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The purposes of this research were to determine 1) the supervisory performance of school
administrators, 2) the academic works in primary school, and 3) the supervisory performance of school
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deviation (S.D.), and stepwise multiple regression analysis.
The findings were as follows:
1) The supervisory performance of school administrators was overall at high level. When
considering in aspects, six aspects such as generating good academic atmosphere, generating team-work,
decision-making , planning and organizing of meetings, personnel recruitment, and personnel delegation were
found at high level whereas the other two aspects of conflict – solving and leadership to change were found at
moderate level.
2) The academic works in primary school was overall at high level. When considering in aspects,
four aspects such as curriculum and implementation work, learning and instruction work, curricular materials
and instructional media work and library work were found at high level whereas the other three aspects such as
measurement and evaluation work, internal supervision work and academic training work were found at
moderate level.
3) The supervisory performance which consisted of planning and organizing of meetings, and
delegation of work to personnel significantly affected academic works at the level of .05 in overall .
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1
บทที่ 1

บทนํา
ในปจจุบันนี้โลกของเรารวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศหนึ่งในโลก ไดพัฒนาไป
อยางรวดเร็วทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาเปนปจจัย
ที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้น การศึกษาจําเปนที่จะตองตามใหทันกับความเจริญ
กาวหนาตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ 20 เปลี่ยนแปลงไปสูศตวรรษที่ 21 นั้นใน
ภาพรวม นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแลว ยังเปนการเปลี่ยนแปลงถึงวิถีชีวิตของ
ทุกคนโดย สิ้นเชิง อันเปนผลมาจากเทคโนโลยีใหมๆ กอใหเกิดการสื่อสารมวลชนแบบโลกาภิ
วัตนสู
ชุมชนโลก1
กระแสแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของสังคมโลกสูยุคโลกาภิวัตน อันเปนผลให
ประเทศตาง ๆ ไดหันมาสํารวจตนเองอยางจริงจัง เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถใหพรอมที่จะ
เขาสูการแขงขันเสรีในตลาดโลกไดดวยความมั่นใจ ทําใหการศึกษาซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญใน
การพัฒนาความพรอมของประชากรไดรับความสนใจจากผูนําของประเทศตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ในเรื่องนี้หลายประเทศและประเทศไทยเปนประเทศในกลุมที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความคิดที่
จะใหมีการปฏิรูปการศึกษาและไดเริ่มมานานแลว แนวความคิดดังกลาวไดแพรขยายออกไปยัง
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอประเทศไทยดวย กลาวคือในชวงแรกกอนที่จะ
มีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หลายปไดมีความพยายามจากนัก
การศึกษาและผูเกี่ยวของหลายฝายพยายามผลักดันใหมีการกําหนดสาระตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาไว
ใน
รัฐธรรมนูญดังกลาวและไดรับการสนองตอบเปนอยางดี ทั้งในเรื่องสิทธิในการรับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
ตลอดจนหนาที่ในการรับการศึกษาอบรมของประชาชน การกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาและ
สนับสนุนให
เอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม และที่สําคัญก็คือจัดใหมี
กฎหมายการศึกษาแหงชาติ

1

พรชุลี อาชวอํารุง, “รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมไทยใน
ศตวรรษที่ 21,” วารสารวิชาการ, 2, 1 (มกราคม 2542) : 32.

2

ตามมาตรา
81
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อันเปนพื้นฐานสําคัญในการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของ
ไทยในปจจุบัน2
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปน
3
แผนเนนการพัฒนาคนเปนจุดหมายหลักของการพั
ฒ
นาประเทศ
วา “ คนเปนหัวใจของการ
1
พัฒนา” เพราะคนเปนทั้งผูกําหนดทิศทางและดําเนินการพัฒนา อีกทั้งเปนผูไดรับผลโดยตรงจาก
การพัฒนาโดยเฉพาะดานการศึกษาจะตองมุงพัฒนาศักยภาพของบุคคล
เพื่อใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายของการพัฒนา ทั้งนี้จะตองจัดการศึกษาใหหลากหลาย
และตองสนับสนุนให
สื่อมวลชนรวมกันเสริมการพัฒนาการศึกษาใหแตละคนไดเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อที่จะ
เสริมสรางความมั่นคงและความกาวหนาใหแกประเทศ4
การศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการ
พัฒนาเยาวชนและประชาชน ใหมีคุณภาพที่สามารถจะพัฒนาชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมุงเนนพัฒนาใหเยาวชน
และประชาชนมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอรูจักคิด รูจักใฝหาความรู ประสบการณดวยตนเอง รูจัก
ปรับตัว รูจักแกปญหา มีทักษะในการทํางาน
มีคานิยมที่ดีงามและสงเสริมความเปนเลิศใน
ความสามารถความถนัดของแตละบุคคลตามศักยภาพที่มีอยู
ในการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพใหหนวยงานทางการศึกษา มีกระบวนการที่ใชกัน
อยูอยางกวางขวางคือ การนิเทศการศึกษา (education supervision) โดยผูบ ริหารจะตอง
ใชความพยายามรวมมือกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดีขึ้นและเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน จะเห็นวาการ
นิเทศการศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยผานตัวกลางคือ ครูและบุคลากรทางการ

2

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 .
3
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “แนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8.” (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 19.
4
สิปปนนท เกตุทัต, “ยุทธศาสตรการพัฒนาคน การศึกษาและทรัพยากรมนุษย กาว
มั่น
ทันโลก”, เอกสารโครงการประชุมสัมมนาประกันคุณการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ฉบับที่ 2/2529, (ม.ป.ท., :ม.ป.ป.), 24.

3
จํานวนศึกษานิเทศกซึ่งมีไมเพียงพอ จึง
ศึกษา5 ปจจุบันปญหาสําคัญของการนิเทศ คือ
เปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนจะตองทําหนาที่นิเทศเอง เพราะการนิเทศการศึกษามีความสัมพันธ
กับการบริหารการศึกษาอยางใกลชิด หากผูบริหารมีความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศเปนอยางดีแลว
การนิเทศการศึกษาจะมีความกาวหนาเปนอยางมาก และยังจะทําใหการบริหารการศึกษาเปนไป
ดวยความราบรื่น
ทั้งนี้ผูบริหารจะตองเขาใจวางานของผูบริหารการศึกษามีเปาหมายสําคัญที่
คุณภาพของนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตของการจัดการศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรู
ความสามารถในการนิเทศ ตองมีสมรรถภาพทางการนิเทศโดยใชกระบวนการนิเทศใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรีย นบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
นั่นคือ
คุณภาพที่พึงประสงคทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมประสบการณ
คุณลักษณะที่พึงประสงคและสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน
องคประกอบที่จะทําใหเกิดสิ่ง
เหลานี้ได คือการปฏิบัติงานวิชาการทุกดานที่กําหนดอยางมีคุณภาพของครู ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับการ
บริหารงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง
ผูบริหารโรงเรียนที่มี
พฤติ ก รรมความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการย อ มสามารถบริ ห ารงานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนั้นการศึกษาถึงองคประกอบพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน จึงเปนหนทางหนึ่งที่จะไดขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาทั้งยังสามารถหาทางปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตางๆ จนเกิดสภาพที่เอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการที่มีคุณภาพ อันสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทหนาที่สําคัญในการบริหารงานของ
โรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ทั้งนี้งานบริหารการศึกษามีเปาหมายสําคัญอยูที่คุณภาพของ
นักเรียน ในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพ
ดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง
ทํางาน 2 ดานควบคูกันไปคืองานบริหารและงานนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศงานวิชาการซึ่งเปน
งานหลักที่เปนหัวใจของโรงเรียน การนิเทศงานวิชาการมีขอบขายครอบคลุมในเรื่องของหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมนักเรียน
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ

5

สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมิตรสยาม, 2539), 1-12.

4
ประเมินผลตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากรภายในโรงเรียน ภารกิจนี้เปนหนาที่โดยตรง
ของผูบริหารโรงเรียน6
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษานับไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดบุคคลหนึ่งในฐานะ
เปนผูมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาอันเปนพื้นฐานการศึกษาทุกระดับการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเปนภารกิจหนึ่งของผูบริหาร ที่จะพัฒนาและสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญและ
ไดดําเนินการสํารวจสภาพปญหา และความตองการสนับสนุนชวยเหลือ ในการจัดการนิเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด พบวา มีปญหาในดานขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ทางดานการนิเทศการศึกษา ขาดงบประมาณดําเนินการ ขาดวัสดุอุปกรณ สื่อ เครื่องมือในการ
นิเทศ จากปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดนโยบายดานการบริหารและสนับสนุใหมีการปรับปรุง
การบริหารและการนิเทศการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โดยเนนใหทุกหนวยงานใชแผน
เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
สําหรับการนิเทศการศึกษาจะใหความสําคัญตอการนิเทศ
ภายในเปนพิเศษมีการติดตาม กํากับ และประเมินผลอยางเปนระบบ สนับสนุนการคนควาวิจัย
การนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน รวมถึงใหมีการใชทรัพยากร
รวมกันอยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังไดกําหนดมาตรการดานคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษาใหทุกโรงเรียนดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ7
ดวยเหตุนี้การบริหารงานดานการนิเทศในโรงเรียนจึงนับวาเปนงานที่มีความสําคัญมาก
เพราะเปนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานโดยใชทรัพยากร ที่มีอยูในโรงเรียนอันเปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร
โรงเรียนกับบุคลากร เกิดคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
6

อนงคพร สถิตยภาคีกุล,
“ ผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศงานวิชาการในยุค
โลกา ภิวฒ
ั น,” ประชาศึกษา, 46, 9 (มิถุนายน 2539) : 28-30.
7
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “ รายงานการประเมินผล
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ปงบประมาณ 2535-2539,” เอกสาร
ศึกษานิเทศ ที่ 18/2540, 1-9
(อัดสําเนา)

5
แหงชาติจึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการของการจัด
การศึกษา เพื่อสนองตอสภาพปจจุบัน แนวโนมเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต
ใหสอดคลองตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรการการ
ปฏิรูประบบการบริหารในโรงเรียนวาใหมีการนิเทศการศึกษาทุกระดับ โดยเนนการนิเทศภายใน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการนิเทศการศึกษา ปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลใหสอดคลองกันทุกระดับ เพื่อประโยชนในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และใหทุกหนวยงานในสังกัดนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวางแผนติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษา8
การปรับปรุงระบบการนิเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไดดีนั้น
ตองดําเนินการควบคูไปกับระบบการบริหารที่ผูบริหารควรมีทั้งสมรรถภาพในการนิเทศ ตระหนัก
ในความสําคัญและจําเปน เรียนรู และทําความเขาใจงานที่เปนภารกิจทางการนิเทศ มีเจตคติที่ดี
และสนับสนุนใหมีการนิเทศการศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินผลทั้งระบบ ยอมทําใหโรงเรียน
เกิดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มีแรงจูงใจในการทํางาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนการสอน มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา อัน
จะสงผลใหเห็นบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนรูปธรรมในที่สุด
ปญหาของการวิจัย
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษานั้น มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบการบริหารงาน 6 งาน
ไดแก 1) งานวิชาการ 2)งานบุคลากร 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานธุรการและการเงิน 5)
งานอาคารสถานที่ และ 6) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การบริหารวิชาการมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเปนตัวบงชี้คุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้งยังเปนเครื่องชี้ความสําเร็จคือความสามารถของผูบริหารโรงเรียนอีกดวย สมควรที่
ผูบริหารโรงเรียนจะใหความสนใจและความสําคัญมากกวางานอื่นๆ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ได
กลาววาการปฏิบัติงานวิชาการเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
เนื่องจากการ

8

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, “ แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2540;” เอกสารที่ 3/2540, 21-25. (อัดสําเนา)

6
ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน
ใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน9
จากการดําเนินการจัดการศึกษา ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ป
การศึกษา 2540 ปรากฏวา ผลการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ทางกลุม
ประสบการณต่ํากวาเกณฑทสี่ ํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําหนดคือกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ กลุมทักษะคณิตศาสตร และในปการศึกษา 2541
ผลการเรียนของนักเรียนแตละกลุมประสบการณยังมีปญ
 หาตองปรัปปรุงคือ ชั้นประถมศึกษาปที่
2 กลุมประสบการณที่มปี ญหาตองรีบแกไขมากที่สดุ คือ กลุมทักษะไดแก วิชาคณิตศาสตร
และภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กลุมประสบการณ ที่ตองแกไขคือ กลุมทักษะ
คณิตศาสตรและภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมประสบการณที่ตองแกไขคือ กลุม
ทักษะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษตาม รายละเอียดตารางที่ 1 หนาถัดไป
ปญหาดานคุณภาพนักเรียนจึงเปนปญหาสําคัญและจําเปนอันดับแรก
ที่สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จะตองหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานวิชาการ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร
โรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หาก
การปฏิบัติงานวิชาการที่ยังไมมีประสิทธิภาพ ยังคงดําเนินอยูอยางในสภาพปจจุบัน จะเกิดการ
ดอยพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งยากตอการแกไขในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย และสามารถคนหาคําตอบดังกลาวไดชัดเจน
ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อทราบระดับสมรรถภาพของการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนและระดับการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อทราบสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

9

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,

ออฟเซท,
2536), 16.

