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา (intellectual  method)  ไดรับการศึกษา
อบรมมาอยางเพียงพอ (long  period  of  training) มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(professional  Autonomy)  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (professional  ethics)  รวมทั้งตองมี
สถาบันวิชาชีพ (professional  institution) หรือองคกรวิชาชีพ (professional  organization) เปน
แหลงกลางในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ  

 จากความหมายท่ีกลาวในขางตน  สรุปไดวาวิชาชีพหมายถึงการประกอบอาชีพเฉพาะดาน
ใดดานหน่ึง  ซึ่งผูประกอบอาชีพตองมีทักษะทางเทคนิคสูงและไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ  
มีหลักฐานแสดงคุณวุฒิของการประกอบอาชีพน้ัน ๆ48  
 

ลักษณะวิชาชีพครู 

 การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยปจจัยตาง ๆ มาเช่ือมโยงกัน  ที่สําคัญคือองคความรู
กระบวนการเรียนรู  ที่จะทําใหบุคคลเขาถึงแกนแทของความรูนั้น ๆ คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  
ที่จะตองเกิดข้ึนควบคูกับการเรียนรู ตลอดจนการนําเทคนิควิธีการที่จะบูรณาการความรูตางสาขา
เขาไปตามความเหมาะสม  ตามวุฒิภาวะและธรรมชาติของผูเรียน  “ครู” จึงเปนเงื่อนไขความสําเร็จ
ของการเรียนรู  ทั้งนี้เพราะครูเปนผูที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูเรียน  อยูใกลชิด  เขาใจพื้นฐานของ

                                                 
48สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว,  2548),  1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 
 
ผูเรียนทั้งทางดานชีวิตและการเรียน  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  ครูจึงตองหาแนวทางหรือ
ยุทธศาสตรใหครูเปลี่ยนมุมมองและความคิด  มุงปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู  เพื่อยกระดับ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง  มีหนาท่ีพัฒนาปญญาของคน รักษาความไมรูของคน  เชนเดียวกับ
แพทยมีหนาท่ีรักษาเยียวยาคนไข  สิ่งแรกท่ีจะตองปฏิรูปคือการนําจิตวิญญาณของครูกลับคืนมา  
รัฐและผูรับผิดชอบจะตองสงเสริมใหกําลังครู  ใหมุงพัฒนาตนเอง  จนสามารถพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูของตนเองใหมีประสิทธิภาพ  ครูควรไดรับการพัฒนาเติมเต็มในดานความรู  ความคิด และ
เทคโนโลยีใหม  เพื่อครูจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุงงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ49 ดังน้ัน  “ครู” 
จึงเปนผูสําคัญยิ่งในการท่ีจะปลูกฝงพลังแหงการเรียนรูใหกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเติบโตอยางมี
คุณภาพ  เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา  
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 43 กําหนดใหวิชาชีพ
ครู  ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา เปนวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี  
หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพควบคุม  โดยไมไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี   เวนแตกรณี
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปน้ี  1) ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนคร้ังคราวในฐานะ
วิทยากรพิเศษทางการศึกษา  2) ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน  แตใน
บางคร้ังตองทําหนาท่ีสอนดวย  3)นักเรียน นักศึกษาหรือผูรับการฝกอบรมหรือผูไดรับใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน  ซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ซึ่งเปนผูใหการศึกษาหรือฝกอบรม  ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุ
สภากําหนด  4) ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  5) ผูที่ทําหนาท่ีสอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติหรือสถานท่ีเรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรเอกชน  องคกร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห 
และสถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด  6) คณาจารย  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน   7) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่
การศึกษา  8) บุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด50 

                                                 
49สุภรณ  สภาพงศ,  “กรอบความคิดและขอเสนอแนะ  การวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

ของสังคมไทย,”  วารสารวิชาการ 3, 8  (สิงหาคม  2543)  :  7. 
50กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ,  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  พิมพครั้งที่ 9  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2548),  24 – 25. 
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 การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม  เปนวิชาชีพชั้นสูงประเภทหนึ่ง
เชนเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน  เชน  แพทย วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย  ฯลฯ  
ซึ่งจะตองประกอบวิชาชีพเพ่ือบริการตอสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แลว               การ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษายังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ  
กลาวคือ 

 1.  สรางพลเมืองดีของประเทศ  โดยใหการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจะทําใหประชาชนเปน
พลเมืองดีตามท่ีประเทศชาติตองการ 

 2.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 3.  สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ  จากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง  ใหมีการ
รักษาความเปนชาติไวอยางม่ันคงยาวนาน 

 จากบทบาทและความสําคัญดังกลาว  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึง
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานกํากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  โดยกําหนดให
มีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษา  ใหมีอํานาจหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมท้ังพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษา
เปนวิชาชีพควบคุม  ประกอบดวย  1) วิชาชีพครู  2) วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  3) วิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษา  และ 4) วิชาชีพควบคุมอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ในการกําหนดใหวิชาชีพ
ทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม  จะเปนหลักประกันและคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษา
ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งจะเปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ    ให
สูงขึ้น51 

 
การพัฒนาวิชาชีพครู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  
ในหมวดท่ี 7  วาดวย  ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 
 มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ  กระบวนการผลิต  การพัฒนาครู  คณาจารย  
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพช้ันสูง  โดยการ

                                                 
51สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว,  2548),  1 – 2. 
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กํากับและประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย  รวมท้ังบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร
ประจําการอยางตอเน่ือง   
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอ 

 มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา  มีฐานะเปน
องคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ  ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  และ
ผูบริหารการศึกษา 
 ใหครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ทั้งของรัฐ
และเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 ความในวรรคสองไมใชบังคับแก บุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
สถานศึกษาตามมาตรา 18 (3) (มาตรา 18 (3) คือ ศูนยการเรียน  ไดแก  สถานที่เรียนที่หนวยงานจัด
การศึกษานอกโรงเรียน  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทาง
การแพทย  สถานสงเคราะห  และสถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด)  ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขต
พื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารย  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูบริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดบัปริญญา 
 มาตรา 54 ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  โดยใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังของหนวยงานทางการศึกษา  ในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  โดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ทั้งน้ี           ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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 มาตรา 55 ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน  คาตอบแทน  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอ่ืน  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสม
กับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

 ใหมีกองทุนสงเสริมครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุน
งานริเร่ิมสรางสรรค  ผลงานดีเดน  และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู  คณาจารย  และ บุคลากรทางการ
ศึกษา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนามาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของรัฐใน
สถานศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคล  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแต
ละแหงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  ใหมีสวนรวม      ใน
การจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณ  ความรอบรู  ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถิ่น  ของ
บุคคลดังกลาวมาใช  เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา52 

 ความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 ดังกลาวขางตน กอใหเกิดการ
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองใหแกผูประกอบวิชาชีพครู  ดังนี้ 

1. ชวยสงเสริมเกียรติภูมิใหสมกับที่ เปนผู รูและเปนผูปฏิบัติตนดีเพื่อเปน
แบบอยางที่ดีแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

2. ชวยสงเสริมใหครูมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีครูตามท่ีสังคมปรารถนา  
เพื่อเปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  

3. ชวยสรางเสริมความม่ันคงและสงเสริมความกาวหนาในการประกอบอาชีพครู 

4. ชวยสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพครูมีสถานภาพที่ทัดเทียมกัน  เพื่อใหครูมี
ความม่ันใจในการประกอบวิชาชีพเพ่ือยกสถานภาพของครูทุกระดับใหเทาเทียมกัน 

                                                 
52กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม  ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว,  2542),  11, 26 – 28. 
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5. ชวยสงเสริมใหครูไดรับเงินคาตอบแทน  และสวัสดิการเพียงพอแกการรักษา
สถานภาพของครูในสังคมไทย53   
 จากนโยบายของรัฐที่ชัดเจนเก่ียวกับการสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครู  ทําใหตอมาไดมี
การตรากฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในป พ .ศ. 2542 และแลวเสร็จมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  
12  มิถุนายน  2546  ซึ่งมีสาระสําคัญคือ  ใหแกไขพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  2488 ใหเปน
กฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีเหตุผลสําคัญเพื่อสืบทอดประวัติศาสตร
และเจตนารมณของการจัดต้ังคุรุสภา  ใหเปนสภาวิชาชีพครูตอไป  และกําหนดองคกรเกี่ ยวกับ
วิชาชีพครู  2  องคกร  ไดแก 

1. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรียกวา  คุรุสภา  มีฐานะเปนนิติบุคคล  อยู
ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีฐานะเปนนิติบุคคล  อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ภายใตการบริหารของ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวกับการสงเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพ   และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ54 

 จากที่กลาวมาในขางตน  จะเห็นไดวาหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  ให
ความสําคัญกับครู  พยายามยกระดับมาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพครูใหสามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข และสงางาม  เพราะครูเปนปจจัยสําคัญที่ใชในการพัฒนามนุษย  ซึ่งก็คือเยาวชนไทยใน
วันน้ี 

 ปจจุบันครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่
กฎกระทรวงกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม  ตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัดและ
เงื่อนไขของคุรุสภา  ดังนี้ 

                                                 
53ธีรศักดิ์   อัครบวร,  ความเปนครูไทย  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ ก.พลพิมพ (1996),  2544),  

151 – 152. 
54กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546,  พิมพครั้งที่ 9  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2548),  บทนํา. 
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 1. ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ  โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ี
คุรุสภากําหนด  ผูไมไดรับอนุญาต  หรือสถานศึกษาที่รับผูไมไดรับใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษา  จะไดรับโทษตามกฎหมาย 

 2.  ตองประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งตองพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  เพื่อดํารงไวซึ่งความรูความสามารถ  และความชํานาญการตามระดับคุณภาพ    ของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

 3.  บุคคลผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีสิทธิ
กลาวหา  หรือกรรมการคุรุสภา  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  และบุคคลอ่ืน  มีสิทธิกลาวโทษ        ผู
ประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได 
 4.  เมื่อมีการกลาวหาหรือกลาวโทษ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัยช้ีขาดให
ยกขอกลาวหา/กลาวโทษ  ตักเตือน  ภาคทัณฑ  พักใชใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได  และผูถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตไมสามารถประกอบวิชาชีพตอไปได 
 การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม  นับเปนความกาวหนาของวิชาชีพ
ทางการศึกษา  และเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน  อันจะเปนผลดีตอผูรับบริการทาง
การศึกษาท่ีจะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนดวย  ซึ่งจะทําใหวิชาชีพและผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับความเชื่อถือ  ศรัทธา  มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม55 

 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ  ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ  และคุณภาพที่พึง
ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ
ปฏิบัติตาม  เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแก
ผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการท่ีมีคุณภาพ  ตอบสังคมไดวาการท่ีกฎหมายใหความสําคัญ
กับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมน้ัน  เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มี
ลักษณะเฉพาะ  ตองใชความรู  ทักษะ  และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน  ประกอบดวย 

                                                 
55สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว,  2548),  3. 
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 1.  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  หมายถึง  ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามา
ประกอบวิชาชีพ  จะตองมีความรูและมีประสบการณวิชาชีพเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพ  จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลท่ีมีความรู  
ความสามารถ  และมีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 
 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  ให
เกิดผลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญการประกอบวิชาชีพ  ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู  
ความสามารถ  และความชํานาญ  เพียงพอท่ีจะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไป
ไดหรือไม  นั่นก็คือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป 
 3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายถึง  ขอกําหนดเก่ียวกับการประพฤติตนของผูประกอบ
วิชาชีพ  โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ  เพื่อ
ดํารงไวซึ่งช่ือเสียง  ฐานะ   เกียรติ  และศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ  ตามแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกําหนดเปนขอบังคับตอไป  หากผูประกอบวิชาชีพผูใด
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนจนไดรับการรองเรียนถึง
คุรุสภาแลว  ผูนั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหน่ึง  ดังตอไปน้ี  
(1)  ยกขอกลาวหา  (2)  ตักเตือน  (3)  ภาคทัณฑ  (4)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร  แตไมเกิน 5 ป  (5)  เพิกถอนใบอนุญาต  (มาตรา 54) 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
สํารวจความคิดเห็น   จัดประชุมสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนเกี่ยวของ  ทั้งดานการผลิต  การพัฒนา  และการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒ  เพื่อ
นํามากําหนดเปนสาระสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุ
สภาในคราวประชุมคร้ังท่ี  5/2548  วันท่ี  21  มีนาคม  2548  และท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภา  
คร้ังที่  6/2548  วันท่ี  18  เมษายน  2548  ไดอนุมัติใหออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนที่เรียบรอยแลว 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพ  ซึ่งจะตอง
ประพฤติปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ  อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจที่ถูกตองใหสามารถ
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นําไปใชในการประกอบวิชาชีพใหสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับการยอมรับยกยองจาก
สังคม56 

 เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัย  ความผูกพันของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต 2  จะกลาวถึงรายละเอียดของมาตรฐานวิชาชีพครู  
ซึ่งเปนหน่ึงในวิชาชีพทางการศึกษาที่เปนวิชาชีพควบคุม  ซึ่งประกอบดวย  1. มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ  2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และ  3. มาตรฐานการปฏิบัติตน  ดังตอไปน้ี 

 1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 มาตรฐานความรู  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเทา  หรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่คุรุสภารับรอง  โดยมีความรู  ดังตอไปนี้  1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู  2) การพัฒนา
หลักสูตร  3) การจัดการเรียนรู  4) จิตวิทยาสําหรับครู  5) การวัดและประเมินผลการศึกษา  6) การ
บริหารจัดการในหองเรียน  7) การวิจัยทางการศึกษา  8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  และ  9)  ความเปนครู    ซึ่งมีรายละเอียดสาระความรู  และสมรรถนะของครู  ดังนี้ 
 1.  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
  สาระความรู  1) ภาษาไทยสําหรับครู  2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ   อ่ืน 
ๆ สําหรับครู  3) เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
  สมรรถนะ  1) สามารถใชทักษะในการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนภาษาไทย  
เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง  2)  สามารถใชทักษะในการฟง  การพูด  การอานการเขียน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง 3) สามารถใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน 

 2.  การพัฒนาหลักสูตร 

  สาระความรู  1) ปรัชญา  แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  2) ประวัติความเปนมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  3) วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย  4) ทฤษฎีหลักสูตร   5) การ
พัฒนาหลักสูตร  6) มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันของหลักสูตร  7) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  8) ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

  สมรรถนะ  1) สามารถวิเคราะหหลักสูตร  2) สามารถปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรไดอยางหลากหลาย  3) สามารถประเมินหลักสูตรไดทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร  4) 
สามารถจัดทําหลักสูตร 

                                                 
56สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว,  2548),  4 – 5. 
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 3.  การจัดการเรียนรู 
  สาระความรู  1) ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน  2) รูปแบบการเรียนรูและ        การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  3) การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู  4) การบูรณา
การเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู  5) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  6) เทคนิค และ
วิทยาการจัดการเรียนรู  7) การใชและผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู  8) การจัดการ
เรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ  9) การประเมินผลการเรียนรู 
  สมรรถนะ  1) สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและ
ตลอดภาค  2) สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  3) สามารถเลือกใช พัฒนา
และสรางสื่ออุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  4) สามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล 

 4.  จิตวิทยาสําหรับครู 
  สาระความรู  1) จิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย  2) จิตวิทยา
การศึกษา  3) จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
  สมรรถนะ  1) เขาใจธรรมชาติของผูเรียน  2) สามารถชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรู
และพัฒนาไดตามศักยภาพของตน  3) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น  4) สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

 5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  สาระความรู  1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  2) การ
สรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  3) การประเมินตามสภาพจริง  4) การ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน  5) การประเมินภาคปฏิบัติ  6) การประเมินผลแบบยอยและ   แบบรวม 

  สมรรถนะ  1) สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง  2) สามารถ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 

 6.  การบริหารจัดการในหองเรียน 

  สาระความรู  1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  2) ภาวะผูนําทางการศึกษา        
3) การคิดอยางเปนระบบ  4) การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  5) มนุษยสัมพันธในองคกร 6) การ
ติดตอสื่อสารในองคกร  7) การบริหารจัดการช้ันเรียน  8)  การประกันคุณภาพการศึกษา 9) การ
ทํางานเปนทีม  10) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ  11) การจัดโครงการฝกอาชีพ 12) การจัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา  13) การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 14) การศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน 
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  สมรรถนะ  1) มีภาวะผูนํา  2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 3) สามารถ
สื่อสารไดอยางมีคุณภาพ  4) สามารถในการประสานประโยชน  5) สามารถนํานวัตกรรมใหม ๆ มา
ใชในการบริหารจัดการ 

 7.  การวิจัยทางการศึกษา 
  สาระความรู 1) ทฤษฎีการวิจัย 2)รูปแบบการวิจัย 3) การออกแบบการวิจัย 4) 
กระบวนการวิจัย  5) สถิติเพื่อการวิจัย  6) การวิจัยในชั้นเรียน  7) การฝกปฏิบัติการวิจัย 8) การ
นําเสนอผลงานวิจัย  9) การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 10) การ
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา  11) การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 

  สมรรถนะ  1)  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเ รียนการสอน                 
2) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

 8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  สาระความรู  1) แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู  2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ  3) การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจาก การ
ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ   4)  แหลงการเ รียนรูและเครือขายการเ รียนรู                        
5) การออกแบบ  การสราง  การนําไปใช  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 

  สมรรถนะ 1) สามารถเลือกใช  ออกแบบ  สรางและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่
ดี  3) สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 9.  ความเปนครู 

  สาระความรู  1) ความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาท  หนาท่ี  ภาระงานของครู           
2) พัฒนาการของวิชาชีพครู  3) คุณลักษณะของครูที่ดี  4) การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู  5) การ
เสริมสรางศักยภาพสมรรถภาพความเปนครู  6) การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทาง
วิชาการ  7) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  9) กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา 
  สมรรถนะ 1) รัก  เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน  2) อดทนและรับผิดชอบ        
3) เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน  5) ศรัทธาในวิชาชีพครู           
6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา  1  ป  และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด  ดังน้ี  1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพ
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ระหวางเรียน  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ซึ่งมีรายละเอียดสาระการ
ฝกทักษะ  และสมรรถนะของครู  ดังน้ี 

 1.  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

  สาระการฝกทักษะ  1) การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานศึกษา  2) ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน  โดยการสังเกต  สัมภาษณ  
รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา  3) มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  รวมท้ังการนําหลักสูตรไปใช  4) ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา  5) ฝก
ปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา        
6) การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

  สมรรถนะ  1) สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนไดตามความแตกตางของผูเรียน  
2) สามารถจัดทําแผนการเรียนรู  3) สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการสอน  
ปฏิบัติการสอน  ประเมินผลและปรับปรุง  4) สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

 2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  สาระการฝกทักษะ  1) การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  3) การจัดกระบวนการเรียนรู  
4) การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 5) การใชเทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู  6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  7) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน  8) การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน  9) การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  10) การสัมมนาทางการศึกษา 
  สมรรถนะ  1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ 2) สามารถประเมิน  
ปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 3) สามารถทําวิจัย ในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน  4) สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

 

 2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  หมายถึง  
การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน  หรือสมาคมจัดข้ึน  เชน  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  
และการประชุมปฏิบัติการ  เปนตน  ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 

 มาตรฐานท่ี 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน   
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  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน หมายถึง  
การเลือกอยางชาญฉลาด  ดวยความรัก  และหวังดีตอผูเรียน  ดังน้ัน  ในการเลือกกิจกรรม การเรียน
การสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

 มาตรฐานท่ี 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

  การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของ
ครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความตองการ  โดย
วิเคราะหวินิจฉัยปญหา  ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนท่ีจะใหไดผลดี
กวาเดิม  รวมท้ังการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

 มาตรฐานท่ี 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 

  การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช  
ปรับปรุง  หรือสรางแผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
 มาตรฐานท่ี 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  หมายถึง  การประดิษฐ  
คิดคน  ผลิต  เลือกใช  ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ  เอกสารสิ่งพิมพ  เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 
 มาตรฐานท่ี 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 

  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน  หมายถึง  การจัดการ
เรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู  ตามสภาพความแตกตาง
ของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง  และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง  กอใหเกิดคานิยมและนิสัยใน
การปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

 มาตรฐานท่ี 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ  ปจจัย  และการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ  โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี ้
  1) ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการ
พัฒนาผูเรียน 

  2)  เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน  และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ  
  3)  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดท่ีเกิดกับผูเรียน 
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  4)  ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

 มาตรฐานท่ี 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 

  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป  การแตงกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความ
เปนครูอยางสมํ่าเสมอ  ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา  และถือเปนแบบอยาง 

 มาตรฐานท่ี 9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
  การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  หมายถึง  การตระหนักถึง
ความสําคัญ  รับฟงความคิดเห็น  ยอมรับในความรูความสามารถ  ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา       และ
รวมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน 

 มาตรฐานท่ี 10  รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 
  การรวมมือกับผู อ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค   หมายถึง   การตระหนักถึง
ความสําคัญ  รับฟงความคิดเห็น  ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และ
รวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา  ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน  และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

 มาตรฐานท่ี 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การคนหา  สังเกต  
จดจํา  และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน  โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห  วิจารณอยางมีเหตุผล  และใชขอมูลประกอบการแกปญหา  พัฒนา
ตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

 มาตรฐานท่ี 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
  การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  หมายถึง  การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียนและการ
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่
ถาวร  เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะนําเอาวิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาส     ใน
การพัฒนา  ครูจําเปนตองมองมุมตาง ๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา  
กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน  ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตาง ๆ ได  
กลาท่ีจะเผชิญปญหาตาง ๆ มีสติในการแกปญหา  มิไดตอบสนองปญหาตาง ๆ ดวยอารมณหรือ
แงมุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีนําสูผลกาวหนาของ
ผูเรียน 
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 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 จรรยาบรรณตอตนเอง 

  1.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ  บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง
อยูเสมอ 

 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

  2.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอ
วิชาชีพ  และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 

 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

  3.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  สงเสริม  
ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
  4.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ  และ
นิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 

  5.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ทั้ง
ทางกาย  วาจา  และจิตใจ 

  6.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 

  7.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

  8.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยาง
สรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

 จรรยาบรรณตอสังคม 

  9.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ  
และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม  รักษาผลประโยชน
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ของสวนรวม  และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข57 

 
การพัฒนาศักยภาพครู 

 การพัฒนาศักยภาพครูถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาใหครูเปนครูมืออาชีพ  โดย
ศึกษาวิเคราะหระบบตาง ๆ ของสถานศึกษาวามีจุดออน  จุดแข็งอยางไร  รวมท้ังระบบการเรียนการ
สอน  การวัดและการประเมินผล  การวิเคราะหครูผูสอนในดานความสามารถ  ความถนัด  ความ
สนใจ  ตลอดจนเจตคติที่มีตอการเรียนการสอน  เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพิจารณาสนับสนุนใหมี
การพัฒนาศักยภาพของครูอยางตอเน่ือง  การกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนเปนกลุม  การมีครูพี่
เลี้ยง  ครูทําหนาท่ีพัฒนาหลักสูตร  ครูแนะแนว  ทั้งหมดเปนกระบวนการที่สถานศึกษาตองพัฒนา
สรางสรรคใหเปนระบบ  โดยมีปจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ  พรอมดวยนวัตกรรมท่ีหลากหลาย  
ผูเรียนมีระบบการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีผูเรียนเปนผูชวยครู  เพื่อใหกระบวนการเรียนรู
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาศักยภาพครู   ใหมีความเปนผูนํ าทาง วิชาการ   ปฏิบัติหน า ท่ีโดยใช
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  อาศัยความรวมมือของครูแกนนํา  ครูตนแบบ  และ
สถาบันการศึกษาช้ันสูง เชน คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัย
รวมท้ังชมรมวิชาชีพ  ซึ่งจะชวยพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑกําหนดคุณภาพ      การเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ58 

 นอกจากน้ันผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาครูที่มีการสอนที่ดีนั้น  มักเปนครูที่มีการพัฒนาตนเอง
หรือไดรับการพัฒนาใหเรียนรูอยูเสมอดวยวิธีการตาง ๆ เชน การไปรับการอบรม  อานเอกสาร  
หนังสือ  เสวนาพูดคุยกับผูรูหรือเพื่อนครู  ครูเหลาน้ันมักจะนําความรูที่ตนไดเรียนรูมาใชในการ
เตรียมการสอน  ครูที่พบวาสอนดีมักเปนครูที่มีการเตรียมการสอนที่ดีมากอนการสอน       ซึ่ง
ในทางตรงกันขามครูที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนมักเปนครูที่ไมไดเตรียมการสอน  
ครูไมมีแผนการสอนหรือใชแผนการสอนสําเร็จรูปของสํานักพิมพตาง ๆ ดังน้ันการเตรียมการสอน  

                                                 
57สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว,  2548),  6 – 16. 
58กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ,  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544,  

พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),  2545),  27. 
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ที่ดีจึงเปนปจจัยที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอน59  เปนการพัฒนาศักยภาพของครูในระดับหนึ่ง
ที่จะทําใหนักเรียนไดรับกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศในโรงเรียนและ
การปฏิบัติงานของครู และนํามาเปรียบเทียบตอนอภิปรายผลท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 บรรจบ ประสานศักดิ์ ไดศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2534 พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนระดับการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานท่ีปฏิบัติกิจกรรมมาเรียงลําดับ คือ การพบประสนทนา การปฐมนิเทศและการ
ประชุมกลุม ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการ
นิเทศแตกตางกัน โรงเรียนขนาดใหญมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ผูบริหารที่มีคุณวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไปมีระดับ
การปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ โดยรวมแตกตางกัน ผูบริหารท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาต้ังแตปริญญาตรี 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป และสูงกวา 5 ป มีระดับการปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศ โดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน60 

 ดนตรี จิตตะวิกุล ไดศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 1 พบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนในเขตการศึกษา 1 สวนใหญปฏิบัติงานดานนิเทศครบท้ัง 10 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตร 

                                                 
59ทิศนา  แขมมณี และคณะ,  กระบวนการเรียนรู ความหมาย แนวทางการพัฒนา และ

ปญหาของใจ  (กรุงเทพฯ  :  พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.),  2545),  65 – 66. 
 60  บรรจบ ประสานศักดิ์, “การปฏิบัติกิจกรรมนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปการศึกษา 2534” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2535). 
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การจัดวัสดุอุปกรณ การฝกอบรมครูประจําการ การปฐมนิเทศครูใหม  การจัดการพิเศษ การสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและการประเมินการสอน61 

 สามารถ  ทิมนาค ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศกับกระบวนการนิเทศ
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขต
การศึกษา 1 พบวา ผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดโรงเรียนมีการปฏิบัติตามกระบวนการการนิเทศอยูใน
ระดับมาก ผูบริหารในระดับการมีการปฏิบัติมากกวาผูบริหารระดับอ่ืน ๆ ผูบริหารโรงเรียนขนาด
ใหญมีการปฏิบัตินอย62  
 สุชาติ   ศรีสุวรรณ ไดศึกษาการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย พบวา งานนิเทศ
การศึกษาท่ีโรงเรียนจัดข้ึน คือ งานดานวิชาการหรืองานการเรียนการสอนโดยตรง งานท่ีมีจํานวน
โรงเรียนจัดข้ึนมากท่ีสุด ไดแก การสรางความรูความเขาใจแกครูเร่ืองการวาวงแผนการสอนให
ไดผลตามจุดประสงคของหลักสูตร กระบวนการในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนสวน
ใหญโรงเรียนใชวิธีใหผูบริหารรวมกับคณะครูในโรงเรียนกําหนดการศึกษาภายในโรงเรียนและจัด
แผนโครงการขึ้นมีการช้ีแจงแผนงานโครงการดวยการแจกโครงการใหครูทุกคนทราบ มีการ
มอบหมายใหผูรับผิดชอบแผนงานและโครงการเปนคณะบุคคล และใหวิธีการปฏิบัติงานรวมกัน
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะเร่ืองอ่ืนน้ันๆ เปนผูใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานแกคณะครูปจจัยที่โรงเรียนตองการนํามาใชสนับสนุนการจัดการนิเทศ อุปสรรคและ
ปญหา ไดแก ขาดแคลนวิทยากรและแหลงวิชาการสําหรับเพิ่มพูนความรูแกครูขาดความรอบรูใน

                                                 
 61ดนตรี  จิตตะวิกุล ,  “การปฏิบัติกิจกรรมนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 
2535). 
 62 สามารถ ทิมนาค, “ความสัมพันธระหวางทักษะการนิเทศกับกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535). 
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การนิเทศการศึกษาขาดความม่ันใจในตนเอง ไดรับงบประมาณนอยและชา ขั้นตอนการเบิกจาย
ซับซอนเกินไป คุณภาพวัสดุ โรงเรียนไดรับต่ําไมตรงกับความตองการของโรงเรียน63 

 ชัดเจน  ไทยแท  ไดศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี พบวา โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทุกโรงเรียนไดจัดใหมีหรือปฏิบัติงาน
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ไดแก งานวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยตรงงานพัฒนาครู
ภายในโรงเรียนและงานสนับสนุนและบริการการเรียนการสอน กระบวนการจัดทําไดผูบริหาร
โรงเรียนประชุมครูทุกคน เพื่อกําหนดงานหรือโครงการกอนท่ีจะดําเนินงานตามโครงการท่ีกําหนด
ไวมีการชี้แจงงานหรือโครงการมการมอบหมายความรับผิดชอบในงานหรือโครงการนั้น ๆ จะเปน
คระบุคคลหรือรายบุคคล ปจจัยที่ชวยในการจัดดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนตองระบุ
ความตองการมากท่ีสุด เกี่ยวกับบุคลากร และการจัดการในเร่ืองการเพิ่มพูน ความรูความเขาใจใน
การนิเทศการศึกษาบทบาทของผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ การวางแผนและการดําเนินการนิเทศ
การศึกษา ปญหาอุปสรรคท่ีพบเกี่ยวกับ การจัดการในเร่ืองผูบริหารที่มีความรูความเขาใจในเทคนิค
วิธีการหรือขั้นตอนในการจัดการนิเทศไมเพียงพอเพราะไมคอยมีโอกาสไดเขารับการอบรมหรือ
สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู64 

 วรวุฒิ  วชิรโกศล ไดทําการวิจัยการศึกษาความเขาใจเก่ียวกับการนิ เทศการศึกษาของ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 5 
พบวา ผูบริหารและครูมีความเขาใจในระดับมากท่ีสุดในหมวดความหมายของการนิเทศการศึกษา
หลักการนิเทศการศึกษา แผนงานและโครงการทางการนิเทศการศึกษา เทคนิคและทักษะทางการ
นิเทศการศึกษาสวนหมวดความสําคัญความจําเปนและจุดมุงหมายทางการนิเทศการศึกษา ผูบริหาร
และครูมีความรูความเขาใจระดับมากและหมวดบุคลากรที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ผูบริหารและ
ครูมีความเขาใจระระดับมาก และหมวดบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ผูบริหารและครูมี

                                                 
 63  สุชาติ  ศรีสุวรรณ, “การจัดนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535). 
 

64
  ชัดเจน  ไทยแท, “สภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
2536). 
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ความเขาใจในระดับนอย ผูบริหารและครูมีความเขาใจในระดับมากทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบความ
เขาใจระหวางผูบริหารกับครู ผูบริหารมีความเขาใจมากกวาครู ในดานแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ
การศึกษาและบุคลากรทางการนิเทศการศึกษาสวนดานการประเมินผลทางการนิเทศการศึกษา
ผูบริหารกับครูมีความเขาใจไมแตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหารและ
ครู จําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน พบวา มีความเขาใจไม
แตกตางกัน ยกเวนผูบริหารและครู จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารและครูเพศชายมีความเขาใจ
มากกวาผูบริหารและครูเพศหญิง ในดานแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
แนวปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาสวนดานการประเมินผลการนิเทศการศึกษามี
ความเขาใจไมแตกตางกัน65  

 ศรีจิตต  สรางเอ่ียม ไดศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาตาม
แนวคิดของแฮรริส (Harris) คือ ดานพัฒนาหลักสูตร จัดระบบการเรียนการสอน จัดบุคลากร จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก จัดหาวัสดุอุปกรณ  อบรมครูประจําการ ปฐมนิเทศครูใหม บริการพิเศษ สราง
ความสัมพันธกับชุมชน และการประเมินผลการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเพื่อเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงาน นิเทศการศึกษา ภายในโรงเรียนทุกขนาดโรงเรียนและทุกขนาดงานนิเทศ พบวา ไม
มีความแตกตาง66 

 เสนาะ  มีสวัสดิ์ ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยูในระดับสูงมีผลการปฏิบัติงานดานการ
ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดบุคลากร การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการพิเศษแก

                                                 
 65  วรวุฒิ  วชิรกิจโกศล, “การศึกษาความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
และครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา  5” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536). 
 66  ศรีจิตต  สรางเอ่ียม, “พฤติกรรมการบริหารสื่อสงผลตอการปฏิบัติงานนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”  (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2536). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 
 
นักเรียน การจัดสื่อการเรียนการสอนลากรฝกอบรมครูประจําการอยูในระดับสูง แตการปฐมนิ เทศ
ครูใหม การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการพัฒนาหลักสูตร อยูในระดับปานกลาง67 

 เจียมศักดิ์   เลาหสถิต  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาการนิเทศสภาพ
ความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบวา การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมแลวรายไดอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดาน 
ไดแก การดําเนินการตามแผนการนิเทศ การกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศ การวางแผนการนิเทศ 
การประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใช ตามลําดับ และสภาพความสําเร็จของโรงเรียนโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก68 

 สังวัฒน  หงสพิพัฒนสกุล  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการนิเทศใน
โรงเรียนกับสภาพความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครปฐม พบวา การปฏิบัติการตามกระบวนนิเทศในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สภาพความสําเร็จของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและกระบวนการนิเทศในโรงเรียนกับ
สภาพความสําเร็จของโรงเรียน มีความสัมพันธกันอยูในระดับมากเชนเดียวกัน69 

 ศิริพงษ   อังศุจินดา  ไดศึกษากระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา พบวา กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของแฮรริส  (Harris) อยูในระดับ
มากทั้ง 6 ขั้นตอน และแนวทางการเสริมสรางกระบวนการนิเทศ โรงเรียนศึกษาสภาพปญหาแลว
รวมกันจัดทํา SWOT Analized จัดลําดับความสําคัญของปญหาท่ีจะตองจัดการนิเทศ โดยรวมงาน
กันเปนทีม ออกแบบวิธรการทํางานโดยใชกระบวนการ (P – D – C – A) จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ 

                                                 
 67  เสนาะ  มีสวัสด์ิ,  “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและการปฏิบัติงานของผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนกับความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536). 
 68  เจียมศักดิ์  เลาหสถิตย, “ความสัมพันธระหวางการจัดการศึกษาการนิเทศสภาพ
ความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540). 
 

69
  สังวัฒน   หงสพิพัฒนสกุล, “ความสัมพันธระหวางกระบวนการนิเทศในโรงเรียนกับ

สภาพความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543). 
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เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ประสานงานเพื่อความสําเร็จดวยกระบวนการประสานคน เวลา วัสดุ – 
อุปกรณ และมีการอํานวยการที่จะผลักดันใหเกิดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน70 

รังสิมา  พานประเสริฐ  ไดศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษา  โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีเพียงดานเดียวท่ีอยูในระดับมากคือดานปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  และพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู71 

 สุเทพ  ปาลสาร  ไดศึกษาเร่ือง  การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ .ศ. 2537  
ของครูประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  ครูประถมศึกษาปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยูในระดับมาก  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปฏิบัติอยูในระดับสูง
ไดแก  การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร  สําหรับ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
ปญหาการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 72 

                                                 
 70  ศิริพงษ  อังศุจินดา “กระบวนการนิเทศในโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 178-181. 

71 รังสิมา  พานประเสริฐ,  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู”  
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544),  83. 

72สุเทพ  ปาลสาร,  “การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2544),  
56. 
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วรรณวิทย  รัตนสุทธิกุล  ไดศึกษาเร่ือง  มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดราชบุรี  พบวา  การปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานมีการ
ปฏิบัติในระดับมาก  ยกเวนสองดานคือ  ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมี
ระบบ  และดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอท่ีมีการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง  สวนพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดาน  
พบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน  ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา พ .ศ.  2537 กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา   พบวา   มี
ความสัมพันธกันในรภาพรวมอยูในระดับสูง73   

เชษฐา  ไชยเดช  ไดศึกษาเร่ือง  คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พบวา  คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครู  และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโดย
ภาพรวม  ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ในขณะที่คุณภาพชีวิตการทํางานของครูรายดาน  คือการเก่ียวของสัมพันธ
กับสังคมและการบูรณาการดานสังคมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ใน
สถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .0574 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 เวน (Wayne) อางถึงในบรรจบ ประสานศักดิ์ ไดทําการศึกษาเร่ืองการรับรูบทบาทการ
นิเทศการศึกษาของครูใหญประถมศึกษา พบวา การนิเทศภายในโรงเรียนผูรับผิดชอบมาก คือ 

                                                 
73วรรณวิทย  รัตนสุทธิกุล,  “มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการ

สอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดราชบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2544). 