การบริหารงานวิชาการ

(กรุงเทพฯ : สหมิตร

7
ขอคําถามของการวิจัย
1. สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาอยูในระดับใด
2.
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนใดที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
สมมุติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล
จึงไดตั้ง
สมมุติฐานทางสถิติในการวิจัยไว ดังนี้
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา
ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
การบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา เปนการบริหารงานในเชิงระบบ ซึ่ง
Daniel Katz and Robert L. Kahn ไดกลาวถึงวิชาการในเชิงระบบวามี
ความสัมพันธกันกลาวคือ ตัวปอน (feedback) และสภาพแวดลอม(context) ซึ่งตัว
ปอนจะไดแกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนตาง ๆ โครงสรางของ
องคการบุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณและอื่นๆ กระบวนการอันไดแก กระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา10
ซึ่งในการบริหาร
การศึกษาจะคํานึงถึงผลผลิต เนนงานวิชาการของโรงเรียน โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิชาการของนักเรียนทั้งสี่ดาน คือ ดานปญหา ดานจิตใจ ดานรางกายและดานสังคม มุงเนนดาน
ปญญาอันเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง11 เปนไปตามกระบวนการ
บริหารงานทั้งหกงาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและ
10

สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2535 (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งกรุป, 2535), 8-9.
11
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “คูมือผูบริหารโรงเรียน,”
เอกสาร ศน.ที่ 56/2534 หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2534), 1.

8
การเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในกระบวนการ
บริหารหากใหบรรลุจุดประสงคไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนนับวามีความสําคัญ การที่จะใหผูบริหาร
โรงเรียนมีคุ ณภาพจําเปน ตองมีการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติงานวิชาการมีคุณภาพซึ่ งสงผลให
คุณภาพการเรียนของนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรได
หนาที่สําคัญของการบริหารหรือจัดการ คือ การจัดองคการซึ่งเปนกระบวนการที่นํา
ตัวปอนตาง ๆ มารวมกันอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคการ12 ดัง
แผนภูมิที่ 1
ขอบเขตของการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนนั้น ศึกษาเฉพาะ
สมรรถภาพทางการนิเทศของ
เซอรจิโอวานนี
(Sergiovanni) ประกอบดวยราย
สมรรถภาพ แปดดาน คือ 1) การสรางบรรยากาศที่ดี 2) การสรางทีมงาน 3) การ
แกปญหาความขัดแยง 4) การตัดสินใจ 5) การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม 6)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 7) การมอบหมายงานบุคลากร และ 8) การนําในการ
เปลี่ยนแปลง13
การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการ โดยใชภารกิจงานปฏิบัติดานวิชาการของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงป พ.ศ. 2536 ดังนี้ 1) งานดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช 2) งานดานการเรียนการสอน 3) งานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการ
เรียนการสอน 4) งานดานวัดผลและประเมินผล 5) งานหองสมุด 6) งานนิเทศภายใน 7)
งานอบรมทางวิชาการ14
ในการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดทางทฤษฎีของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 2

12

สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคการ, 30.
13
Thomas J. Sergiovanni , Handbook for Effective
Department Leadership (Massachusetts : Allyn and Bacon, inc.,
1984), 15-16.
14
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 4.
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สภาพแวดลอม (context)
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ตัวปอน
(input)
- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู
- นักเรียน
- งบประมาณ
- การจัดการ
- วัสดุ อุปกรณ
ฯลฯ

กระบวนการ
(process)

กระบวนการบริหาร

กระบวนการเรียนการสอน

กระบวนการนิเทศ

ผลผลิต
(output)
นักเรียน
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของ สปช.
ครู
- ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดานการสอนดีขึ้น
- ความพึงพอใจของครู
โรงเรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ผลยอนกลับ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่มา : ประยุกตจาก Danial Katz and Robert L. Kahn, The Social
Psychology of Organization ,
2 nd ed. (New York : John Wiley & sons, 1978), 10-20.
: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, “การประกันคุณภาพการศึกษา
,”
ใน มาตรฐานโรงเรียน, เลม 2 (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.), 9-71. (อัดสําเนา)
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สมรรภาพการนิเทศของผูบริหาร (Xtot)
1. การสรางบรรยากาศที่ดี (X1)
2. การสรางทีมงาน (X2)
3. การแกปญหาความขัดแยง (X3)
4. การตัดสินใจ (X4)
5. การวางแผนและการจัดการประชุม (X5)

6. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
(X6)
7. การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
8. การเปนผูนาํ ในการเปลี่ยนแปลง (X8)

การปฏิบัติงานวิชาการ (Ytot)
1. งานหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช (Y1)

2. งานการเรียนการสอน (Y2)
3. งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอน (Y3)
4. งานวัดผลและประเมินผล (Y4)
5. งานหองสมุด (Y5)
6. งานนิเทศภายใน (Y6)
7. งานอบรมทางวิชาการ (Y7)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย
ที่มา : Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective
Department Leadership (Massachusetts : Allyn and Bacon, inc.,
1984), 15-16.
: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 4.
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ขอตกลงเบื้องตน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีแตละขนาดมี
ปจจัยทางการบริหารดานตางๆ ตลอดจนลักษณะขอบขายงานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ จ ะได รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ตลอดจนอุปกรณ อาคารสถานที่ตามเกณฑที่กําหนดโดยเทาเทียมกัน
โดยพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน
ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทางการนิเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรีแมวา
ผูวิจัยจะไดพิจารณาหรือเตรียมการในเรื่องตางๆ อยางรอบคอบแลวก็ตามแตก็ยังปรากฏความไม
สมบูรณ อันเนื่องมาจากขอจํากัดที่ไมสามารถแกไขใหหมดสิ้นไปได กลาวคือ การควบคุมตัวแปร
ตาง ๆ ที่มิไดศึกษาในดานผูบริหารโรงเรียนคือ อุดมการณ สติปญญา ความรูความสามารถ และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว และดานความรูความสามารถทางงานวิชาการในการวิจัยครั้งนี้ ตองอาศัย
แบบสอบถามที่สงไปยังหนวยตัวอยางประการเดียว ซึ่งในขอเท็จจริงนั้นอาจจะจํากัดอยูเฉพาะ
ผูตอบแบบสอบถามเทานั้น ซึ่งอาจจะขาดความสมบูรณไปบาง ในสวนที่ผูวิจัยไมไดไปสังเกตหรือ
เฝาดูดวยตนเอง
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจความเหมาะเฉพาะคํา
ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายไว ดังนี้

ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน

สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร
ในการใชความคิด ความเขาใจเจตคติ และทักษะตาง ๆ ที่สําคัญตอการปฏิบัติงานนิเทศในแปดดาน
คือ การสรางบรรยากาศที่ดี การสรางทีมงาน การแกปญหาความขัดแยง การตัดสินใจ การวางแผน
และการจัดระเบียบการประชุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การมอบหมายงานบุคลากร และ
การนําในการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ตามขอบขาย
และลักษณะงานวิชาการ พ.ศ. 2536 ที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปน
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ผูกําหนดไว 7 งาน ไดแก 1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) งานดานการ
เรียนการสอน
3)งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 4)งานวัดผลและ
ประเมินผล 5)งานหองสมุด 6) งานนิเทศภายใน 7) งานอบรมทางวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
หมายถึง
สถานศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวมทั้ง
สถานศึกษาที่เปดขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

.
บทที่2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่ วของกับงานวิจยั ครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญของการศึกษา
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ ซึ่งประกอบดวย
งานของผูบริหารโรงเรียน , สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารตามแนวความคิดของเซอรจิโอ
แวนนี่ , การปฏิบัติงานดานการโรงเรียนประถมศึกษา
งานของผูบริหารโรงเรียน
งานบริหารการศึกษามีเปาหมายสําคัญอยูที่คุณภาพของนักเรียน
ซึ่งเปนผลผลิตของการจัด
การศึกษาในการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพนั้น
ผูบริหารจําเปนจะตองทํางาน
สองอยางคืองานบริหารและงานนิเทศการศึกษาซึ่งในบทนี้จะขอกลาวถึงงานนิเทศการศึกษา เทานั้น
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนนับเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดในการใหการศึกษาแกเด็ก การศึกษาจะเกิดผลดีมีคุณภาพ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ขึ้นอยูกับกระบวนการของการจัดและดําเนินการของโรงเรียน
และการที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดตองอาศัยการ
นิเทศการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการที่ชว ยพัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษา
มีอยูดวยกันสองลักษณะ คือ การนิเทศการศึกษาที่เกิดจากบุคลากรทีอ่ ยูภายนอกหนวยงาน ซึ่งผูให
การนิเทศ ไดแก “ศึกษานิเทศก” กับการนิเทศการศึกษาที่เกิดจากบุคคลภายในโรงเรียนรวมกัน
ดําเนินงาน โดยมีผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ เรียกการนิเทศการศึกษาลักษณะนีว้ า “ การนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน”
ความหมายของการนิเทศการศึกษา
นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไวคลายคลึงกัน ซึ่ง ผูวิจยั ขอยก
มาเสนอดังนี้คอื เบอรตัน และ บรุคเนอร (Burton and Brookner) มีความเห็นวา “การนิเทศ
การศึกษา ” คือ เทคนิคของผูเชี่ยวชาญในอันที่จะใหบริการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียน
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การสอน โดยอาศัยความรวมมือกันระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝาย ทั้งนี้ เพื่อ
กอใหเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการแกเด็ก35 ไวส (Wiles) ไดใหความหมายสั้นๆ วา “การ
นิเทศการศึกษาเปนการชวยเหลือใหการเรียนการสอนพัฒนาไปในแนวที่ด”ี 36 เชนเดียวกับ เอลสบ
รี (Elsbree) ใหความหมายวา “การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนให
ดีขึ้น”37 แฮรรสิ
(Harris)
ใหความหมายวาการนิเทศการศึกษาคือ สิ่งที่บุคลากรใน
โรงเรียนกระทํากับบุคคลและสิ่งของ เพือ่ จุดมุงหมายในการคงไว หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน
ของ โรงเรียนใหเปนไปในแนวทางทีจ่ ะสงอิทธิพลใหบรรลุจุดมุงหมายหลักของการสอน ของ
โรงเรียนนั่นคือการนิเทศการศึกษานั้น มุงใหเกิดผลตอผูเรียน โดยผานบุคคลและวัสดุ38 พนอม
แกวกําเนิด มีความเห็นวา “การนิเทศการศึกษา คือ การชวยใหบุคคลอื่นปฏิบัตงิ านไดตรงตาม
จุดมุงหมายทีก่ ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ”39 สันต ธรรมบํารุง ใหความหมายวาการนิเทศ
การศึกษา หมายถึง การชวยเหลือการแนะนํา การชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอน ในอันที่จะสงเสริมใหครูปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น40 ดุสิต ทิวถนอม41 ไดสรุป
แนวคิดเกีย่ วกับการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ ( process )
ในการทํางานรวมกันของผูท ี่เกี่ยวของทางการศึกษา ไดแก ผูบริหาร ผูนิเทศ ครู และบุคลากร
35

William H. Burton and J. Brueckner, Supervision : A Social Process, 3rd ed. (New
York : Appleton – Century Company, 1955), 11.
36
Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed. (Englewood Cliffs, New
Jersey : Prentice – Hall, 1967), 10.
37
Willard S. Elsbree et al., Elementary School Administration and Supervision,3 rd ed.
(New York : American Book Co., 1967), 139.
38
Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 3rd ed. (Englewood Cilffs,
New Jersey : Prentice – Hall, 1985), 10.
39
พนอม แกวกําเนิด, “ การนิเทศการศึกษา, ” เอกสารประกอบการบรรยายวิชาหลักการ
นิเทศการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523, 2.
(อัดสําเนา).
40
สันต ธรรมบํารุง, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2526), 10.
41
ดุสิต ทิวถนอม, “ การนิเทศการศึกษา, ” เอกสารประกอบการสอนวิชา 461301
การนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539, 5.
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ทางการศึกษาอื่น ๆ โดยมีจุดประสงค เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขนึ้
2) การนิเทศ
การศึกษาเปนกิจกรรมบริการ (service activity) ที่จัดใหมีขึ้น เพื่อชวยปรับปรุงการสอนและการ
ทํางานของครู 3) การนิเทศการศึกษาเปนการจัดการ(management)ของเจาหนาทีฝ่ ายการศึกษาใน
ทุกๆดาน เพื่อการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ 4) การนิเทศการศึกษาเปนวิธีการ (method) ที่ชวย
ครูใหชวยตัวเองในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดขี ึ้น
จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ กิจกรรมบริการ
การจัดการ และเปนวิธีการในการบริหารงานวิชาการทีผ่ ูบริหารของโรงเรียนไดจัดขึ้นอยางมีระบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและคุณภาพการจัดการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ไดเริม่ ขึ้นเมื่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนตางๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของศึกษานิเทศกซึ่งเปนบุคลากรจากภายนอกโรงเรียนนั้นเปนไปอยาง
ลาชาและไม
สามารถติตตามใหการนิเทศไดอยางสม่ําเสมอจึงทําใหการนิเทศการศึกษาโดยศึกษา
นิเทศกไม
บรรลุผลตามจุดหมายเทาที่ควร ทั้งนี้ก็เนือ่ งมาจากการขยายตัวในดานจํานวนโรงเรียน ขนาดของ
โรงเรียน และจํานวนบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตศึกษานิเทศกมีจํานวนนอย เมื่อคิด
เปนอัตราสวนแลวจะเห็นไดวาสัดสวนของศึกษานิเทศกตอครูยังไมอยูใ นเกณฑทจี่ ะทําใหการ
ทํางานของศึกษานิเทศกเปนไปไดอยางทัว่ ถึง นอกจากนัน้ ยังมีขอจํากัดในดานงบประมาณ เวลา สื่อ
และเครื่องมือการนิเทศการศึกษา ประกอบกับในปจจุบนั บุคลากรภายใน โรงเรียนตางๆ มีความรู
ความสามารถสูงขึ้น จึงเห็นสมควรใหบุคลากรภายในโรงเรียนดําเนินการนิเทศกันเอง เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระของศึกษานิเทศกและในเวลาเดียวกันก็เปนการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหมี
คุณภาพสูงขึ้นอยางเทาทันกับยุคสมัย
ความหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
นักการศึกษาผูเ ชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษาของประเทศไทยหลายทาน ไดให ความหมายของ
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนไวคือ สิปปนนท เกตุทัตใหความหมายไววา การนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน เปนการนิเทศการศึกษาโดยอาศัยบุคลากรภายในโรงเรียนเองเปนผูนิเทศ
ไดแก ครูใหญ ผูชวยครูใหญ หรือหัวหนาหมวดวิชา รวมทั้งครูที่มีความรู ความสามารถและความ
ชํานาญ ตลอดจนมีประสบการณในการสอนเฉพาะสาขาวิชา บุคลากรเหลานี้จะตองสามารถทําการ
นิเทศครูในโรงเรียนในรูปของการเปนพี่ นอง การปรึกษางานในหมูคณะ การใหความรูเพิ่มเติม โดย
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ยึดหลักการผนึกกําลังกันปฏิบัติงานใหสําเร็จดวยดีได42 กฤษณี น้ําเพชร กลาววา การนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน
หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบริหารโรงเรียนในอันที่จะ
ปรับปรุง สงเสริมประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนใหดีขึ้น ทําใหเกิดการเพิ่ม
พลังในการปฏิบัติงานของครูและทั้งใหครูเกิดความกาวหนาในอาชีพ และกอใหเกิดผลขั้นสุดทาย
คือ การศึกษาของเด็กกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ43 สงัด
อุทรานันท ไดใหความหมาย
ของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนวาเปนกระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรียน (หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อใหไดมา
ซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของ นักเรียน44
จากความหมายของการนิเทศการศึกษาที่กลาวมาแลวขางตน พอจะสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามในการรวมมือกันของผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือ
บุคลากรภายในโรงเรียนที่เกีย่ วของกับ
การศึกษาในอันที่จะปรับปรุงสงเสริมใหการเรียนการ
สอนมีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีแผนงานและจุดมุงหมายที่ชดั เจน ซึ่งจะกอใหเกิดพัฒนาการแกครูและ
มุงใหเกิดผลตอผูเรียนเปนสําคัญ
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไวหลายประการ ดังนี้ สุจริต
เพียรชอบ ไดกลาวถึงความมุงหมายที่ผบู ริหารโรงเรียนทําการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนไว
ดังนี้ 1) เพื่อชวยใหครูเขาใจถึงปญหาตางๆ ของเด็กที่กําลังสอนอยู และพยายามใหครูเห็นและเขาใจ
ชัดเจนวา เด็กในวัยนัน้ ๆ มีลักษณะพฤติกรรม และความตองการอยางไรและชวยใหครูสามารถวาง
แผนการสอนใหเหมาะสม
2) เพือ่ ชวยใหครูไดทราบถึงความแตกตางของเด็กแตละคนทราบ
จุดออนของการเรียนรูของเด็กแตละคนวาเปนอยางไร
เพื่อชวยแกไขจุดออนเหลานั้นการเรียน
การสอนก็จะไดผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
3) ชวยใหครูเขาใจแจมแจงถึงวัตถุประสงคของ
การศึกษาโดยทั่วๆ ไปวัตถุประสงคเฉพาะของโรงเรียนนั้น ๆ และชั้นนัน้ ตลอดจนปรัชญาของ
โรงเรียนและชวยใหครูดําเนินการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ๆ 4) เพื่อชวยใหครูมีลักษณะเปน
42

สิปปนนท เกตุทัต , “ การปฏิรูปการศึกษา” การวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
(กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2518), 132.
43
กฤษณี น้ําเพชร,“วิธีปฏิบัติในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2521), 16.
44
สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ , พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2530), 118.
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ผูนําและเปนนักประชาธิปไตย 5) เพื่อชวยใหครูใหญไดสํารวจ และคนพบความสามารถพิเศษของ
ครูแตละคน เพื่อที่จะไดมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดนั้นๆ6) เพื่อชวย
พัฒนาความสามารถในการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7) เพื่อเสริมสรางขวัญของคณะครู
ใหอยูใ นสภาพสูง เพื่อจะไดรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน มีความสามัคคี น้ําหนึ่งใจเดียวกัน มี
ความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพครูทตี่ นกําลังปฏิบัติอยู
8) เพื่อชวยใหครูรสู ึกปลอดภัยใน
การทํางาน ปองกันจากการถูกตําหนิหรือจากการกลาวโทษอยางไมเปนธรรม 9) เพื่อประเมินผล
การเรียนของเด็ก การสอนของครู และหาลูทางที่จะใหผลการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพดีที่สุด
45 กูด (Good)กลาววาเพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน ซึ่งจะเปนการกระตุน ใหเกิดความ
เจริญงอกงามทางวิชาชีพและการพัฒนาตนเองในเรื่องการเลือกและปรับปรุงจุดประสงค การสอน
สื่อการสอน วิธีสอนและประเมินผลการเรียน46 สวน บริกสและจัสทแมน (Briggs and Justman)
ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศไว 4 ประการ คือ 1) เพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพ
2) เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของครู3)เพื่อปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น และ4) เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
จากความคิดเห็นดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
นั้นมุงหมายทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอน แกปญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน พัฒนาครู
สงเสริมขวัญและกําลังใจใหครู ตลอดจนสรางสัมพันธอันดีกับชุมชน
หลักการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
เพื่อที่จะปฏิบตั ิการนิเทศการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองอาศัย
หลักการนิเทศการศึกษา ซึ่งเปนเสมือนกฎเกณฑพื้นฐาน นโยบายความเชื่อ หรือทิศทางที่จะยึดเปน
แนวทางในการปฏิบัติซึ่ง วิจติ ร วรุตบางกูร ไดเสนอหลักสําคัญในการนิเทศการศึกษา ซึ่งพอจะ
สรุปได ดังนี้ 1) หาทางใหครูรูจักชวยและพึ่งตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถที่จะ
วิเคราะหและแยกแยะปญหาตางๆ ดวยตนเองได 2) ตองการทราบความตองการของครู รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อการวางแผนนิเทศที่เหมาะสม 3) เปดโอกาสใหครูไดใชความคิดและ
ลงมือกระทําเองใหมากที่สดุ 4) สนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณ เอกสาร ตําราตางๆ 5) กอใหเกิด