74เชษฐา  ไชยเดช,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  ในสถานศึกษาคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2550). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 
 
ครูใหญ และผูชวยครูใหญ งานท่ีครูใหญใชเวลานอยที่สุด คือ งานเกี่ยวกับวัสดุ สวนงานที่ใชเวลา
มากท่ีสุด คือ งานนิเทศภายใน งานเกี่ยวกับหลักสูตร งานการสอนและงานแนะแนว75 

  

สรุป 

  จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการนิเทศ และการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดังกลาวขางตน ซึ่งแตละแนวคิดแตกตางกันในรายละเอียดตางๆ 
พอสรุปไดวา กระบวนการนิเทศของแฮรริส (Harris) มีหกดานซึ่งเปนกระบวนการที่มีความชัดเจน
ในแงของการปฏิบัติ โดยมุงเนนการวางแผนคือ 1) การประเมินสภาพปญหาเปนกระบวนการใน
การศึกษาขอมูลเบื้องตนเพ่ือนําไปใชกําหนดความตองการในการเปลี่ยนแปลง  2) การจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาเปนกระบวนการในการกําหนดเปาหมายจุดประสงคและกิจกรรมที่สําคัญใน
การนิเทศการศึกษา 3) การออกแบบวิธีการทํางาน เปนกระบวนการในการวางแผนเพ่ือกอใหเกิดผล
ในการเปลี่ยนแปลง 4) การจัดสรรทรัพยากรเปนกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 5) การประสานงานเปนกระบวนการในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
เวลาวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความเหมาะสม เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ  6) การอํานวยการเปนกระบวนการในการสนับสนุนและเก้ือกูลใหกิจกรรมตางๆ 
ทางการนิเทศการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ  ในสวนของโรงเรียน  
“ครู”  เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะปฏิบัติงานในโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาครูปฏิบัติหนาท่ีของตนตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไดครบถวนท้ัง  12  มาตรฐาน  คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ  2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผู เรียน  3) มุงม่ัน
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  5) พัฒนา
สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่
เกิดแกผูเรียน  7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยาง มีระบบ  8) ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  10) รวมมือกับผูอ่ืนใน
ชุมชนอยางสรางสรรค  11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  และ 12) สรางโอกาสให

                                                 
  75  เวน, อางถึงใน บรรจบ ประสานศักดิ์, “การปฏิบัติกิจกรรมนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535), 62. 
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ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  เชื่อมั่นวา
โรงเรียนจะประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนอยางมีคุณภาพ 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน
ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  การปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ความสัมพันธระหวาง
กระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีเปน
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบ และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดยศึกษา
ปญหา ศึกษาวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมท้ัง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัยเปนข้ันตอนที่ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการจัดสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือไป
เก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห 
 ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนําท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ และจัดพิมพรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล         
ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือและการสรางปรับปรุงเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมลู  และสถิติที่ใชในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง (the  one  short, non - experimental  

case  study)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)  ไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแก โรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอน ชวงชั้นท่ี 1-2 จํานวน 342 โรง  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน  ชวงช้ันท่ี 1-3 
จํานวน 208 โรง และโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน ชวงช้ันที่ 1-4  จํานวน 174 โรง จํานวนท้ังสิ้น 
724 โรง  
 

กลุมตัวอยาง 

 จากประชากร คือ โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 724 แหง ใชตารางประมาณ
การขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) 76  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 254  
แหงโดยการสุมแบบแบงช้ัน (stratified random sampling) ตามระดับชวงชั้น  ไดกลุมตัวอยาง
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ชวงชั้นที่ 1-2 จํานวน 120 โรง  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ชวง
ชั้นที่ 1-3  จํานวน  73 โรง  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ชวงชั้นที่ 1-4  จํานวน  61 โรง ดังตาราง
ที่ 2 
                                                 

76 Robert  V.  Krejcie  and  Earyle  W.  Morgan , อางถึงใน  ยุทธพงษ  กัยวรรณ, พื้นฐาน
การวิจัย (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน,2543),75. 

O 

X R 

 
R     หมายถึง     ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 

X     หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา 
O     หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน ผูวิจัยกําหนดเปนสองกลุม คือ ผูบริหารไดแกผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน และครูผูสอน 2 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 

คน  จํานวน 254  แหง รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 1,016  คน ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงประชากร  กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล   
 

   ผูใหขอมูล 
ระดับการศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

ชวงชั้นที่ 1-2 342 120 120 120 240 480 

ชวงชั้นที่ 1-3 208 73 73 73 146 292 

ชวงชั้นที่ 1-4 174 61 61 61 122 244 

รวมท้ังสิ้น 724 254 254 254 508 1,016 
 
ท่ีมา : กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน,ขอมูลจํานวนนักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ 

          ศึกษา ปการศึกษา 2553 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแก ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตน  และตัวแปรตาม ดังน้ี 

 1.ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณการทํางาน     
 2.ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ  กระบวนการนิเทศตามแนวคิดของ แฮรริส (Harris)  มี
รายละเอียดดังน้ี 

 1. การประเมินสภาพปญหา (assessing) หมายถึงกระบวนการที่ศึกษาถึงสภาพตาง 
ๆ รวมท้ังขอมูลที่เชื่อถือได เพื่อใชเปนตัวกําหนดถึงความตองการจําเปนตาง ๆ สําหรับการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลโดยมีการศึกษาหรือพิจารณาถึงธรรมชาติ และ
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ การสังเกตถึงสิ่งตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เพื่อนําไปสูการจําแนก
แยกแยะได การทบทวนโดยการทําซ้ําหรือตรวจสอบสิ่งตาง ๆ และการวัดพฤติกรรมการทํางาน
อยางพินิจพิเคราะห และมีวิจารณญาณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 

2. การจัดลําดับความสําคัญของปญหา  (prioritzing)  หมายถึงกระบวนการกําหนด 
เปาหมาย จุดประสงคและกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย การ
กําหนดจุดประสงคในการทํางาน การกําหนดทางเลือก และการจัดลําดับความสําคัญของงาน 

3. การออกแบบวิธีการทํางาน (designing) หมายถึงกระบวนการวางแผนหรือ
กําหนดโครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย การกําหนดสวนประกอบตาง ๆ 
ใหมีความสัมพันธกัน หาวิธีการโดยการรวมหรือประยุกตแนวความคิดกับหลักการเขาดวยกัน เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติเตรียมการตาง ๆ ใหพรอมท่ีจะทําการจัดระบบการทํางาน โดยทําอยางมีระบบ
และมีแบบแผน และการกําหนดแผนในการทํางาน 

4. การจัดสรรทรัพยากร (allocating resources) หมายถึงกระบวนการกําหนด
ทรัพยากรตาง ๆ สําหรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ประกอบดวย การจัดทรัพยากรที่
จําเปนตอความตองการของบุคลากรหรือโครงการทั้งหลาย การจัดแบงทรัพยากรใหบุคลากรหรือ
โครงการ การแบงสรรทรัพยากร ตองทําการแบงตามสัดสวนอยางเหมาะสม การกําหนดทรัพยากร 
โดยมีการกําหนดตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะ และการมอบหมาย หรือการจัดใหบุคลากรได
รับผิดชอบตอโครงการหรือการดําเนินการตามเปาหมายโดยเฉพาะ 

5. การประสานงาน (coordinating) หมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลา วัสดุ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกทุก ๆ อยาง ที่ เปนองคประกอบในการท่ีจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และนําไปสูความสําเร็จ ประกอบดวย การประสานงาน เปนการประสานการปฏิบัติงาน
ในฝายตาง ๆ ใหดําเนินไปดวยกันไดอยางราบร่ืน การประสานสัมพันธ เปนการนําไปสูความสมัคร
สมานสามัคคี และความพรอมเพรียง การปรับการทํางานในสวนตาง ๆ ใหเปนไปตามสภาพของความ
เปนจริงหรือใกลเคียง และการกําหนดเวลาทํางาน โดยกําหนดเปนชวงเวลาท่ีใชและความตอเนื่องของ
งาน 

6. การอํานวยการ (directing) หมายถึงกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ ที่
จะตองทําใหสอดคลองกันตามความจําเปนและความเหมาะสมในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูความสําเร็จ ประกอบดวย การแตงต้ังบุคลากร การกําหนดแนวทางหรือ
กฎเกณฑในการทํางาน  การกําหนดระเบียบแบบแผน เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ ระดับ ความยากงายหรือ
คาใชจายในการทํางาน การแนะนําการปฏิบัติ การกําหนดกระบวนการทํางานไวแนนอน และการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติ  
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3. ตัวแปรตาม  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  จํานวน  12  ตัวแปรยอยดังนี้ 

3.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ (Y1)  หมายถึง
การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการ  ที่องคการหรือหนวยงาน  หรือสมาคมจัดข้ึน เชน  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เปนตน  ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 

3.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ  โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู เรียน  (Y2)  
หมายถึงการเลือกอยางชาญฉลาด  ดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน  ดังน้ันในการเลือกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก  

3.3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ (Y3)  หมายถึงการใชความพยายามอยาง
เต็มความสามารถของครู  ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุดตามความถนัดความสนใจ  ความ
ตองการ  โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะ
ใหไดผลดีกวาเดิม  รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยาง
เปนระบบ 

3.4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (Y4) หมายถึงการเลือกใช  
ปรับปรุง  หรือสรางแผนการสอน  บันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (Y5) หมายถึงการประดิษฐ  
คิดคน  ผลิต  เลือกใช  ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ  เอกสารสิ่งพิมพ  เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

3.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน (Y6) หมายถึงการ
จัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง  และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเอง   กอใหเกิดคานิยม
และนิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

3.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (Y7) หมายถึงการรายงาน
ผลการพัฒนาที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอน  ใหครอบคลุมสาเหตุ  ปจจัยและการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ  โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติ  ไดแก  ปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับ
การพัฒนาและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน  เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
นํามาใช เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนดที่เกิดกับผูเรียน  ขอเสนอแนะแนวทาง
ใหม  ๆ  ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

3.8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  (Y8)  หมายถึงการแสดงออก  การประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป  การแตงกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความ
เปนครูอยางสมํ่าเสมอ  ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 

3.9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (Y9) หมายถึงการตระหนักถึง
ความสําคัญ  รับฟงความคิดเห็นยอมรับในความรูความสามารถ  ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ  ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวม
รับผลท่ีเกิดจากการกระทํานั้น 

3.10 รวมมือกับผู อ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค (Y10) หมายถึงการตระหนักถึง
ความสําคัญ  รับฟงความคิดเห็น  ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และ
รวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา  ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและ
กัน  และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 

3.11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (Y11) หมายถึงการคนหา  สังเกต  
จดจําและรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาชีพครู  สามารถวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล  และใชขอมูลประกอบการแกปญหา  พัฒนา
ตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

3.12 สรางโอกาสใหผู เรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ (Y12) หมายถึงการสราง
กิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการเรียน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร  เปนแนวทางในการ
แกปญหาของครูอีกแบบหนึ่ง  ที่จะนําเอาวิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาสในการพัฒนา  ครูจําเปน   ตอง
มองมุมตาง ๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา  กําหนดเปนกิจกรรมในการ
พัฒนาของผูเรียน  ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตาง ๆ ได  กลาท่ีจะเผชิญปญหาตาง ๆ 
มีสติในการแกไขปญหา  มิไดตอบสนองปญหาตาง ๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว  ครู
สามารถหักมุมในทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 

   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน  3  ตอน  มี
รายละเอียดดังน้ี   
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 ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ อายุ  
วุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณ  มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (Forced  

choice) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศท่ีสรางจากแนวคิดของแฮรริส (Harris)  
 ตอนท่ี  3  สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูที่สรางจากแนวคิดเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 แบบสอบถามตอนที่  2  และตอนที่ 3  มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ 
(rating  scale)  ของไลเคร์ิท  (Likert) 77 โดยกําหนดความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ  5 หมายถึง กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