45

สุจริต เพียรชอบ, “ครูใหญกับการนิเทศการศึกษา,” เอกสารประกอบคําบรรยายวิชา
หลักการนิเทศการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2512, 24.
46
Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York : McGraw – Hill Book
Co., 1973), 574.
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ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 6) ประสานงานภายในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน และ
องคการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ47
ความคิดเห็นของนักการศึกษาชาวตางประเทศ เกีย่ วกับหลักการนิเทศการศึกษามี ดังนี้เบอรตนั
และบรุคเนอร (Burton and Brueckner) ไดใหรายละเอียดเกีย่ วกับหลักการนิเทศการศึกษา 4
ประการ คือ
1) การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกตองตามหลักวิชา (theoretically sound)
ประกอบดวย(1) การนิเทศการศึกษาควรจะเปนไปตามคานิยม วัตถุประสงคและนโยบายซึ่ง
เกี่ยวของอยูกบั การนั้นโดยเฉพาะ (2) การนิเทศการศึกษาควรจะเปนไปตามความเปนจริงและตาม
กฎเกณฑของเรื่องนั้นๆ (3) การนิเทศการศึกษาควรจะวิวัฒนาการทั้งดานเครื่องมือและกลวิธี โดย
มีจุดมุงหมายและนโยบายทีแ่ นนอน 2) การนิเทศการศึกษาควรจะเปนวิทยาศาสตร (scientific)
ประกอบดวย (1) การนิเทศการศึกษาควรเปนไปอยางมีลําดับ และมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุง
และประเมินผลสิ่งตางๆ ภายในขอบเขตของงานนั้น รวมทั้งดานกระบวนการนิเทศการศึกษาและ
อุปกรณที่ใชในการนิเทศดวย (2) การนิเทศการศึกษาควรไดมาจากการรวบรวมและสรุปผลจาก
ขอมูลมีความถูกตองแนนอน เชื่อถือไดมีระเบียบมากกวาการสรุปมาจากความคิดเห็น 3) การนิเทศ
การศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (democratic) ประกอบดวย (1) การนิเทศการศึกษาจะตองเคารพ
ในตัวบุคคลและความแตกตางของแตละบุคคลอยางเต็มที่ (2) การนิเทศการศึกษาจะตองเปดโอกาส
ใหมีความรวมมือและใชประโยชนจากการมีสวนของผูที่มีสวนเกีย่ วของใหมากที่สุด (3) การนิเทศ
การศึกษาควรใชอํานาจใหนอ ยที่สุด และอํานาจนั้นจําเปนตองไดมาจากหมูคณะ เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย
4) การนิเทศการศึกษาควรจะเปนการสรางสรรค (creative)
ประกอบดวย (1) การนิเทศการศึกษาควรจะแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคลแลวเปด
โอกาสใหไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถนั้นอยางเต็มที่ (2) การนิเทศการศึกษาควรมี
สวนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมาก
ที่สุด48 ฟรานเซท (Franseth) เสนอหลักการนิเทศการศึกษาไว 4 ประการ คือ 1) การนิเทศ
การศึกษาจะใหผลอยางเต็มที่ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ก็ตอเมื่อการนิเทศนั้นไดให
ความสําคัญแกวิธีการแกปญ
 หาอยางมีเหตุผล และตั้งอยูบนจุดมุงหมายที่แนนอนซึ่งไดพิจารณาตก
ลงรวมกันโดยคณะครูและผูท ําการนิเทศ 2) การนิเทศการศึกษาจะมีความหมายสําหรับครู ก็ตอเมือ่
การนิเทศนั้นแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งที่เกี่ยวของและมีผลตอผูรับการนิเทศโดยตรง นั่นคือ จะตองให
วิจิตร วรุตบางกูร, กาญจนา ศรีกาฬสินธ และ สุพิชญา ธีรกุล, การนิเทศการศึกษา
(สมุทรปราการ : ขนิษฐการพิมพ, 2520), 22 – 23.
48
William H. Burton and Leo J. Brueckner, Supervision : A Social Process, 71 – 72.
47
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ครูไดมีสวนรวมในการพิจารณาวาจะใหผทู ําการนิเทศชวยเหลือในเรื่องใด จึงจะเปนที่ตองการของ
เขา3)การนิเทศการศึกษาที่ดจี ะตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ยั่วยุ และสรางความเขาใจอันดีตอ
กันในการชวยเหลือครูและจะตองทําใหครูรูสึกวาจะชวยใหเขาพบวิธีทดี่ ีกวาในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค 4)การนิเทศการศึกษาจะใหไดผลควรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาและ
ชวยใหผูรวมงานไดศึกษาปญหาตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจพืน้ ฐานกอน49
จากหลักการนิเทศการศึกษาดังกลาวมาแลวขางตน พอจะสรุปไดวา หลักการของการ
นิเทศการศึกษานั้นควรจะถูกตองตามหลักวิชา มีลักษณะเปนวิทยาศาสตร คือ มีการทํางานเปน
ขั้นตอน และสรุปจากขอมูลที่ถูกตอง มีความเปนประชาธิปไตย นอกจากนีก้ ารนิเทศการศึกษาควร
เปนการสรางสรรค ใหผูที่มีความสามารถไดทํางานอยางเต็มที่ ทํางานเปนหมูคณะ โดยมีแผนงาน
และจุดมุงหมายที่แนนอน รวมทั้งเกีย่ วของกับผูรวมงานโดยตรง ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูรับการนิเทศมี
ความเชื่อมั่นและพึ่งตนเองไดตอไป
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
สิ่งที่สําคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาทีต่ องคํานึงถึง คือ การดําเนินการอยางไรจึงจะทําให
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ขั้นตอนในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เรียกได
อีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศการศึกษา” ซึ่งหมายถึงแบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่
จัดลําดับขั้นตอนไวตอเนื่องกันอยางมีระเบียบแบบแผน
มีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องกันอยางมีระเบียบ พรอมดวยเหตุผลและมีความเปนไปได
นักการศึกษาหลายทาน ไดเสนอกระบวนการนิเทศไว ที่สําคัญ ๆ ไดแก
แฮรริส (Harris)50 ไดเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว 6 ขั้นตอน คือ
1. การประเมิน (assessing) สภาพการทํางานในปจจุบนั ซึ่งเปนกระบวนการศึกษาถึง
สถานภาพตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพือ่ นํามาเปนตัวกําหนดถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
2. การจัดลําดับความสําคัญของงาน (prioritizing) ซึ่งเปนกระบวนการกําหนดเปาหมาย
จุดประสงค และกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญ
3. การออกแบบวิธีการทํางาน (designing) ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนด
โครงการตางๆ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

49

Jane Franseth, Supervision as Leadership (New York : Row Paterson & Company,
1961), 23 – 28.
50
Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, 13 – 15.

20
4. การจัดสรรทรัพยากร (allocating resources) ซึ่งเปนกระบวนการแบงและกําหนด
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหการนําไปใชเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5. การประสานงาน (co – ordinating) ซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลาวัสดุ
อุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ
6. การชี้นําในการทํางาน (directing) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ เพื่อ
ใหเกิดสภาพทีเ่ หมาะสม อันจะสามารถบรรลุผลในการเปลี่ยนแปลง
สงัด อุทรานันท 51 ไดเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งเห็นวามีความสอดคลองกับ
สภาพสังคมไทย ดังขั้นตอนตอไปนี้
1. การวางแผนการนิเทศ (planning) เปนขั้นที่ผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ
ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่ตองมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการนิเทศที่จะจัดขึ้น
2. ใหความรูใ นสิ่งที่จะทํา (informing) เปนขั้นตอนของการใหความรูถึงสิ่งที่จะดําเนิน
การวาจะตองอาศัยความรู ความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร และจะ
ทําอยางไรจึงจะทําใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ
3. การปฏิบัติงาน
3.1 การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ เปนขั้นตอนของผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติ
งานตามความรูความสามารถที่ไดรับมาจากการดําเนินการในขั้นที่ 2
3.2 การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพให
งานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง
3.3 การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล
4. การสรางขวัญและกําลังใจ
(reinforcing) ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจของผูบริหาร
เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพอใจ
5. ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (evaluating) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการประเมินผล
การดําเนินการ ซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร

51

สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ, 84 – 87.
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จากกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนดังกลาว เมื่อสรุปแลวจะมีขั้นตอนที่
สําคัญอยู 5 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (2) การวางแผนการ
นิเทศ (3) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการนิเทศ (4) การปฏิบัติการนิเทศ และ(5) การประเมินผล
กิจกรรมการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
งานนิเทศการศึกษาจะสําเร็จบรรลุตามเปาหมายไดตองอาศัยกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
ตางๆ สิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ ความสะดวกรวดเร็ว ประโยชนของกิจกรรม ความเหมาะสมและการที่
จะกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้งนี้โดยยึดถือ จุดมุงหมายของการนิเทศขนาดกลุมของผูรับ
การนิเทศ และคุณภาพของการนิเทศเปนหลักเกณฑในการเลือกจัดกิจกรรม
แฮรริส (Harris)52 ไดเสนอกิจกรรมการนิเทศการศึกษาไวจํานวน 23 กิจกรรม คือ
1. การบรรยายปากเปลา (lecturing) เปนกิจกรรมที่เนนการถายทอดความรูความเขาใจ
ของผูนิเทศไปสูผูรับการนิเทศ ใชเพียงการพูดและการฟงเทานั้น
2. การบรรยายโดยใชสื่อประกอบ (visualized lecturing) เปนการบรรยายที่ใชสื่อเขามา
ชวย เชน สไลด แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหผูฟง มีความสนใจมากยิ่งขึ้น
3. การบรรยายเปนกลุม (panel presenting)เปนกิจกรรมการใหขอมูลเปนกลุมที่มีจดุ เนนทีก่ ารให
ขอมูลตามแนวความคิด หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. การใหดภู าพยนตหรือโทรทัศน (piecing film or television) เปนการใชเครื่องมือที่
เปนสื่อทางสายตา อันไดแก ภาพยนตร โทรทัศน วีดีโอเทป เพื่อทําใหผูรับการนิเทศไดรับความรู
และเกิดความสนใจมากขึ้น
5. การฟงคําบรรยายจากเทปวิทยุและเครื่องบันทึกเสียง (listening to tape , radio or
recordings) กิจกรรมนี้เกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึก เพื่อนําเสนอแนวความคิดของบุคคลหนึ่งไปสู
ผูฟงคนอื่น
6. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือตาง ๆ ( exhibiting materials and
equipment) เปนกิจกรรมที่ชวยในการฝกอบรม หรือเปนกิจกรรมสําหรับงานพัฒนาสื่อตางๆ
7. การสังเกตในชั้นเรียน (observing in classrooms) เปนกิจกรรมที่ทาํ การสังเกตการ
ทํางานในสถานการณจริงของบุคลากร เพือ่ วิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานั้น ซึ่ง
จะชวยใหทราบจุดดี หรือจุดออนของบุคลากรเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใชใน
การพัฒนาบุคลากร
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8. การสาธิต (demonstrating) เปนกิจกรรมการใหความรูที่มุงใหผูอื่นเห็นการดําเนินการคลาย
สถานการณจริง
9. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interviewing) เปนกิจกรรมการสัมภาษณ
ที่มีจุดประสงคหลักเพื่อใหไดขอมูลตางๆ ตามที่ตองการ
10. การสัมภาษณเฉพาะเรื่อง (focused interviewing) เปนกิจกรรมการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสรางโดยจะทําการสัมภาษณเฉพาะบางสิ่งบางอยางที่ผูตอบมีความสามารถจะตอบไดเทานั้น
11. การสัมภาษณทางออม ( nondirective interviewing ) เปนการรับรูขอมูลจากการ
อภิปรายหรือแสดงแนวความคิดของบุคคลที่เราสนทนาดวย ลักษณะของการสัมภาษณ จะสนใจ
อยูที่ปญหาและความสนใจของผูรับการสัมภาษณ
ซึ่งในการสัมภาษณควรใชเทปบันทึกเสียง
ประกอบดวยก็จะเปนการดี
12. การอภิปราย (discussing) เปนกิจกรรมที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศทํารวมกันเหมาะสมกับกลุม
ขนาดเล็ก มักใชรวมกับกิจกรรมอื่นๆ
13. การอาน(reading)เปนกิจกรรมที่ใชมาก สามารถใชไดกับคนจํานวนมากและผูนิเทศ
นิเทศที่อยูไกล สวนใหญเปนการอานขอความจากวารสาร มักจะใชผสมกับกิจกรรมอื่น
14. การวิเคราะหขอมูลและการคิดคํานวณ ( analyzing and calculating) เปนกิจกรรมที่สําคัญ
สําหรับผูนิเทศที่ใชในการติดตามประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และการควบคุม
ประสิทธิภาพการสอน
15. การระดมสมอง (brainstorming ) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสนอแนวความคิดวิธีการ
แกปญหาหรือใหขอแนะนําตาง ๆ
โดยใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดโดยเสรีไมมีการ
วิเคราะห หรือวิพากษวจิ ารณแตอยางใด
16. การบันทึกวีดีโอและการถายภาพ (videotaping and photographing) วีดีโอเทปเปน
เครื่องมือ ที่แสดงใหเห็นรายละเอียดทั้งภาพ และเสียง สวนการถายภาพนัน้ มีประโยชนมากใน
การจัดนิทรรศการ กิจกรรมชนิดนี้มีประโยชนมากในการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลงานและ
การประชาสัมพันธ
17. การจัดทําเครื่องมือและขอทดสอบ (instrumenting and testing) กิจกรรมนี้เกีย่ ว
ของกับการใชแบบทดสอบ แบบประเมินตางๆ
18. การประชุมกลุมยอย (buzz sessions) เปนกิจกรรมของการประชุมกลุมเพื่ออภิปราย
ในหัวขอเรื่องที่เฉพาะเจาะจง โดยมีการกําหนดโครงสรางนอยที่สุด แตมุงเนนปฏิสัมพันธภายใน
กลุมมากที่สุด
บรรยากาศของการประชุมมุงที่การแสดงความคิดเห็นที่มีตอเรื่องหนึ่งเรื่องใด
โดยเฉพาะและเปนบรรยากาศที่ดี
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19. การจัดทัศนศึกษา (field trip) กิจกรรมชนิดนี้เปนการเดินทางออกจากโรงเรียนไป
สถานที่แหงอืน่ เพื่อศึกษาและดูงานที่สัมพันธกับงานทีต่ นปฏิบัติอยู
20. การเยีย่ มเยียน (intervistiting) เปนกิจกรรมที่บคุ คลหนึ่งจะไปเยี่ยมและสังเกตการ
ทํางานของอีกบุคคลหนึ่ง การเยี่ยมเยียนควรจะไปเยี่ยมบุคคลทีม่ ีความสามารถในการทํางานที่ดี
พอที่จะเปนตัวอยางได
23. การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) เปนกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นความรูสึกนึก
คิดของบุคคล โดยการกําหนดสถานการณขึ้นแลวใหผทู ํากิจกรรมตอบสนอง หรือปฏิบัติตนเองไป
ตามธรรมชาติที่ควรจะเปน
24. การเขียน (writing) เปนกิจกรรมทีใ่ ชเปนสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เชน
การเขียนโครงการนิเทศ การบันทึกขอมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึกฯลฯ
25. การปฏิบัติตามคําแนะนํา (guided practice) เปนกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติมักใชรายบุคคลหรือ
กลุมขนาดเล็ก
งานการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
งานหลักหรือภารกิจหลักทีส่ ําคัญ สําหรับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบ
ดวยงานที่สําคัญ 10 งาน ตามที่แฮรริส (Harris)53 ไดกําหนดไว คือ
1. การพัฒนาหลักสูตร
(developing curriculum) เปนการออกแบบหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรที่จะนํามาใชโดยคํานึงถึงครูผูสอน เวลา สถานที่ และรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
การกําหนดมาตรฐานทางวิชาการ แผนการสอนและกําหนดบทเรียน
2. การจัดระบบการสอน (organizing for instruction) เปนการจัดทําแผนงานเพื่อนํา
หลักสูตรไปใชในสวนทีเ่ กีย่ วของกับนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่และสื่อการสอน โดยคํานึงถึง
เวลาและจุดประสงคของการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ขอบขายของงานนี้ ไดแก
การจัดชั้นเรียน การจัดตารางสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดครูเขาสอน
3. การเลือกสรรบุคลากร (providing staff) เปนการคัดเลือกผูสอนใหเหมาะกับการสอน ดําเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ
4. การจัดอํานวยความสะดวก (providing facilities) เปนการออกแบบและการจัดเตรียม
เครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับการสอน การพิจารณาในเรื่องสถานที่และเครื่องมือเครื่องใชที่
เหมาะสม
5. การจัดหาสือ่ การสอน (providing materials) เปนการคัดเลือกและจัดหาสื่อ การสอน
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ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่กาํ หนด ประกอบดวยการตรวจสอบ การประเมินคาการออกแบบและ
วิธีการอื่นๆ เพือ่ ใหไดสื่อการสอนที่เหมาะสม
6. การฝกอบรมครูประจําการ (arranging for in – service education) เปนการวางแผน
และจัดประสบการณในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหแกครูผูสอน ไดแก การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา การจัดทัศนศึกษาและการฝกอบรม
7. การปฐมนิเทศคณะทํางาน (orienting staff members) เปนการจัดใหคณะทํางานไดรับ
ทราบขอมูลเบื้องตนที่จําเปนตองานที่รับผิดชอบตามที่กาํ หนด ไดแก การจัดครูทมี่ าใหมใหคุนเคย
กับสิ่งอํานวยความสะดวก เพือ่ นรวมงานและชุนชน ตลอดจนขอมูลที่เกีย่ วกับการพัฒนาองคการ
8. การจัดบริการพิเศษที่เกีย่ วกับนักเรียน (relating special pupil services) เปนการให
บริการเพื่อใหความมั่นใจ หรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน
ไดแกการพัฒนานโยบายการจัดลําดับความสําคัญ และการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริการ
บุคลากร เพื่อใหเกิดผลสูงสุดระหวางการบริการที่จัดใหกบั เปาประสงคในการสอนของโรงเรียน
9. การพัฒนาความสัมพันธกบั ชุมชน (developing public relations) เปนการจัดเตรียม
ขาวสารขอมูลตางๆในเนื้อหาที่สอนไปสูชุมชน และนําขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาชุมชนและการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ
ตอกัน
10. การประเมินผลการสอน (evaluating instruction) เปนการวางแผนการจัดการและ
การใชกระบวนการในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผล เพื่อการตัดสินใจ สําหรับการ
พัฒนาการสอน
บทบาทหนาทีข่ องผูบริหารที่มีตอการนิเทศการศึกษา
ผูบริหารมีความสําคัญตอการนิเทศการศึกษา เนื่องจากงานนิเทศการศึกษาเปนงานของผูบริหาร ใน
การบริหารงานนั้นผูบริหารจะตองพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนควบคูไปดวย เพื่อใหบคุ ลากร
เหลานั้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่ผูบริหารมีการนิเทศการศึกษาควบคูไป
ดวยแลวจะกลาวไดวาผูบริหารคนนั้นทํางานของตนไดอยางสมบูรณ
นอกจานี้การนิเทศภายใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ การใหความสนใจและเอาใจใส
ของผูบริหารการศึกษาและผูบ ริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนสําคัญ
ดังนั้นจึงกลาวไดวา
ผูบริหารจะเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการดําเนินการนิเทศการศึกษาประสบผลสําเร็จและบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
โดยหลักการนิเทศการศึกษาในแนวใหมนนั้ ผูบริหารมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการจัดนิเทศการศึกษา
ตอไปนี้คือ
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1. ตองถือวาการนิเทศการศึกษานั้นเปนหนาที่ของตน
แตการปฏิบัติงานนิเทศนั้น
ผูบริหารอาจจะเปนผูดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหบคุ คลอื่นทําหนาที่แทนก็ได
2. รวมวางแผนจัดการนิเทศการศึกษารวมกับผูนิเทศ และผูรับการนิเทศโดยอยูใ นฐานะ
ประธานของคณะทํางานจะมีความเหมาะสมที่สุด
3. เปนผูใหการสนับสนุนการดําเนินการนิเทศการศึกษา โดยการใหบริการและสนับสนุนในดาน
วัสดุอุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
4. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา โดยการเยี่ยมดูการทํางาน
การสอบถามเพื่อแสดงความสนใจหรือหวงใยตอคณะผูทํางานรวมถึงการทํานุบํารุงขวัญ โดยการ
พิจารณาใหความชอบเปนกรณีพิเศษอีกดวย
Lucio และ McNeil54 กําหนดหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศการศึกษาไว
ดังนี้คือ
1. มีหนาที่วางแผนรวมกับครูเปนรายบุคคล และเปนหมูคณะในการกําหนดนโยบาย
และจุดหมายในการจัดการศึกษา
2. มีหนาที่ในการบริการ โดยวินจิ ฉัยสั่งการประสานงาน และกําหนดแนวทางทีจ่ ําเปน
3. มีหนาที่นิเทศการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล และเปนหมูคณะ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน
4. มีหนาที่พฒ
ั นาหลักสูตร โดยมีสวนรวมโดยตรงในการกําหนดจุดมุงหมาย การเลือกเนื้อหาวิชา
สรางคูมือครู และคัดเลือกอุปกรณการสอน
5. มีหนาที่สาธิตการสอน โดยเปนผูจดั ใหมีการสาธิตการสอนดวยตนเองในเรื่องเกี่ยว
กับวิธีสอนการใชอุปกรณการสอน รวมทั้งชวยเหลือดานอื่นๆ แกครูกาํ ลังสอนในชั้นเรียน
6. ทําการวิจยั อยางมีระเบียบแบบแผน เชน การสํารวจ การทดลองและศึกษาคนควา
แนวคิดตาง ๆ ที่ดี เพื่อเผยแพรใหครูนําไปใชในชั้นเรียน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนก็คอื บุคลากรในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถ
ในการใหความชวยเหลือ การใหบริการแนะนําใหคําปรึกษาแกครูอื่นๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงจําเปนตองเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
ตนในฐานะผูน ิเทศดวย ซึ่งมีงานวิจยั ที่เกีย่ วกับบทบาทและหนาที่ของผูบริหารดานการนิเทศดังนี้
54

William H. Lucio and John D. McNeil, Supervision : A Synthesis of Thought and
Action (New York : McGraw Hill, 1969), 23 – 25.
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อดัมสและโบวี่ (Adams and Bowie) ไดศึกษาวิจยั เรือ่ ง How We Learn Implication
for Supervision พบวาการนิเทศการศึกษามีหนาที่เกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่ง
ผูนิเทศการศึกษามีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการแกครูมิใชเปนผูบังคับบัญชา55
เจอรัน (Jeran)56 ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของผูทําการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนแบบนอกระบบโรงเรียน ที่เปนการทํางานเปนทีมและรายบุคคล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาวาการใหบริการดานการนิเทศการศึกษา
จะเปนการชวยปรับปรุงการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนไดดีที่สดุ
โดยการสอบถามจากกลุมศึกษานิเทศก
ครูใหญและครู ในรัฐโคโลราโด ผลการวิจัยพบวา การใหบริการและใหความชวยเหลือตองมากอน
สิ่งอื่นการพบปะกับผูนิเทศการศึกษาเปนสิ่งสําคัญมากทั้งนี้ เพื่อจะไดปรึกษาปญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และครูใหความสําคัญอยางมากในเรื่องที่จะใหผูนิเทศการศึกษาชวยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน การวิจยั นี้ไดใหขอเสนอแนะไว 4 ประการดังนี้
1. การฝกอบรมใด ๆ ที่จะมีผลไปสูโรงเรียนนัน้ ตองคํานึงถึงขนบธรรมเนียมของชุมชน
นั้น ๆ เปนหลัก การฝกอบรมก็เพื่อใหครู ครูใหญ และผูนิเทศ สามารถจัดตารางการทํางาน การรูจกั
จัดกลุมทํางาน การประเมินผลงาน การมีความคิดสรางสรรค การสรางจุดสนใจรวมกันตลอดทัง้
สามารถที่จะปรับใหเขากับสิง่ แวดลอมได
2.ครูควรมีสิทธิในการเลือกสมาชิกเขามาทํางานรวมกันเปนกลุม และจัดเวลาการทํางาน
ดวยตนเอง
3. ครูใหญและผูนิเทศ ควรพบปะกันบอยครั้ง เพื่อปรึกษาปญหาการเรียนการสอน
4. ครูใหญควรเปนผูริเริ่มในการปรับปรุง แนะนํา เกี่ยวกับเทคนิคการสอนตาง ๆ
อุทัย สรอยสุข วิจัยเกี่ยวกับ หนาทีด่ านการนิเทศการศึกษาของอาจารยใหญโรงเรียน
55

Grace L. Adams and Lucille Bowie , “ HowWe Learn ; Implication for
Supervision,” Education 78 ( December 1957 ) : 211 – 215, อางถึงใน อําไพ รัตนอารีกุล,
“ ความสัมพันธระหวางการนิเทศการศึกษาภายในกับการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ”
( วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2530 ) , 67.
56
Daniel Jeran, “Role Expectation of Elementary School Supervisor in Open-Space
Schools Which Emphasize Team Teaching and Individualized Instruction,” Dissertation Abstracts
International 36, 2 (August 1975) : 694 – 695 –A.
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มัธยมศึกษาโดยจํากัดอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษานิเทศการศึกษา
ของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา และเพื่อทราบถึงการปฏิบัติหนาที่ที่แทจริงของอาจารยใหญ
ในฐานะผูนําทางวิชาการของโรงเรียน พรอมกันนั้นก็เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจและเปรียบเทียบ
การปฏิบัติหนาที่ที่แทจริง จําแนกตามวุฒิ อายุ และเวลาที่เคยดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมีความเขาใจหนาที่นิเทศการศึกษา
มากที่สุด สวนอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางมีความเขาใจนอยที่สุด อาจารยใหญที่มี
วุฒิปริญญาโทมีความเขาใจหนาที่นิเทศการศึกษามากทีส่ ุด สวนผูมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีมีความ
เขาใจนอยที่สุด อาจารยใหญที่มีอายุระหวาง 25 –34 ป มีความเขาใจมากที่สุด สวนอาจารยใหญที่มี
อายุ 55 ปขึ้นไป มีความเขาใจนอยที่สุด และผูที่บริหารงานมาตั้งแต 31 ปขึ้นไปมีความเขาใจมาก
ที่สุด และผูมีอายุ 26 – 30 ป มีความเขาใจนอยที่สุดในดานการปฏิบัติจริงนั้น ไมวาจะจําแนกการ
วิเคราะหโดยยึดขนาดของโรงเรียน วุฒิ และเวลาราชการเปนหลักก็จะพบวาอาจารยใหญปฏิบตั ิ
หนาที่ดานการนิเทศเปนครั้งคราวอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญปฏิบัตหิ นาที่ดานการ
นิเทศการศึกษามากที่สุด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กปฏิบัตินอยที่สุด อาจารยใหญที่มีวุฒิปริญญา
โทปฏิบัติมากที่สุด วุฒิปริญญาตรีปฏิบัตินอยที่สุด และอาจารยใหญที่มีอายุระหวาง 45 – 54 ป
ปฏิบัติมากที่สุด สวนอายุ 25- 54 ป ปฏิบัติหนาที่ดานนี้นอ ยที่สุด57
อํานวยพร วงษถนอม ไดศกึ ษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาททางวิชาการของครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวาบทบาทการนิเทศการศึกษาของครูใหญ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางกับขนาดเล็กมีความแตกตางกันในเรื่องการจัดใหมีการปฐมนิเทศ
ครูใหมเพื่อใหเขาใจหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบ แนะนําใหครูรูจักดัดแปลงเนื้อหาวิชาที่สอนใน
ชั้นเรียนใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและผลการวิจยั ยังเนนวาครูใหญควรเยี่ยมชัน้ เรียน เพื่อให
คําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ในการแกปญ
 หาทางการสอนการบํารุงขวัญและใหกําลังใจแกครู ซึ่ง
ถือไดวาเปนการนิเทศเพื่อปรับปรุงการสอนของครูไดเปนอยางดี
และครูใหญควรมีหนาที่ให
คําแนะนําแกครูที่ไมเอาใจใสตอการสอน58
57