           อยูในระดับมากท่ีสุด ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

 ระดับ  4 หมายถึง กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

           อยูในระดับมาก ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

 ระดับ  3 หมายถึง  กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

            อยูในระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

 ระดับ  2 หมายถึง   กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

            อยูในระดับนอย ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

 ระดับ  1 หมายถึง   กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

        อยูในระดับนอยทีสุ่ด  ใหมนี้ําหนักคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

 

การสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาคนควาจากเอกสาร  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ   

ขั้นตอนที่ 2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจ 
สอบความเหมาะสม  และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน  พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามโดยการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence)  

                                                 
77 พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพมหานคร:

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มศว.ประสานมิตร,2540),107-108. 
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 ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับ ผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ   และครูผูสอน ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  
8  แหง  แหงละ 4 คน รวม  32  คน    
 ขั้นตอนที่  4  นําแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใชมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
(reliability) โดยใชวิธีการของครอนบาค (Cronbach)78  ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.977 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.นําหนังสือขอความรวมมือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูอํานวย 
การ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน 
103  แหง เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนเอกชนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
(Statistical  Package  for  The  Social  Science)  
 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย  ดังนี้คือ 
 1.วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใช คาความถี่ (frequency) และรอย
ละ (percentage) 

2.แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห 
โดยใชมัชฌิมเลขคณิต (percentage) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ มัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่

                                                 
78 Lee  J. Cronbach,  Essentials  of  psychology  Testing,3rded. (New  York : Harper & 

Row  Publishers,1974),161. 
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ไดจากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)   มีรายละเอียดดังนี้ 
79 

มัชฌิมเลขคณิต  4.50-5.00    แสดงวา  กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  อยูในระดับมากท่ีสุด 

มัชฌิมเลขคณิต  3.50-4.49    แสดงวา  กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู    อยูในระดับมาก 

มัชฌิมเลขคณิต  2.50-3.49    แสดงวา  กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  อยูในระดับปานกลาง 

มัชฌิมเลขคณิต  1.50-2.49    แสดงวา  กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  อยูในระดับนอย 

มชัฌิมเลขคณิต  1.00-1.49    แสดงวา  กระบวนการนิเทศหรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  อยูในระดับนอยที่สุด 

3. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนที่ 3  มาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
กระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson   

Product   Moment  Correlation  Corfficient  )   
 

สรุป 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 2) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร การวิจัย
คร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปน
โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจํานวน 754 

แหง ผูใหขอมูลแตละโรงเรียนประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
1 คน  ครูผูสอน 2 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 1,016 คน เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ กระบวนการนิเทศท่ีสรางจากแนวคิดของแฮรริส (Harris) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูที่สรางจากแนวคิดเก่ียวกับ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ของสํานักงาน
                                                 

79 John. W. Best, Research  in  Education, 4thed.(New  Jersey : Prentice – 
Hall,Inc.,1981),182. 
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เลขาธิการคุรุสภา การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติคือ คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) 
มัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson   Product   Moment  Correlation  Corfficient  )   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัย  เร่ือง “กระบวนการนิเทศท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังหนวยวิเคราะหขอมูลไดแกโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 254  แหง  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 
รองผูอํานวยการ 1 คน  และครูผูสอน  2 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 1,016 คน ไดรับการตอบกลับคืน
มาครบทุกฉบับ   คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยใสตารางประกอบการบรรยาย จําแนกออกเปน 4  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 3 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 4 ความสัมพันธของกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ และ
ครูผูสอน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 1,016 คน  จําแนก  ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง
หนาท่ี และประสบการณการทํางาน โดยหาคาความถี่ (frequency)  และ รอยละ (percentage) ดัง
รายละเอียดใน ตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม            
               (n = 1,016) 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. เพศ 

ชาย 
              หญิง 

 
319 
697 

 
40.38 
59.62 

รวม 1,016 100.00 
2. อายุ 

ไมเกิน 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
51 ปขึ้นไป 

 
196 
201 
245 
355 

 
10.81 
16.59 
22.60 
50.00 

รวม 1,016 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
154 
541 
307 
14 

 
15.16 
53.24 
30.22 
1.38 

รวม 1,016 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 
รองผูอํานวยการ 
ครูผูสอน   

 
254 
254 
508 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 1,016 100.00 
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ตารางที่ 3 (ตอ)       
         

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
5. ประสบการณในการทํางาน 

ไมเกิน 5  ป 
6 – 10  ป 
11 – 15  ป 
16  ปขึ้นไป 

 
190 
184 
196 
446 

 
9.38 
7.93 
10.82 
71.87 

รวม 1,016 100.00 
 
จากตารางท่ี  3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 697 คน คิดเปน

รอยละ  59.62  รองลงมาเปนเพศชาย  จํานวน  319  คน  คิดเปนรอยละ 40.38  มีอายุ 51 ปขึ้นไป 
มากท่ีสุด  จํานวน  335 คน  คิดเปนรอยละ  50.00  รองลงมา  อายุระหวาง 31 - 40  ป จํานวน  245 
คน  คิดเปนรอยละ 16.59  และอายุไมเกิน 30 ป นอยที่สุด จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 10.81 วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  จํานวน  541  คน  คิดเปนรอยละ  53.24 รองลงมา ปริญญาโท 
จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 30.22  และระดับปริญญาเอก นอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอย
ละ  1.38 ตําแหนงครูผูสอน  มากท่ีสุด จํานวน  254 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ ตําแหนงละ 508 คน คิดเปนรอยละ  25.00  ประสบการณในการ
ทํางาน 16 ป ขึ้นไป มากท่ีสุด  จํานวน 446 คน คิดเปนรอยละ 71.87 รองลงมาคือ มีประสบการณใน
การทํางาน 16 – 20 ป จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ  31.49 และมีประสบการณในการทํางาน         
6 – 10  ปนอยที่สุด จํานวน  184  คน คิดเปนรอยละ  7.93 
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ตอนท่ี 2  กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ในการวิเคราะหระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชมัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากตัวอยาง 254 โรงเรียน  
แลวนํามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ตามแนวคิดของเบสท  ดังตารางท่ี 4   
 
ตารางที่ 4 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
      (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร 

( X ) (S.D)  ระดับ 

1. การประเมินสภาพปญหา 1(X )  
2. การจัดลําดับความสําคัญของปญหา 2(X )   
3. การออกแบบวิธีทํางาน 3(X )  
4. การจัดสรรทรัพยากร 4(X )  
5. การประสานงาน 5(X )   
6. การอํานวยการ 6(X )  

4.02 
4.27 
4.28 
4.12 
4.18 
4.09 

0.47 
0.38 
0.41 
0.23 
0.38 
0.47 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม tot(X )  4.16 0.37 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 
ทั้ง 6 ดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการออกแบบวิธีทํางาน ( X = 4.28, 
S.D = 0.41) ดานการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ( X = 4.27, S.D = 0.38)  ดานการ
ประสานงาน ( X = 4.18, S.D = 0.38) ดานการจัดสรรทรัพยากร ( X = 4.12, S.D = 0.23) ดานการ
อํานวยการ ( X = 4.09, S.D = 0.47) และดานการประเมินสภาพปญหา ( X = 4.02, S.D = 0.47) 
ตามลําดับ 
 
 เมื่อวิเคราะหกระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในแตละดานเปน
รายขอยอยไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 5 – 10 
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ตารางที่ 5 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการประเมินสภาพปญหา 
                                 (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
การประเมินสภาพปญหา    
1.  การวิเคราะหขอมูลโดยมีการศึกษาหรือพิจารณาถึง
ธรรมชาติ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

2.  มีการสังเกตถึงสิ่งตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เพื่อนําไปสูการ
จําแนกแยกแยะได 

3.  มีการการทบทวนโดยการทําซ้ําหรือตรวจสอบสิ่งตาง ๆ 
4.  มีการวัดพฤติกรรมการทํางานอยางพินิจพิเคราะห และมี
วิจารณญาณ 

4.07 
 

3.98 
 

4.09 
3.94 

 

0.49 
 

0.53 
 

0.49 
0.54 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
รวม 4.02 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการ

ประเมินสภาพปญหา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.02, S.D  = 0.47)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการการทบทวนโดยการทําซ้ําหรือตรวจสอบสิ่งตาง ๆ  มี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 4.09, S.D  = 0.49) รองลงมาคือ การวิเคราะหขอมูลโดยมีการศึกษา
หรือพิจารณาถึงธรรมชาติ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  ( X  = 4.07, S.D  = 0.49) และมีการวัด
พฤติกรรมการทํางานอยางพินิจพิเคราะห และมีวิจารณญาณ   มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  ( X  = 
3.94, S.D  = 0.54) 
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ตารางที่ 6 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
                                                     (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
การจัดลําดับความสําคัญของปญหา    
1.  มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนไวในโครงการ 
2.  มีการกําหนดจุดประสงคการนิเทศแตละเร่ือง 
3.  เสนอวิธีการนิเทศและวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนทางเลือกที่
หลากหลายสําหรับบุคลากรไดเลือกใช 

4.  มีการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการที่เสนอใหไวเปน
ทางเลือก 

4.33 
4.31 
4.21 

 
4.22 

0.27 
0.22 
0.32 

 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

โดยภาพรวม 4.27 0.38 มาก 
  
 จากตารางท่ี 6 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.27, S.D  = 0.38) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียน
ไวในโครงการ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 4.33, S.D = 0.27) รองลงมาคือ มีการกําหนด
จุดประสงคการนิเทศแตละเร่ือง ( X  = 4.31, S.D  = 0.22) และเสนอวิธีการนิเทศและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อเปนทางเลือกท่ีหลากหลายสําหรับบุคลากรไดเลือกใช  มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.21, 
S.D  = 0.32) 
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ตารางที่ 7 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการออกแบบวิธีทํางาน 
                                                     (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
การออกแบบวิธีทํางาน    
1.  มีการจัดระบบของปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและจัดปญหาท่ีมี
ความใกลเคียงใหเปนกลุม เพื่อความสะดวกในการจัดนิเทศ 

2.  มีการคิดลวงหนาถึงหลักการหรือแนวคิดตาง ๆ ที่จะมาใชใน
การนิเทศในแตละกลุมปญหา 

3.  มีการเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณและบุคลากรที่จําเปนตองใช 
4.  มีการเขียนโครงการหรือแผนปฏิบัติการนิเทศของโรงเรียน
ตามที่คิดไว 

4.44 
 

4.31 
 

4.14 
4.23 

 

0.52 
 

0.61 
 

0.32 
0.42 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
โดยภาพรวม 4.28 0.41 มาก 

  
 จากตารางท่ี 7 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการ
ออกแบบวิธีทํางาน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.28, S.D  = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการจัดระบบของปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและจัดปญหาที่มี
ความใกลเคียงใหเปนกลุม เพื่อความสะดวกในการจัดนิเทศ  มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 4.44, 
S.D = 0.52) รองลงมาคือ มีการคิดลวงหนาถึงหลักการหรือแนวคิดตาง ๆ ที่จะมาใชในการนิเทศใน
แตละกลุมปญหา ( X  = 4.31, S.D  = 0.61) และมีการเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณและบุคลากรที่
จําเปนตองใช มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.14, S.D  = 0.32) 
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ตารางที่ 8 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดสรรทรัพยากร 
                                                     (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
การจัดสรรทรัพยากร    
1.  มีการกําหนดทรัพยากรใหแกบุคลากรหรือโครงการตามความ
ตองการท่ีกําหนดไว 

2.  มีการจัดแบงทรัพยากรตาง ๆ ระหวางบุคลากร หรือโครงการ
ใหทั่วถึงตามท่ีกําหนด 

3.  มีการแบงปนทรัพยากรใหแกบุคลากรหรือโครงการตามความ
ตองการท่ีกําหนดไว 

4.  มีการจัดแบงทรัพยากรตาง ๆ ระหวางบุคลากรหรือโครงการ
ใหทั่วถึงตามท่ีกําหนด 

5.  มีการกําหนดใหมีทรัพยากรสวนหน่ึงที่สามารถนําไปใชกรณี
ที่มีเปาประสงคเฉพาะกิจ 

4.18 
 

4.22 
 

4.19 
 

4.17 
 

3.86 
 

0.81 
 

0.79 
 

0.53 
 

0.66 
 

0.65 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยภาพรวม 4.12 0.23 มาก 
  
 จากตารางท่ี 8 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการ
จัดสรรทรัพยากร โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.12, S.D  = 0.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการจัดแบงทรัพยากรตาง ๆ ระหวางบุคลากร หรือโครงการให
ทั่วถึงตามท่ีกําหนด มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 4.22, S.D = 0.79) รองลงมาคือ มีการแบงปน
ทรัพยากรใหแกบุคลากรหรือโครงการตามความตองการที่กําหนดไว ( X  = 4.19, S.D  = 0.53) และ
มีการกําหนดใหมีทรัพยากรสวนหน่ึงที่สามารถนําไปใชกรณีที่มีเปาประสงคเฉพาะกิจ มีมัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด ( X  = 3.86, S.D  = 0.65) 
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ตารางที่ 9 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการประสานงาน 
                                                     (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
การประสานงาน    
1.  มีการประสานงานการทํางานใหเกิดความรวมมือและการ
ดําเนนิงานภายใน 