อุทัย สรอยสุข , “ หนาที่ดานการนิเทศการศึกษาของอาจารยใหญโรงเรียน
มัธยมศึกษา” ( วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520 ), บทคัดยอ.
58
อํานวยพร วงษถนอม , “ บทบาททางวิชาการของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ” ( วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521 ), 73 – 74.
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ทรงศักดิ์ คงสัมฤทธิ์ ศึกษาเกีย่ วกับบทบาทดานการนิเทศของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคเหนือโดยศึกษา 4 ดาน คือ ดานความสําคัญของการนิเทศการสอน การนิเทศการสอนเปน
รายบุคคล การนิเทศการสอนเปนกลุม และดานการปรับปรุงการนิเทศการสอน สําหรับ
วัตถุประสงคอีกขอหนึ่งก็คอื
การเปรียบเทียบทัศนะเกีย่ วกับบทบาทดานการนิเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือตามสถานภาพตัวแปรเกี่ยวกับวุฒิอายุและประสบการณในการ
ดํารงตําแหนงของผูบริหารผลการวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มวี ุฒิปริญญาตรี
สาขาสังคมศาสตร
มีทัศนะตอความสําคัญของการนิเทศการสอนในระดับใกลเคียงกันและ
สอดคลองกันในระดับเห็นดวยเกือบทุกขอ สิ่งที่ยอมรับวาเปนความสําคัญเปนอันดับแรกก็คือ การ
นิเทศจะชวยสงเสริม
ควบคุมและรักษามาตรฐานของวิชาการโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบ
ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกีย่ วกับ ความสําคัญของการนิเทศโดยจําแนกตามอายุและ
ประสบการณในการดํารงตําแหนงก็จะเปนไปในลักษณะเดียวกันกับจําแนกตามวุฒิ ดังไดกลาว
มาแลวในดานการนิเทศการสอนเปนรายบุคคล ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไมวา จะจําแนกวุฒิ
อายุ และประสบการณในการดํารงตําแหนง ตางก็มีทัศนะเปนไปในทํานองเดียวกัน
ซึ่งให
ความสําคัญแก
การชวยเหลือครูใหรูจักนําเอาทรัพยากรในทองถิ่นมาใช
ในดานการนิเทศเปนกลุมนั้นผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาใหความสําคัญแกการจัดหองสมุดใหเปนศูนยกลางการรวบรวมตําราคูมือครู
วารสารการศึกษา สื่อการสอน59
งานนิเทศการศึกษาของผูบริหาร
งานนิเทศการศึกษาถือเปนงานหลักที่ตองปฏิบัติควบคูไปกับงานบริหาร จึงเปนภารกิจหลักที่สําคัญ
ที่ผูบริหารควรปฏิบัติ
Neagley และ Evans ไดกลาวถึงงานนิเทศการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนคือสรางบรรยากาศใหครู
แตละคน
หรือทั้งกลุมสามารถแสดงความสามารถอยางอิสระและปรับปรุงการเรียนการสอน
รวมกับบุคคลอื่น 1) ทํางานรวมกับกลุม ในการสรางและดําเนินการใหเปนไปตามปรัชญาที่ตั้งไว
ซึ่งมีสวนสอดคลองกับปรัชญาของชุมชน 2) พัฒนาการสอน 3) พัฒนาหลักสูตร 4) ดูแล
โครงการนิเทศในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี 5) ดําเนินการวัดผลและประเมินผลโครงการทั้ง
ระบบ 6) ชวยใหมีการจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญในดานการสอน และใชคณะผูเชีย่ วชาญนีใ้ หเกิด
59

ทรงศักดิ์ คงสัมฤทธิ์, “ บทบาทดานการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคเหนื อ ”(วิ ท ย านิ พ นธ ปริ ญ ญาการศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ หารการศึ ก ษ า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2526 ), บทคัดยอ.
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ประโยชน 7) รับผิดชอบในการจัดโครงการสงเสริมความรู แกครูประจําการในโรงเรียน 8)จัดให
การแลกเปลี่ยนขาวสาร และความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหวางครูและบุคคลอื่น 9) ดูแลสิ่ง
อํานวยความสะดวก เชน อุปกรณ หนังสือและแหลงวิชาการ และ 10) ชวยใหมกี ารพัฒนาทาง
การศึกษาใหม ๆ ในทองถิ่น60
คุณลักษณะของผูบริหารที่เอื้อตอการนิเทศการศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารการศึกษา หรือผูบริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษาทีจ่ ะเอือ้ ตอการจัดนิเทศ
การศึกษาโดยตรง พอสรุปไดดังนี้ สงัด อุทรานันท ประมวลคุณลักษณะของ ผูบริหารที่เอื้อตอการ
นิเทศการศึกษาจากประสบการณ 4 ประการ คือ 1) เปนผูที่มีความเขาใจวาการนิเทศการศึกษาเปน
งานของผูบริหาร สวนผูทําหนาที่นิเทศนัน้ จะถือวาเปนคณะทํางานของผูบริหารซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูบริหารใหทํางานรวมกับครู
2) เปนผูมีความสนใจและใหความสําคัญแก
งานวิชาการ โดยถือวางานวิชาการเปนงานหลักของการจัดการศึกษาสวนงานอื่นๆ นั้นถือวาเปนงาน
ที่สนับสนุนและสงเสริมงานวิชาการ 3) ใหความสําคัญแกการบริหารบุคคล โดยถือวาผลงานที่มี
คุณภาพนั้นจะมาจากผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพโดยตรง 4) ยอมรับการทํางานเปนคณะและใหเกียรติ
แกผูรวมงานทุกคน โดยถือวาทุกุนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน61
จากรายงานโครงการพัฒนางานนิเทศการศึกษา ปงบประมาณ 2537 ของหนวยศึกษานิเทศ
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนิเทศที่โรงเรียนตองการ
จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ62
1. คุณลักษณะสวนตัว
ควรเปนผูที่มบี ุคลิกภาพที่มคี วามเปนกันเอง เปนมิตรกับครู
ทั่วไป พูดจาไพเราะ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจ กระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ ใจกวาง
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น,ชวยเหลือใหคําแนะนําดวยความจริงใจและเปดเผยมีความสามารถ
ใหขวัญและกําลังใจ มีอารมณขันสรางบรรยากาศสนุกสนานในการนิเทศ มีความสามารถโนมนาว
จูงใจผูบริหารและครูใหมีสว นรวมในการนิเทศตลอดเวลา ไมมีอคติทั้งในทางบวกและทางลบกับ
โรงเรียนกลาชีแ้ จงขอบกพรองของโรงเรียนอยางจริงใจ
2. คุณลักษณะดานความรูความสามารถ
ควรเปนผูร อบรูที่มีประสบการณในงาน
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Loss L. Neagley and Dean N. Evans, Handbook for Effective Supervision
of Instruction, 3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1964), 105-106.
61
สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ, 64-65.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 5, รายงานโครงการ
พัฒนางานนิเทศการศึกษาปงบประมาณ 2537 (ราชบุรี : 2537), 44-45.
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โรงเรียน มีความรูในเทคนิควิทยาการที่ทันสมัย , ทันเหตุการณ
เปนผูนําทางการศึกษาและมี
การพัฒนาแนวคิดใหม ๆ ตลอดเวลา เขาใจนโยบายกระทรวง และชีแ้ จงแนวปฏิบตั ิไดอยางชัดเจน
ไมทําใหเกิดปญหาสับสนในการนิเทศ ยืนยันความถูกตองในการนิเทศครั้งกอนๆ มีผลงานทาง
วิชาการเปนแบบอยางนาเชือ่ ถือ มีความสามารถจัดกิจกรรมในการถายทอดความรูที่สนุกสนาน มี
ความสามารถในการสอนดวยเทคนิคตาง ๆ เปนอยางดี ใหคําแนะนําที่เปนรูปธรรมมีแนวทาง
ชัดเจนในการปฏิบัติการแกปญหาของโรงเรียน
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารตามแนวคิดของเซอรจิโอแวนนี่
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni)63 ศึกษาเกีย่ วกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร หรือภาวะ
ผูนําทางการนิเทศของผูบริหาร (supervisory leadership) โดยกําหนดความรูความสามารถของ
ผูบริหารในการนิเทศไว 8 ดาน ดังนี้
1. การสรางบรรยากาศที่ดี (building a healthy climate)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การใชรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อทําใหคณะทํางานในองคการหรือโรงเรียนมีสภาพที่บุคลากรมี
ความตระหนักในตนเองและสามารถสรางความพึ่งพอใจที่ตอบสนองความตองการของบุคลากร
แตละคน ”64
บรรยากาศขององคการจะดีหรือไมนั้นขึ้นกับผูบริหารที่จะตองคํานึงถึง วิทยาการ สิ่งแวดลอม
ภายนอกและนโยบายในการบริหารตลอดจนการปฏิบัตทิ ี่มีอิทธิพลสําคัญตอบรรยากาศ เพราะจะมี
ผลกระทบตอลักษณะของการทํางาน สมาชิกในองคการในดานความตองการและ
เปาหมาย
ความสามารถและบทบาทของแตละคน นอกจากนั้น ยังจะตองคํานึงถึงบรรยากาศขององคการใน
ดานความสําเร็จของงาน การใหความสนใจตอบุคลากรในองคการสิ่งตางๆ เหลานี้ยอมมีผลกระทบ
ตอผลที่จะไดรบั ของแตละคนในการทํางาน เชน ปริมาณ และคุณภาพของงาน ความพึงพอใจและ
การเขามารวมมือดวย เปนตน องคการจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด จึงขึ้นอยูก บั บรรยากาศของ
องคการ โดยมีปจจัยขางตนเปนตัวชี้
อรุณ รักธรรม65 กลาวถึง ลักษณะขององคการที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีคุณสมบัติ
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Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department, Leadership
(Massachusetts : Allyn and Bacon, Inc., 1984), 15-16.
64
Ibid. 15-16

31
ดังนี้
1. สมาชิกทั้งหลายในองคการมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ
และสามารถใชพลังที่มีอยูปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดตลอดไป
2. สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากที่เกิดขึน้
จึงมีพลังในการแกปญหา
มากกวาธรรมดา และมีความเชื่อมั่นวาปญหาดังกลาวจะสามารถแกไขใหลุลวงไปไดเสมอ
3.การแกปญ
 หารวมกันอยางเปนกันเองถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก ฐานะทางสังคมหรือขอบเขตดาน
ลําดับชั้นการบังคับบัญชาก็ดีเปนอุปสรรคตอการแกปญ
 หาจะไมมเี หลืออยูเลย ผูบังคับบัญชาจะ
เปดโอกาสใหบรรดาสมาชิกทุกคนไดมีสว นรวมในการแกปญหาตาง ๆ อยาง กวางขวาง
4. ความสามารถ ความรูสึกรับผิดชอบ ขอมูลขาวสารที่ไดรับปริมาณงาน เวลา ความชัดเจน
วิชาชีพ และหลักการพัฒนาการบริหาร สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สําคัญในการวินิจฉัยสั่ง
การ
5. มีขอที่นาสังเกตวา การวางแผนก็ดี การทํางานตาง ๆก็ดี ลวนทํากันเปนคณะหรือ
กลาวไดโดยยอก็คือ มีความรับผิดชอบรวมกัน
6. มีการยอมรับนับถือความคิดของผูบริหารงานในระดับรอง ๆลงมาเปนอยางมาก คนเรายอมมี
ความสามารถไมเหมือนกัน ชาวนาก็เกงทํานา หัวหนาที่ดีตองรูจักใชคนเกงใหเปนประโยชน ทั้ง
รองๆ ลงมาและทุกระดับ เพื่อจะไดนําความสามารถเหลานั้นมาผนึกกําลังกันขึ้น
7. การพิจารณาปญหาใดๆก็ตาม ตองคํานึงถึงสัมพันธภาพของบุคคลและความตอง
การของบุคคลประกอบดวย
8. มีการนําหลัก “การรวมมือรวมใจ” เขามาใชอยางเสรี
9.
เมื่อมีวิกฤตการณเกิดขึ้นสมาชิกทั้งหลายจะผนึกกําลังกันอยางรวดเร็วเขาแกไขสถานการณ
จนกระทั่งวิกฤติการณดังกลาวสลายตัวไปในที่สุด
10. ความขัดแยงตางๆ ถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการวินิจฉัยสั่งการและการเจริญ
เติบโตของบุคคล
11.ไดมีการศึกษากันอยางกวางขวางถึงเรื่องการนําหลักความตั้งใจในการใหความชวยเหลือผูอื่น
และเสาะแสวงหาความชวยเหลือจากผูอื่น
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12. มีการรวมกันวิพากษวิจารณถึงความกาวหนาของงานอยูเปนประจําเปนการตรวจสอบงานที่
ปฏิบัติโดยกลุม
13. สัมพันธภาพทั้งหลายทีม่ ีอยูกันเต็มไปดวยความซื่อสัตย
14. บรรดาสมาชิกทั้งหลายตางก็มีเสรีภาพอยางเต็มที่ ที่จะเขาไปมีสว นรวมเกีย่ วของกับธุรกิจของ
องคการตามควรแกกรณี
15. ภาวะการเปนผูนํามีความยืดหยุนไดมากสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งลักษณะ “แบบ” และตัว
“บุคคล” เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่กําลังเผชิญอยู
16. มีระดับในดานความไวเนื้อเชื่อใจกัน ความรูสึกที่เปนตัวของตัวเองสูง มีความรับ
ผิดชอบรวมกันระหวางสมาชิกภายในองคการสูงมาก
17. มีการยอมรับในเรื่องการเสี่ยง โดยถือวาเปนเงื่อนไขอันหนึ่งของความเจริญเติบ
โตและการเปลี่ยนแปลงขององคการ
18. ยึดในหลักที่วา “เราไดเรียนรูอะไรบางจากความผิดพลาดแตละครัง้ ที่เกิดขึ้น”
19. ภาวะการปฏิบัติงานที่ดอยประสิทธิภาพนั้น นับเปนเรื่องที่จะตองเผชิญอยูตลอด
เวลา
20.โครงสรางขององคการก็ดีระเบียบขอมูลบังคับตางๆ ก็ดีหรือนโยบายก็ดีสิ่งเหลานี้ลวนแตเปน
แบบแผนที่ไดกําหนดขึ้น
เพื่อชวยเหลือใหสมาชิกขององคการไดยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
21. ความสํานึกในระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งยังคงมีอยู แตอยางไรก็ตามเมื่อเทียบ
อัตราสวนกันแลว ความคิดริเริ่มหรือภาวะสรางสรรคที่มีอยูคงสูงกวา
22. องคการเองก็ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยู
ตลอดเวลา
23. การรวมมือกับแกไขสภาพที่กลืนไมเขาคายไมออกใหหมดสิ้น
2. การสรางทีมงาน (team building)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การกําหนดเปาหมายขององคการ กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรที่ชัดเจน และสามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานโดยที่บคุ ลากรใหความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน”66
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Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department Leadership, 15-16.
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ในการสรางทีมงาน เพื่อใหเกิดการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมนั้นเปนหัวใจสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง
ของการพัฒนาทีมงาน
จะบรรลุผลหรือไมยอมขึ้นอยูกับผูบริหารที่จะตองสรางวัฒนธรรม
ใหมๆ ใหแกสมาชิกภายในองคการ และชวยใหสมาชิกเพิ่มพูนความรู ความสามารถหรือทักษะการ
ทํางานเปนทีมมีวัตถุประสงคที่จะสรางเปาหมายของกลุม ดวยกันทั้งในลักษณะแตละบุคคลและกลุม
และจะทําเชนนั้นไดสําเร็จทุกคนในกลุมจะตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นถึงปญหา ความคิด
ริเริ่มและการแกปญหาของกลุม
อรุณ รักธรรม กลาวถึงการสรางกลุมหรือทํางานกับแบบทีมวาเปนวิธีการ เปลี่ยนแปลง ในดาน
ของการพัฒนาองคการ ซึ่งจะสําเร็จหรือไมยอมขึ้นอยูก ับ 1) ความเขาใจและความรับผิดชอบ
รวมกัน 2) ติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย 3) มีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน
4) สนับสนุน
รวมมือกัน 5) การบริหารความขัดแยงอยางมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาการใชแนวทางของความคิด
เรื่องกลุมอยางเหมาะสมกับกลุม
7) ใชทักษะของบุคคลของกลุมใหเปนประโยชน 8) พัฒนา
ลักษณะผูนํา67
การศึกษาในเรือ่ งการทํางานเปนกลุมใหเขาใจดี จะตองคํานึงหลักการของกลวิธีอีก
ประการหนึ่งของการพัฒนาองคการ นั่นก็คือการบริหารงานโดยวัตถุประสงค
นอกจากนี้ในการสรางทีมงานนั้น ผูบริหารควรบริหารงานแบบมีสวนรวม ซึ่งมี
องคประกอบอยางนอย 4 ประการดวยกันคือ 1) การไวเนื้อเชื่อใจกัน ไดแก การยอมรับ ไววางใจ
รับผิดชอบ ยินดีที่จะรวมมือคบหาสมาคม เปดเผยขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปฏิบตั ิงาน
รวมกัน 2)การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งแนวดิ่งและแนวขนาน เพื่อจูงใจใหเขามามีสว น
รวมในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานและพัฒนางานดานตางๆ เพื่อผลสําเร็จ
ของงาน มิใชยึดตัวบุคคลเปนหลัก 3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน โดยยึดเปาหมาย
เปนหลัก และมีความรับผิดชอบรวมกันในผลของการตัดสินใจนัน้ ๆ 4)การทํางานเปนทีม หมายถึง
การทํางานโดยรวมเอาบุคคลหลายฝายหลายหนาที่ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยการรวมมือรวมใจ
ทั้ง
การศึกษาวัตถุประสงคและเขาใจปญหา การแกปญหาความขัดแยงรวมกัน การตัดสินใจและการ
ติดตอสื่อสารเพื่อความมุงหมายรวมกันขององคการ68
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อยางไรก็ตาม ขอนาคิดอีกประการหนึ่งของการเขามามีสวนรวมก็คือ ผูบริหาร
ไมควร จะออก
กฎระเบียบใหบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ทั้งนี้ยอ มขึ้นอยูกับความสมัครใจและการ ยินยอม
ของบุคลากรเปนสําคัญ
3. การแกปญ
 หาความขัดแยง (resolving conflict)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การแกปญหาความขัดแยงระหวางผูปกครอง นักเรียน และครู เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน
คานิยม บทบาท หนาทีแ่ ละเปาหมายตลอดจนสามารถแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรใน
โรงเรียน”69
ในการแกปญ
 หาความขัดแยง (conflict resolution) หมายถึง การลดหรือการขจัดความขัดแยง แตการ
บริหารความขัดแยง (management of conflict) ไมจําเปนตองหมายถึงการลดปริมาณของความ
ขัดแยง การแกปญหาความขัดแยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารความขัดแยง ความขัดแยงเกิดขึน้ ได
งายแตมกั จะแกไขไดยาก
ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการผูบริหารจะตอง
ตัดสินใจและดําเนินการในการบริหารความขัดแยง
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ เสนอแนะแนวทางการบริหารความขัดแยง 3 ประการ คือ 1) กระตุนให
เกิดความขัดแยงที่สรางสรรคและมีประโยชนใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
หรือองคการในเมื่อความ
ขัดแยงมีในระดับคอนขางต่ํา 2) ลดระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง ในเมื่อความ
ขัดแยงมีในระดับสูงเกินไป จนกระทั่งเปนผลเสียแกหนวยงานหรือองคการ 3) การแกปญหาความ
ขัดแยง70
การลดความขัดแยงระหวางบุคคล ผูบริหารโดยมากมักจะวิตกกังวลกับการที่มีความ ขัดแยงมาก
เกินไป มากกวาจะวิตกกังวลกับการที่มคี วามขัดแยงนอยเกินไป ความขัดแยงที่มมี ากเกินไปนัน้
จําเปนจะตองหาทางลดลง สิ่งที่เปนความเลวรายอยางหนึ่งของผูบริหาร ก็คือการละเลย เพิกเฉย
หรือหลีกเลี่ยงสถานการณขัดแยง ถาหากโชคชวยเมือ่ เวลาผานเลยไปความขัดแยงอาจคลี่คลายลง
บางแตก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นไมมากนัก ถึงจะมีโชคอยางนั้นก็ตาม ผูบริหารคนนั้นก็คงจะไมมใี คร
ยอมรับวาเปนผูนํา เปนผูมีความจริงจังและจริงใจในการแกปญหา หากผูบริหารละเลยความขัดแยง
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Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department Leadership, 15-16.
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โดยปลอยใหมีมากเกินไปแลว โดยมากมักจะถึงจุดที่ยากหรือไมสามารถจะแกไขความขัดแยงได
ความขัดแยงก็จะเปนตัวทําลายองคการในหลาย ๆ ทาง
แอนเดอรสัน (Anderson)ไดเสนอแนะยุทธศาสตรที่จะลดความขัดแยงไว 4 ประการ ดังนี้คือ1)โดย
การใชอํานาจหรือการควบคุม
2)โดยการกลบเกลื่อน3)โดยการตอรอง4)โดยการเผชิญหนาเพือ่
แกปญหา71
ยุทธศาสตรการใชอํานาจหรือการควบคุม ขึ้นอยูกับการใชอํานาจตามตําแหนง หนาที่ เพื่อยุติ
ความขัดแยง ยุทธวิธีนจี้ ะลงเอยดวยสถานการณแพ-ชนะ ผูบริหารจะใชอาํ นาจของตนในการ
ตัดสินใจวาใครแพ
ใครชนะ
การใชอํานาจก็เปนไปตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา
หัวหนาก็จะใชอํานาจยุติความขัดแยงของลูกนอง ในบางกรณีกจ็ ะใชอํานาจในการแยกคูขัดแยงออก
จากกัน หรือควบคุมทรัพยากรที่คูขัดแยงใชรว มกัน การมีอํานาจในการควบคุมหรือจัดสรร
ทรัพยากรที่คขู ัดแยงใชรวมกัน ก็จะสามารถชวยลดความขัดแยงลงได ยุทธศาสตรโดยการใชอํานาจ
หรือการควบคุมนั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ผูบริหารอาจเห็นวาเปนวิธีที่มปี ระสิทธิภาพ เพราะได ผล
เร็วและผลออกมาชัดเจน แตก็เปนการแกปญหาในระยะสั้น เพราะปญหาคลายๆ กันจะเกิดตามมา
อีก ยุทธวิธีนี้ไมไดแกที่รากของปญหา ยิ่งกวานั้นยุทธวิธนี ี้จะทําใหมผี แู พ ผูแพยอมขุนเคือง ไม
พอใจ หรือหาทางแกแคนหากมีโอกาส ผลที่ตามมาก็คือ การเสือ่ มสัมพันธภาพระหวางนายกับ
ลูกนองในอนาคต
ยุทธศาสตรการกลบเกลื่อน เปนการเนนที่จุดสนใจรวมกันของบุคคลและพยายามลดความสนใจที่
แตกตางกัน วิธีนี้คลายกับการใชอํานาจเพราะไมไดแกที่ปญหาแทจริง แตพยายามที่จะกลบเกลื่อน
ปรองดองความรูสึกของคน ทําใหคนสามารถทํางานดวยกันตอไปได เปนการลดอารมณของคนที่มี
ความขัดแยงคําพูดที่วา “ทุกคนในโรงเรียนนี้เปนคนที่มีเกียรติ” “แตที่นี่มีแตความสามัคคีกลม
เกลียว” “ผมภูมิใจมากทีน่ ี่ทกุ คนรวมมือกันทํางานเปนอยางดี” เปนการกลบเกลื่อนวิธีหนึ่ง การกลบ
เกลื่อนมีประโยชนมากในการเริ่มตนแกไขความขัดแยง เพราะในระยะแรกๆ คูขัดแยงจะมีอารมณ
การกลบเกลื่อนจะชวยทําใหอารมณลดลงไดบาง ผูบริหารอาจใชวิธีการตั้งเปาหมายใหมขึ้นมา และ
ใหคูขัดแยงชวยกันทํางานเพือ่ บรรลุเปาหมาย วิธีนี้อยางนอยที่สุดคูขัดแยงก็จะตองเอาความแตกตาง
ของตัวเองออกไปบาง เพื่อจะทํางานดวยกันใหไดเพือ่ ที่จะบรรลุเปาหมายใหม
ยุทธศาสตรการตอรอง เปนการลดความขัดแยงโดยใหแตละฝายรูจกั ยอมเสียบาง ดวยการเจรจา
ตอรองเกี่ยวกับประเด็นขัดแยง วิธีนี้หากคูข ัดแยงยอมลดราวาศอกสิ่งที่ตนเองอยากจะไดลงบาง ก็จะ
ทําใหทั้งสองฝายสามารถบรรลุหรือไดรับสิ่งที่ตนเองตองการไดบาง แตอาจไมใช ทั้งหมด นั่นคือ
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แตละฝายไดรับบางแตไมไดรับทุกอยางที่ตวั เองตองการ แตละฝายมีความพอใจบาง วิธีนี้จําเปน
อยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมัน่ ใจวาเปนการเจรจาตอรองที่ตัวปญหาหรือสาเหตุที่แทจริงของความ
ขัดแยง
ยุทธศาสตรการเผชิญหนาเพือ่ แกปญ
 หา เปนอีกวิธการหนึ่งในการลดความขัดแยงระหวางบุคคล
เปนการมุงที่สาเหตุที่แทจริงของปญหาพยายามสํารวจและเขาใจความแตกแยกความไมลงรอยกัน
ของคูขัดแยงวิธีนี้ทั้งสองฝายจะตองมีความปรารถนาที่จะแกปญหา และความแตกแยกของอํานาจ
หรือสถานภาพของคูขัดแยงจะตองมีไมมาก วิธีการนี้ตองใหทั้งสองฝายระบุเปาหมายของตนเอง
ออกมา วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ปญหาที่เปนอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได
พยายามเนนทีต่ ัวปญหาไมใชที่ตัวคน แลวพยายามชวยกันตัดสินใจ เพื่อแกปญหา วิธีนี้ผูบริหาร
จําเปนตองมีทกั ษะและใชเวลาพอสมควร
วอรเชล และคูเปอร ( Worchel and Cooper 1983 ) ชี้ใหเห็นวา เราสามารถใหปทัสถานในการลด
ความขัดแยงได นอกจากจะใชการตอรอง (bargaining) และการเจรจา (negotiation) เพื่อลดความ
ขัดแยง แตการตอรองและการเจรจานั้นจะทําใหเกิดระยะหางระหวางคูขัดแยงทางจิตวิทยา ผลที่จะ
ตามมาก็คือเจตคติของคูขัดแยงจะเปลี่ยนไปจากความปรารถนาที่จะแกไขปญหา กลับเปนความ
ตองการที่จะเอาชนะอีกฝายหนึ่งดวยการใชกําลัง เลหเหลี่ยม หรือการขมขู เนื่องจากความขัดแยง
อาจเกิดจากความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน เราจึงสามารถใชปทัสถานเพื่อลดความแตกตางนี้ ปทัสถานที่
เปนกฎกิตกาทีแ่ สดงวาคนจะประพฤติและปฏิบัติตามปทัสถานอาจเปนทั้งแบบพิธีการและไมี่เปน
พิธีการอาจเปนไดทั้งลายลักษณอักษรหรือไมเปนลายลักษณอักษรการใชปทัสถานเพือ่ ลดความ
ขัดแยงนั้นควรจะกระทําเมือ่ ตางฝายตางก็จะใชการขมขูปทัสถาน ที่ใชในการลดความขัดแยงอาจ
เปนปทัสถานของถอยทีถอยปฏิบัติ (norm of reciprocity) ปทัสถานชนิดนีแ้ สดงวาพฤติกรรม
ทั้งหลายควรจะมีการแลกเปลี่ยนประโยชนกัน นั่นคือถาฝายหนึ่งใหความรวมมือในการทําอะไร อีก
ฝายหนึ่งก็ควรจะใหความรวมมือดวย72