2.  มีการสรางความสามัคคีในกลุมผูปฏิบัติงาน 
3.  มีการชี้แจงงานท่ีแตละคนตองปฏิบัติ 

4.24 
 

4.25 
4.18 

0.41 
 

0.39 
0.43 

มาก 
 

มาก 
มาก 

โดยภาพรวม 4.18 0.38 มาก 
  
 จากตารางท่ี 9 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการ
ประสานงาน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X  = 4.18, S.D  = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการสรางความสามัคคีในกลุมผูปฏิบัติงาน  มีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด ( X = 4.25, S.D = 0.39) รองลงมาคือ มีการประสานงานการทํางานใหเกิดความรวมมือและ
การดําเนินงานภายใน ( X  = 4.24, S.D  = 0.41) และมีการช้ีแจงงานท่ีแตละคนตองปฏิบัติ มีมัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.18, S.D  = 0.43) 
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ตารางที่ 10 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการนิเทศของโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการอํานวยการ   
                           (n = 254) 

กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
การอํานวยการ    
1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการอยางเปนทางการ 
2.  มีการกําหนดระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทาง
ที่ตองการ 

3.  มีการกําหนดทางเลือกไวใหสามารถตัดสินใจเลือกไดหลาย
ทางเลือก 

3.94 
4.11 

 
4.21 

0.54 
0.48 

 
0.44 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
โดยภาพรวม 4.09 0.47 มาก 

           
จากตารางท่ี 10 พบวา กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการ

อํานวยการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D  = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยมีการกําหนดทางเลือกไวใหสามารถตัดสินใจเลือกไดหลายทางเลือก  มี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 4.21, S.D  = 0.44) รองลงมาคือ มีการกําหนดระเบียบหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในทิศทางท่ีตองการ ( X  = 4.11, S.D  = 0.48) และมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
อยางเปนทางการ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  ( X  = 3.94, S.D  = 0.54) 
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ตอนท่ี 3  การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ในการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
วิเคราะหโดยใชมัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนํามัชฌิมเลขคณิตไป
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท ดังตารางท่ี  11   
  
ตารางที่ 11มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
                  (n = 254) 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร 

( X ) (S.D)  ระดับ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู
เสมอ 1(Y )  

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก
ผูเรียน 2(Y )  

3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 3(Y )  
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ  ปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4(Y )  
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 5(Y )  
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน 6(Y )  

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 7(Y )  
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 8(Y )  
9. รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 9(Y )  
10. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 10(Y )  
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11(Y )  
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 12(Y )  

4.23 
 

4.19 
 

4.22 
4.27 
4.22 
4.08 

 
4.14 
4.16 
4.25 
4.26 
4.28 
4.16 

0.38 
 

0.32 
 

0.36 
0.11 
0.38 
0.31 

 
0.32 
0.14 
0.64 
0.52 
0.27 
0.31 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม 4.21 0.29 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.13, S.D  = 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารใน
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การพัฒนา ( X = 4.28, S.D = 0.27) มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ดานพัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริง( X = 4.27, S.D = 0.11) และดานจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ( X = 4.18, S.D = 0.31) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

 
 เมื่อวิเคราะหการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในแตละดาน
เปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางท่ี 12 - ตารางท่ี  23 
 
ตารางที่ 12 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยูเสมอ 

                                                     (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ    
1.  ครูใชเวลาวางในการคนควาหาความรูใหมๆเพ่ือพัฒนางาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.  ครูไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู 
3.  ครูเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเพื่อนครูหรือบุคลากรอ่ืน ๆ 

4.32 
 

4.21 
4.17 

0.41 
 

0.39 
0.43 

มาก 
 

มาก 
มาก 

โดยภาพรวม 4.23 0.38 มาก 
  
 จากตารางท่ี 12 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  
= 4.23, S.D  = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูใชเวลาวางในการ
คนควาหาความรูใหมๆเพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
( X = 4.32, S.D = 0.41) รองลงมาคือ ครูไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู ( X  = 
4.21, S.D  = 0.39) และโรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใชพัฒนาและครูเผยแพรความรูทางวิชาการ
ใหแกเพื่อนครูหรือบุคลากรอื่น ๆ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.17, S.D  = 0.43) 
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ตารางที่ 13 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิด
แกผูเรียน 

                                                     (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน    
1.  ครูตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมใหตรงตามหลักสูตร โดย
คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 

2.  ครูใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนโดยตรง
มากกวากิจกรรมที่สงผลตอผูเรียนโดยออม 

3.  ครูจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนอยาง เปนระบบและสงผลถึงตัว
ผูเรียนอยางชัดเจน 

4.21 
 

4.23 
 

4.14 
 

0.31 
 

0.38 
 

0.41 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยภาพรวม 4.19 0.32 มาก 
  
 จากตารางท่ี 13 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  
( X  = 4.19, S.D  = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูให
ความสําคัญกับกิจกรรมที่สงผลตอผูเรียนโดยตรงมากกวากิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนโดยออม  มี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 4.23,S.D = 0.38) รองลงมาคือ ครูตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมให
ตรงตามหลักสูตร โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน ( X  = 4.21, S.D  = 0.31) และครูจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยาง เปนระบบและสงผลถึงตัวผูเรียน
อยางชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.14, S.D  = 0.41) 
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ตารางที่ 14 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
                                                     (n = 254) 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ    
1.  ครูใชความพยายามอยางเต็ม  ความสามารถที่จะทําใหผูเรียน     
เกิดการเรียนรู 

2.  ครูวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียน   
เปนหลัก 

3.  ครูใชความสามารถอยางเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนท่ี
จะใหไดผลดีแกผูเรียนมากขึ้น 

4.26 
 

4.25 
 

4.14 
 

0.38 
 

0.35 
 

0.41 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยภาพรวม 4.22 0.36 มาก 
  
 จากตารางท่ี 14 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.22, S.D  = 0.36) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกข อ  โดยครูใชความพยายามอยางเต็ม  
ความสามารถท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.26, S.D = 0.38) 
รองลงมาคือ ครูวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียนเปนหลัก  ( X  = 4.25, 
S.D  = 0.35) และครูใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีแก
ผูเรียนมากขึ้น มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.14, S.D  = 0.41) 
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ตารางที่ 15 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
                                                     (n = 254) 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถ  ปฏิบัติไดเกิดผลจริง    
1.  ครูจัดทําแผนการสอนครอบคลุม ทั้งดานเนื้อหาและ
จุดประสงค การจัดการเรียนรู 

2.  ครูปรับปรุงแผนการสอนสอดคลอง กับความสามารถของ
ผูเรียน และขอจํากัดของสถานศึกษา 

3.  ครูปรับปรุงแผนการสอนโดยเนน ผูเรียนเปนสําคัญ และให
ผูเรียน ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 

4.32 
 

4.24 
 

4.21 
 

0.44 
 

0.38 
 

0.42 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยภาพรวม 4.26 0.11 มาก 
  
 จากตารางท่ี 15 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงโดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.26, 
S.D  = 0.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูจัดทําแผนการสอน
ครอบคลุม ทั้งดานเน้ือหาและจุดประสงค การจัดการเรียนรู  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.32, 
S.D = 0.44) รองลงมาคือ ครูปรับปรุงแผนการสอนสอดคลอง กับความสามารถของผูเรียน และ
ขอจํากัดของสถานศึกษา ( X  = 4.24, S.D  = 0.38) และครูปรับปรุงแผนการสอนโดยเนน ผูเรียน
เปนสําคัญ และใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.21, S.D  
= 0.42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 
 
ตารางที่ 16 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
                                                     (n = 254) 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ    
1.  ครูใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียน การสอนไดเหมาะสมกับ
ผูเรียน และจุดประสงคการเรียนรู รวมทั้งใหผูเรียนมีสวนรวม 

2.  ครูใชสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียนโดยเนนการลงมือปฏิบัติของผูเรียน 

3.  ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4.24 
 

4.25 
 

4.18 

0.41 
 

0.39 
 

0.43 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม 4.22 0.38 มาก 

  
 จากตารางท่ี 16 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.22, 
S.D  = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูใชสื่อการเรียนการสอนที่
มีความหลากหลายและตอบสนองความแตกตางของผูเรียนโดยเนนการลงมือปฏิบัติของผูเรียน มี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 4.25, S.D = 0.39) รองลงมาคือ ครูใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียน 
การสอนไดเหมาะสมกับผูเรียน และจุดประสงคการเรียนรู รวมท้ังใหผูเรียนมีสวนรวม  ( X  = 4.24, 
S.D  = 0.41) และครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มีมัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด ( X  = 4.18, S.D  = 0.43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 
 
ตารางที่ 17 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน                      

  (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน   
1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตอบสนองความแตกตาง
ระหวาง บุคคล โดยมุงใหผูเรียนประสบ  ความสําเร็จ 

2.  ครูเปนผูชวยเหลือแนะนําใหผูเรียน  ลงมือทํางานตาม
กระบวนการสราง ความคิดรวบยอด 

3.  ครูสงเสริมใหผูเรียนคนหาความรู  และสรางองคความรูไดเอง
จากการ  แนะนําของครู  

4.10 
 

4.12 
 

4.03 
 

0.41 
 

0.39 
 

0.45 
 

มาก 
 

มาก 
 
มาก 

 
โดยภาพรวม 4.08 0.31 มาก 

 
 จากตารางท่ี 17 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก         
( X  = 4.08, S.D  = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูเปนผู
ชวยเหลือแนะนําใหผูเรียน  ลงมือทํางานตามกระบวนการสราง ความคิดรวบยอด  มีมัชฌิมเลขคณิต
มากท่ีสุด  ( X  = 4.12, S.D  = 0.39) รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตอบสนองความ
แตกตางระหวาง บุคคล โดยมุงใหผูเรียนประสบ  ความสําเร็จ  ( X = 4.10, S.D = 0.41) และครู
สงเสริมใหผูเรียนคนหาความรู และสรางองคความรูไดเองจากการ  แนะนําของครู  มีมัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด ( X = 4.03, S.D = 0.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
  

                          (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ    
1.  ครูจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ ของผูเรียนที่แสดงถึงการ
พัฒนา ผูเรียน จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ของหองเรียนที่
รับผิดชอบ 

2. ครูมีขอมูลสภาพปญหาความตองการและเปาหมายของการ
พัฒนาผูเรียนที่จําแนกเปนกลุม   เกง ปานกลาง ออน หรือกลุม
เฉพาะอยางอ่ืน 

3.  ครูใชเทคนิควิธีการและนวัตกรรม  ในการพัฒนาผูเรียนท่ี
สนองตอบ  ตอสภาพของผูเรียนเปนรายกลุม 

4.  ครูจัดทํารายงานผลการใชเทคนิควิธี หรือนวัตกรรมแสดงผล
การพัฒนาผูเรียนเปนรายกลุม 

5. ครูมีการเสนอแนะใหผูเรียนพัฒนา   ตนเองอยางเหมาะสม  ใน
แตละระดับของตน 

4.18 
 
 

4.08 
 
 

4.10 
 

4.16 
 

4.17 
 

0.40 
 
 

0.39 
 
 

0.41 
 

0.31 
 

0.33 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

โดยภาพรวม 4.14 0.32 มาก 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( X  = 4.14, 
S.D  = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูจัดทํารายงานการพัฒนา
คุณภาพ ของผูเรียนที่แสดงถึงการพัฒนา ผูเรียน จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ของหองเรียนที่รับผิดชอบ มี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.18, S.D  = 0.40) รองลงมาคือ ครูมีการเสนอแนะใหผูเรียนพัฒนา   
ตนเองอยางเหมาะสม  ในแตละระดับของตน ( X  = 4.17, S.D  = 0.33) และครูมีขอมูลสภาพปญหา
ความตองการและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนที่จําแนกเปนกลุม   เกง ปานกลาง ออน หรือกลุม
เฉพาะอยางอ่ืน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.08, S.D  = 0.39) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน        
                     (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน    
1. ครูแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
2. ครูพูดจาสุภาพเรียบรอย มีกิริยา  มารยาทที่ดีงาม 
3. ครูปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในดาน คุณธรรม จริยธรรม 

4.22 
4.15 
4.12 

0.11 
0.28 
0.41 

มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม 4.16 0.14 มาก 
 
 จากตารางท่ี 19 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.16, S.D  = 0.14) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย เหมาะสม
กับกาลเทศะ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  ( X  = 4.22, S.D  = 0.11) รองลงมาคือ ครูพูดจาสุภาพ
เรียบรอย มีกิริยา  มารยาทท่ีดีงาม ( X  = 4.15, S.D  = 0.28) และครูปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในดาน 
คุณธรรม จริยธรรม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.12, S.D  = 0.41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค       
               (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค    
1. ครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรู ความสามารถของ
เพื่อนรวมงาน 

2. ครูใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน กับเพื่อนรวมงานใน
สถานศึกษา อยางสรางสรรค โดยยึดประโยชน สวนรวม 

3. ครูใหความรวมมือกับเพ่ือนรวมงาน ในการปฏิบัติหนาท่ีให
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวม รับผิดชอบตอผลท่ี
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่นั้น 

4.26 
 

4.22 
 

4.28 

0.32 
 

0.51 
 

0.24 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

โดยภาพรวม 4.25 0.64 มาก 
 
 จากตารางที่ 20 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.25, S.D  = 
0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวม รับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้น มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  ( X  = 4.28, S.D  = 0.24) รองลงมาคือ ครูรับฟงความ
คิดเห็นและยอมรับความรู ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน  ( X  = 4.26, S.D  = 0.32) และครูให
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน กับเพื่อนรวมงานในสถานศึกษา อยางสรางสรรค  โดยยึดประโยชน 
สวนรวม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X  = 4.22, S.D  = 0.51) 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค     
                    (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค        
1. ครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรู ความสามารถของ
บุคคลอ่ืน ในชุมชน 

2. ครูมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน 

3. ครูเขารวมปฏิบัติงานในชุมชน อยางสรางสรรคโดยยึดถือ
ประโยชน ของสวนรวมดวยความเต็มใจ 

4.44 
 

4.21 
 

4.13 

0.31 
 

0.32 
 

0.28 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

โดยภาพรวม 4.26 0.52 มาก 
 
 จากตารางท่ี 21 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรคโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.26, S.D  = 0.52) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรู 
ความสามารถของบุคคลอ่ืน ในชุมชน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.44, S.D  = 0.31) 
รองลงมาคือ ครูมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ( X  = 4.21, S.D  = 
0.32) และครูเขารวมปฏิบัติงานในชุมชน อยางสรางสรรคโดยยึดถือประโยชน ของสวนรวมดวย
ความเต็มใจ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  ( X  = 4.13, S.D  = 0.28) 
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ตารางที่ 22 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา        
                                                                                          (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา    
1. ครูรวบรวมขอมูลขาวสารท่ีจําเปน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

2. ครูสามารถวิเคราะห วิจารณ ขอมูล ขาวสารไดอยางมีเหตุผล 
3. ครูใชขอมูลขาวสารประกอบ การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม ไดอยางเหมาะสม 

4.11 
 

4.41 
4.32 

0.41 
 

0.22 
0.53 

มาก 
 

มาก 
มาก 

โดยภาพรวม 4.28 0.27 มาก 
 
 จากตารางท่ี 22 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D = 0.27) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูสามารถวิเคราะห วิจารณ ขอมูล 
ขาวสารไดอยางมีเหตุผล มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.41, S.D  = 0.22) รองลงมาคือ ครูใช
ขอมูลขาวสารประกอบ การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม ไดอยาง
เหมาะสม ( X  = 4.32, S.D  = 0.53) และครูรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนโดยเฉพาะอยางย่ิง
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  ( X = 4.11, S.D = 0.41) 
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ตารางที่ 23 มัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
                    (n = 254) 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน ( X ) (S.D)  ระดับ 

สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ    
1. ครูนําปญหาและสถานการณที่เปนจริงมากําหนดกิจกรรม        
ในการพัฒนาผูเรียน 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ  ผูเรียนเพื่อแกปญหาเดิมที่
อาจเกิดขึ้นไดในภายหนา 

3. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ 

4.22 
 

4.10 
 

4.18 

0.31 
 

0.34 
 

0.24 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
โดยภาพรวม 4.17 0.31 มาก 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดาน
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 4.17, S.D  
= 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูนําปญหาและสถานการณที่เปน
จริงมากําหนดกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.22, S.D  = 0.31) 
รองลงมาคือ ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ ( X  = 4.18, S.D  = 0.24) และครูจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหกับ  ผูเรียนเพื่อแกปญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหนา  มีมัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด  ( X  = 4.10, S.D  = 0.34) 
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 จากตารางท่ี 24 พบวา ความสัมพันธของกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย
มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกันทุกคู   
 ความสัมพันธของกระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร tot(X ) กับ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร tot(Y ) มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะ
ที่คลอยตามกัน  ( xyr  0.851)  โดยมีคาความสัมพันธกันในระดับมาก 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง กระบวนการนิเทศที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ1)กระบวนการนิ เทศของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 2)การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร และ3) ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร การวิจัย
คร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 254 โรง เปนหนวยวิเคราะห (unit  of  analysis)  
ผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอน โรงเรียนละ 4 
คน รวมท้ังสิ้น 1,016  คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยคือ
คาความถี่ (f) คารอยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s  product – moment  
correlation  coefficient) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ดังน้ี ดานการออกแบบวิธีทํางาน  ดานการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  ดานการ
ประสานงาน ดานการจัดสรรทรัพยากร ดานการอํานวยการ และดานการประเมินสภาพปญหา 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการประเมินสภาพ
ปญหา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมี
การการทบทวนโดยการทําซ้ําหรือตรวจสอบสิ่งตาง ๆ มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การ
วิเคราะหขอมูลโดยมีการศึกษาหรือพิจารณาถึงธรรมชาติ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ และมีการ
วัดพฤติกรรมการทํางานอยางพินิจพิเคราะห และมีวิจารณญาณ  มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   
  1.2 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยมีการกําหนดเปาหมายการนิเทศของโรงเรียนไวในโครงการ  มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  
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รองลงมาคือ มีการกําหนดจุดประสงคการนิเทศแตละเร่ือง และเสนอวิธีการนิเทศและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อเปนทางเลือกที่หลากหลายสําหรับบุคลากรไดเลือกใช มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 1.3 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการออกแบบวิธี
ทํางาน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมี
การจัดระบบของปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและจัดปญหาท่ีมีความใกลเคียงใหเปนกลุม เพื่อความ
สะดวกในการจัดนิเทศ  มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการคิดลวงหนาถึงหลักการหรือ
แนวคิดตาง ๆ ที่จะมาใชในการนิเทศในแตละกลุมปญหา  และมีการเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณและ
บุคลากรที่จําเปนตองใช มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 

1.4 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการจัดสรร
ทรัพยากร โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
มีการจัดแบงทรัพยากรตาง ๆ ระหวางบุคลากร หรือโครงการใหทั่วถึงตามที่กําหนด  มีมัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุด รองลงมาคือ มีการแบงปนทรัพยากรใหแกบุคลากรหรือโครงการตามความตองการที่
กําหนดไว และมีการกําหนดใหมีทรัพยากรสวนหน่ึงท่ีสามารถนําไปใชกรณีที่มีเปาประสงคเฉพาะ
กิจ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 1.5 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานการประสานงาน 
โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการสราง
ความสามัคคีในกลุมผูปฏิบัติงาน  มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการประสานงานการ
ทํางานใหเกิดความรวมมือและการดําเนินงานภายใน และมีการช้ีแจงงานท่ีแตละคนตองปฏิบัติ มี
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  

 1.6 กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ดานการอํานวยการ โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการกําหนด
ทางเลือกไวใหสามารถตัดสินใจเลือกไดหลายทางเลือก  มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
การกําหนดระเบียบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางท่ีตองการ  และมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการอยางเปนทางการ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   

2. การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ดังนี้ ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริงและดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุป
ไดดงันี ้
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 2.1 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานปฏิบัติกิจกรรม
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูใชเวลาวางในการคนควาหาความรูใหมๆเพื่อพัฒนางาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูไดเขารวมประชุม 
อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครูและโรงเรียนมีงบประมาณเพ่ือใชพัฒนาและครูเผยแพรความรูทาง
วิชาการใหแกเพื่อนครูหรือบุคลากรอื่น ๆ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.2 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูใหความสําคัญกับกิจกรรมที่สงผลตอผูเรียนโดยตรง
มากกวากิจกรรมท่ีสงผลตอผูเรียนโดยออม มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ครูตัดสินใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมใหตรงตามหลักสูตร โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน และครูจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยาง เปนระบบและสงผลถึงตัวผูเรียน
อยางชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.3 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานมุงม่ันพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยครูใชความพยายามอยางเต็ม  ความสามารถท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   มี
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ครูวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียน
เปนหลัก และครูใชความสามารถอยางเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะใหไดผลดีแกผูเรียน
มากข้ึน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.4 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานพัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงโดยภาพรวม  อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ โดยครูจัดทําแผนการสอนครอบคลุม ทั้งดานเนื้อหาและจุดประสงค การจัดการ
เรียนรู มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูปรับปรุงแผนการสอนสอดคลอง กับความสามารถ
ของผูเรียน และขอจํากัดของสถานศึกษา และครูปรับปรุงแผนการสอนโดยเนน ผูเรียนเปนสําคัญ 
และใหผูเรียน ไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.5 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูใชสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและตอบสนอง
ความแตกตางของผูเรียนโดยเนนการลงมือปฏิบัติของผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ครูใชสื่อประกอบกิจกรรมการเรียน การสอนไดเหมาะสมกับผูเรียน และจุดประสงคการเรียนรู 
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รวมท้ังใหผูเรียนมีสวนรวม และครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  มี
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  

2.6 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูเปนผูชวยเหลือแนะนําใหผู เรียน  ลงมือทํางานตาม
กระบวนการสราง ความคิดรวบยอด มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ตอบสนองความแตกตางระหวาง บุคคล โดยมุงใหผูเรียนประสบ  ความสําเร็จ  และครู
สงเสริมใหผูเรียนคนหาความรู และสรางองคความรูไดเองจากการ  แนะนําของครู  มีมัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด   

2.7 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยครูจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ ของผูเรียนท่ีแสดงถึงการ
พัฒนา ผู เรียน จําแนกเปนกลุมตาง ๆ ของหองเรียนที่ รับผิดชอบ  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  
รองลงมาคือ ครูมีการเสนอแนะใหผูเรียนพัฒนา   ตนเองอยางเหมาะสม  ในแตละระดับของตน 
และครูมีขอมูลสภาพปญหาความตองการและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนที่จําแนกเปนกลุม   เกง 
ปานกลาง ออน หรือกลุมเฉพาะอยางอ่ืน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  

2.8 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยครูแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  
รองลงมาคือ ครูพูดจาสุภาพเรียบรอย มีกิริยา  มารยาทที่ดีงาม และครูปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีใน
ดาน คุณธรรม จริยธรรม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.9 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานรวมมือกับผูอ่ืน
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยครูใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน ในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย
ของสถานศึกษาและรวม รับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น  มีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ ครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรู ความสามารถของเพ่ือนรวมงาน  และ
ครูใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน กับเพื่อนรวมงานในสถานศึกษา อยางสรางสรรค  โดยยึด
ประโยชน สวนรวม มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2.10 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานรวมมือกับผูอ่ืน
ในชุมชนอยางสรางสรรคโดยภาพรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ
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มากทุกขอ โดยครูรับฟงความคิดเห็นและยอมรับความรู ความสามารถของบุคคลอ่ืน ในชุมชน  มี
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ครูมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน ทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน และครูเขารวมปฏิบัติงานในชุมชน อยางสรางสรรคโดยยึดถือประโยชน ของสวนรวมดวย
ความเต็มใจ มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   

2.11 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานแสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยครูสามารถวิเคราะห วิจารณ ขอมูล ขาวสารไดอยางมีเหตุผล มีมัชฌิมเลขคณิต
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูใชขอมูลขาวสารประกอบ การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม ไดอยางเหมาะสม  และครูรวบรวมขอมูลขาวสารท่ีจําเปนโดยเฉพาะอยางย่ิง
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   

2.12 การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดานสรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ โดยครูนําปญหาและสถานการณที่เปนจริงมากําหนดกิจกรรมในการพัฒนา
ผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ และ
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ  ผูเรียนเพ่ือแกปญหาเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหนา  มีมัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด   
 3. ความสัมพันธของกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ทุกคู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคาความสัมพันธ
กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันทุกคู  โดยมีคาความสัมพันธกันใน
ระดับมาก 
  

การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผลดังนี้ 
1.จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน
สมรรถนะดานเจตคติ ดานสมรรถนะดานความรู และดานสมรรถนะดานทักษะ ตามลําดับ  อาจ
เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารมีความ
ตระหนักวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการศึกษา ที่ปจจุบันเขามามีบทบาทอยางมากใน
การเรียนสอนในโรงเรียนเอกชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรวุฒิ  วชิรโกศล ไดทําการวิจัย
การศึกษาความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
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สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 5 พบวา ผูบริหารและครูมีความเขาใจในระดับ
มากท่ีสุดในหมวดความหมายของการนิเทศการศึกษาหลักการนิเทศการศึกษา แผนงานและ
โครงการทางการนิเทศการศึกษา เทคนิคและทักษะทางการนิเทศการศึกษาสวนหมวดความสําคัญ
ความจําเปนและจุดมุงหมายทางการนิเทศการศึกษา ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจระดับมาก
และหมวดบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ผูบริหารและครูมีความเขาใจระระดับมาก และ
หมวดบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ผูบริหารและครูมีความเขาใจในระดับนอย ผูบริหาร
และครูมีความเขาใจในระดับมากทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบความเขาใจระหวางผูบริหารกับครู 
ผูบริหารมีความเขาใจมากกวาครู ในดานแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและบุคลากรทางการ
นิเทศการศึกษาสวนดานการประเมินผลทางการนิเทศการศึกษาผูบริหารกับครูมีความเขาใจไม
แตกตางกัน ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผูบริหารและครู จําแนกตามเพศ อายุ อายุ
ราชการ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน พบวา มีความเขาใจไมแตกตางกัน ยกเวนผูบริหารและครู 
จําแนกตามเพศ พบวา ผูบริหารและครูเพศชายมีความเขาใจมากกวาผูบริหารและครูเพศหญิง ใน
ดานแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แนวปฏิบัติและวิธีการเก่ี ยวกับการ
นิเทศการศึกษาสวนดานการประเมินผลการนิเทศการศึกษามีความเขาใจไมแตกตางกัน  สอดคลอง
กับงานวิจัยของชัดเจน  ไทยแท  ไดศึกษาสภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี พบวา 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทุกโรงเรียนไดจัดใหมีหรือ
ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ไดแก งานวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยตรงงาน
พัฒนาครูภายในโรงเรียนและงานสนับสนุนและบริการการเรียนการสอน กระบวนการจัดทําได
ผูบริหารโรงเรียนประชุมครูทุกคน เพื่อกําหนดงานหรือโครงการกอนท่ีจะดําเนินงานตามโครงการ
ที่กําหนดไวมีการช้ีแจงงานหรือโครงการมการมอบหมายความรับผิดชอบในงานหรือโครงการนั้น 
ๆ จะเปนคระบุคคลหรือรายบุคคล ปจจัยที่ชวยในการจัดดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
ตองระบุความตองการมากท่ีสุด เกี่ยวกับบุคลากร และการจัดการในเร่ืองการเพ่ิมพูน ความรูความ
เขาใจในการนิเทศการศึกษาบทบาทของผูใหการนิเทศ ผู รับการนิเทศ การวางแผนและการ
ดําเนินการนิเทศการศึกษา ปญหาอุปสรรคท่ีพบเกี่ยวกับ การจัดการในเร่ืองผูบริหารที่มีความรูความ
เขาใจในเทคนิควิธีการหรือขั้นตอนในการจัดการนิเทศไมเพียงพอเพราะไมคอยมีโอกาสไดเขารับ
การอบรมหรือสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ   ศรีสุวรรณ ไดศึกษา
การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด : 
การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย พบวา งานนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนจัดข้ึน คือ งานดานวิชาการ
หรืองานการเรียนการสอนโดยตรง งานท่ีมีจํานวนโรงเรียนจัดข้ึนมากที่สุด ไดแก การสรางความรู
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ความเขาใจแกครูเร่ืองการวาวงแผนการสอนใหไดผลตามจุดประสงคของหลักสูตร กระบวนการใน
การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนสวนใหญโรงเรียนใชวิธีใหผูบริหารรวมกับคณะครูใน
โรงเรียนกําหนดการศึกษาภายในโรงเรียนและจัดแผนโครงการขึ้นมีการช้ีแจงแผนงานโครงการ
ดวยการแจกโครงการใหครูทุกคนทราบ มีการมอบหมายใหผูรับผิดชอบแผนงานและโครงการเปน
คณะบุคคล และใหวิธีการปฏิบัติงานรวมกันผูบริหารโรงเรียนและครูที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะเร่ืองอ่ืนน้ันๆ เปนผูใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานแกคณะครูปจจัยที่โรงเรียน
ตองการนํามาใชสนับสนุนการจัดการนิเทศ อุปสรรคและปญหา ไดแก ขาดแคลนวิทยากรและ
แหลงวิชาการสําหรับเพิ่มพูนความรูแกครูขาดความรอบรูในการนิเทศการศึกษาขาดความม่ันใจใน
ตนเอง ไดรับงบประมาณนอยและชา ขั้นตอนการเบิกจายซับซอนเกินไป คุณภาพวัสดุ โรงเรียน
ไดรับต่ําไมตรงกับความตองการของโรงเรียน  

 2. จากผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียง
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มีมัชฌิม
เลขคณิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ ปฏิบัติไดเกิดผลจริงและดาน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุเทพ  ปาลสาร  ไดศึกษาเร่ือง  การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ .ศ. 
2537  ของครูประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  ครูประถมศึกษา
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูอยูในระดับมาก  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปฏิบัติอยูใน
ระดับสูงไดแก  การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา
อยางสรางสรรค  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  การแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร  
สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง  ปญหาการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  ครูประถมศึกษามีปญหาในการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง  ปญหาท่ีอยูในอันดับตน ๆ ไดแก  ปญหาการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิทย  รัตนสุทธิกุล  ไดศึกษาเร่ือง  มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  
ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดราชบุรี  พบวา  การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและราย
ดานมีการปฏิบัติในระดับมาก  ยกเวนสองดานคือ  ดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ  และดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอท่ีมีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง  สวนพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและ
รายดาน  พบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน  ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตาม
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 กับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
พบวา  มีความสัมพันธกันในรภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของรีด  (Reid)  ได
ศึกษาเร่ือง การตรวจสอบการยอมรับของครูเกี่ยวกับความตองการพัฒนาวิชาชีพครูตามขบวนการ
พัฒนาวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาดวยการตรวจสอบการยอมรับของครูตอความ
ตองการพัฒนาวิชาชีพ  พบวา  งานท่ีไดรับมอบหมายทางดานการสอนเปนตัวบงช้ีการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ เดนชัดท่ีสุด  รองลงมาไดแกคุณวุฒิ  และครูที่ไมไดทําสัญญาจางจะไมไดรับ
ผลประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูมากเทากับครูที่ทําสัญญา ภาวะ  การเปนผูนําของ
ครูใหญมีผลโดยตรงตอการรับรูถึงความตองการพัฒนาวิชาชีพของครู  ประเภทของนักเรียนที่สอน
มีอิทธิพลตอลําดับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3. จากการวิจัย พบวา ความสัมพันธของกระบวนการนิเทศกับการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดย
มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันทุกคู ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของรังสิมา  พานประเสริฐ  ไดศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษา  โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีเพียงดานเดียวท่ีอยูในระดับมากคือดานปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  และพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสังวัฒน  หงสพิพัฒนสกุล  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการนิเทศใน
โรงเรียนกับสภาพความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครปฐม พบวา การปฏิบัติการตามกระบวนนิเทศในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สภาพความสําเร็จของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากและกระบวนการนิเทศในโรงเรียนกับ
สภาพความสําเร็จของโรงเรียน มีความสัมพันธกันอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะ 
จากการคนพบการวิจัย การอภิปรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไปและขอเสนอแนะเพื่อ

การวิจัยครั้งตอไป  
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ควรสงเสริม และสนับสนุน

การพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหารการนิเทศ  เชน  การเปดอบรม การสนับสนุน
ทุนการศึกษา ตลอดจนการเปดโอกาสใหครูผูสอนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ควรมีนโยบายในการดูแล
ดานการนิเทศโดยเฉพาะเน่ืองจากมีความสําคัญในการพัฒนา และเรียนรูของครูผูสอนและนักเรียน  

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรมีการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
2. ควรมีการวิจัยปจจัยของผูบริหารที่มีผลตอกระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร เชน ระดับการศึกษาของผูบริหาร ประสบการณในการทํางาน  ทักษะในการ
บริหารงาน เปนตน 

3. ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  
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Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excluded' 0 .0 
~ 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
N of Items 

Alpha 

.977 61 

Item-Total Statisties 

Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance 

Item-Total Alpha ifltem 
Item Deleted if Item Deleted 

Correlation Deleted 

bl 265.56 698.835 .762 .976 

b2 265.63 .702.242 .717 .976 

b3 265.50 694.710 .709 .976 

b4 265.47 697.160 .673 .976 

b5 265.41 702.249 .541 .977 

b6 265.38 706.435 .444 .977 
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Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance 

Item-Total Alpha ifltem 
Item Deleted ifltem Deleted 

Correlation Deleted 

b7 265.78 697.209 .656 .976 

b8 265.78 697.209 .656 .976 

b9 265.69 700.673 .781 .976 

blO 265.50 697.871 .670 .976 

bll 265.28 702.918 .490 .977 

b12 264.97 708.547 .468 .977 

b13 265.59 693.991 .739 .976 

b14 265.75 700.968 .685 .976 

b15 265.81 701.512 .686 .976 

b16 265.78 697.209 .656 .976 

b17 265.69 700.673 .781 .976 

b18 265.50 697.871 .670 .976 

b19 265.28 702.918 .490 .977 

b20 264.97 708.547 .468 .977 

b21 265.59 693.991 .739 .976 

b22 265.75 700.968 .685 .976 

b23 265.81 701.512 .686 .976 

c1 265.25 708.194 .402 .977 

c2 265.44 698.060 .758 .976 

c3 265.44 698.512 .672 .976 

c4 265.59 697.604 .688 .976 

c5 265.59 .693.991 .689 .976 

c6 265.38 698.048 .720 .976 

c7 265.59 691.539 .810 .976 

c8 265.56 698.899 .580 .977 

c9 265.63 697.081 .625 .977 
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Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance 

Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted ifltem Deleted 

Correlation Deleted 

clO 265.59 691.797 .803 .976 

ell 265.41 690.120 .744 .976 

c12 265.38 702.306 .647 .976 

c13 265.59 689.862 .801 .976 

c14 264.94 702.254 .648 .976 

c15 265.19 708.351 .392 .977 

c16 265.25 700.452 .604 .977 

c17 265.16 707.233 .481 .977 

c18 265.81 690.222 .528 ~ .977 

c19 264.84 712.201 .384 .977 

c20 265.56 696.964 .684 .976 

c21 264.97 704.547 .551 .977 

c22 265.44 685.157 .759 .976 

c23 265.28 695.564 .655 .976 

c24 265.16 704.717 .512 .977 

c25 265.53 685.096 .796 .976 

c26 265.69 698.609 .759 .976 

c27 265.75 709.290 .443 .977 

c28 265.44 701.480 .579 .977 

c29 265.78 709.402 .281 .977 

c30 265.34 704.491 .372 .977 

c31 265.56 697.351 .672 .976 

c32 265.16 704.975 .504 .977 

c33 265.13 715.081 .168 .977 

c34 265.44 707.867 .379 .977 

c35 265.81 698.996 .780 .976 
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Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance 

Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted 

Correlation Deleted 

c36 265.72 694.402 .727 .976 

c37 265.66 693.588 .656 .976 

c38 265.81 697.319 .593 .977 
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