การแกปญหาความขัดแยง
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37
โดยทั่วไปแลวยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยงจะมีอยู 3 แบบ ดังนี้ 1) แบบแพ – ชนะ
(lose-win strategy) 2) แบบแพ – แพ (lose-lose strategy) หรือแบบประนีประนอม (compromise)
3) แบบชนะ – ชนะ (win – win strategy)
การเลือกจะใชยุทธศาสตรในการแกปญหาความขัดแยงแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ
ดังนี้ 1) ประสบการณเดิมเกี่ยวกับความขัดแยงของแตละคน 2) การรับรูเกี่ยวกับอํานาจใน
สถานการณขัดแยง 3) ความสัมพันธระหวางบุคคลกอนเกิดการขัดแยง 4) มีทักษะที่ จําเปนใน
การแกไขความขัดแยง เชน ความสามารถในการสื่อสารการฟงและการเจรจา เปนตน73
ยุทธศาสตรในการแกปญ
 หาความขัดแยงแตละแบบมีทั้งสวนดีและสวนดอย ดังนั้น
จึงจําเปนจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดตามมา
4. การตัดสินใจ (making decision)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการ
นํารูปแบบการตัดสินใจมาประยุกตใชและนํากระบวนการรวมมือมาใชในการตัดสินใจตลอดจน
สามารถพัฒนานักเรียนและบุคลากรใหเปนผูมีเหตุผลเพือ่ ใหนําไปใชในการแกปญหาอยางมี
กระบวนการ”74
ผูบริหารที่ดีควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเพียงลําพัง ยกเวนหากเรื่องนั้นๆ เปนเรื่องที่
จําเปนตอง
ตัดสินใจเอง
เพราะการบริหารการศึกษาเปนเรื่องของบุคคลหลายฝายทีม่ ีผลกระทบและ
ผลประโยชนรวมกัน จึงควรเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดมีสว นรวมในการตัดสินใจดวย ดัง
นักวิชาการศึกษาไดเสนอแนวคิดดังนี้ บารนารด (Barnard) แบงการตัดสินใจเปน 3 ประเภทตาม
ที่มาของเรื่องเพื่อตัดสินใจคือ 1) การตัดสินใจเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา 2) การตัดสินใจตามเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาสงเรื่องมาใหพิจารณาตัดสินใจ
3) การตัดสินใจเชิงสรางสรรค เปนการตัดสินใจที่เกิดจากความคิดริเริม่ ของผูบังคับบัญชาเอง75
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา “ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองใชสติปญญา
วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล ตลอดจนคาดการณผลที่คาดจะไดรับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
73
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การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติดังกลาว จะเปนผลที่เกิดจากการใชศาสตรและ
ศิลปในการตัดสินใจของผูบริหาร ศาสตรและศิลปเกิดขึ้นจากการหลอมรวมความรูจากการศึกษา
วิเคราะหหลักการและทฤษฎีการบริหารและการตัดสินใจรวมทั้งประสบการณการบริหารและการ
ตัดสินใจเขาดวยกัน
ดังนั้นการใหผูบริหารไดมีความรูและความเขาใจในหลักและกระบวนการ
ตัดสินใจ จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปน เพราะสถานศึกษาเปนเหมือนองคการโดยทั่วไปทีม่ ี
โครงสรางสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับการตัดสินใจ”76
ประยูร ศรีประสาธน อธิบายวา “ เนื่องจากการบริหารการศึกษาเปนเรื่องของการพัฒนาบุคคล
เพื่อสังคมในอนาคต การดําเนินงานจึงมีความเกี่ยวพันถึงบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปน ผูปกครอง
นักเรียน ผูนําชุมชน บุคลากรของโรงเรียนเจาหนาที่ของรัฐอื่นๆ รวมทั้งผูประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่อยูในทองถิน่ ความเกีย่ วพัน ดังกลาวปรากฏออกมาในรูปของการรับฟงความคิดเห็น
การใหเขามามีสวนรวมกําหนดนโยบายการบริหาร และการใหความสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหการจัด
การศึกษาสอดคลองกับความตองการของบุคคล
และของสังคมทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ และคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนนิสติ นักศึกษา”77
จากลักษณะพิเศษของการบริหารการศึกษาขางตน ในการจัดระบบการบริหารของ
ผูบริหารจึง
ควรที่จะเปดโอกาสใหบุคลากร และประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารและการจัดการศึกษา
5. การวางแผนและการจัดการประชุม (planning and organizing meetings)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
การวางแผนการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและการประชุมที่จัดนัน้ ควรสนองตอความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวของและสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนมีความผูกพันธรวมกันใน
การตัดสินใจ”78
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ในการวางแผนและจัดการประชุม ถือเปนภารกิจอยางหนึ่งที่ผูบริหารตองปฏิบัติ ดังนั้น ผูบริหาร
ควรมีทักษะ ประสบการณในการวางแผนและดําเนินการประชุมเพื่อความสําเร็จของงานเพราะการ
ประชุมถือเปนหัวใจของการบริหาร เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการประสานงานและการสั่ง
การ อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ครูกับการมีสวนรวมในการประชุม อภิปรายตางๆ เกีย่ วกับปญหานั้นจําเปนจะตอง มีการประชุม
บอยๆ และยังตองมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในนโยบาย และ กระบวนการตางๆ
บุคคลที่เขารวมประชุมจะยอมรับในเปาหมายแลวนําไปปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความกาวหนา การมี
สวนรวมจากทุกฝายจะทําใหผูบริหารไดประโยชนกวาการกระทําสิ่งใดๆ และเพือ่ ใหการประชุมมี
คุณคาและประโยชน จําเปนตองตระหนักถึงสิ่งตอไปนี้คือ79
1. การตระหนักถึงปญหาการจัดใหมกี ารประชุมครูศึกษานิเทศก และบุคคลอื่น ๆ
เพราะมีความตองการตอการแกปญ
 หา สิ่งดังกลาวหมายความวา ผูเขารวมประชุมจะตองตระหนัก
ถึงวัตถุประสงคของการประชุม และจะตองมีขอมูลเพียงพอ เกี่ยวกับปญหาเพื่อทีจ่ ะไดใชทักษะ
สูงสุด มิฉะนั้นแลว การประชุมก็เปนประสบการณที่ไรคา ผูเขารวมประชุมทีป่ ราศจากขอมูล
เพียงพอเกี่ยวกับปญหา และที่ไมเห็นถึงความสําคัญของปญหาจะทําใหตัวเองมีความรูสึกในทางลบ
และความรูสึกที่ไมมั่นคง เพื่อเปนการประกันวา ทุกคนตระหนักในปญหา ปญหาจะตองถูกเลือก
โดยหมูคณะและผูนํา และปญหาดังกลาวจะตองมีความสําคัญตอทุกคน
2. การยอมรับในคุณคา จากการกระทําประโยชนของผูเขารวมแตละคน ความสําเร็จ
ของการประชุม ขึ้นอยูกับความเขาใจซึ่งกันและกันของผูเขารวมที่จะทําประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
ไดในการแกปญ
 หาผูนําแบบประชาธิปไตยจะรูวา ผูเขารวมแตละคนมีสมรรถวิสัยที่จะทําประโยชน
อยางใดอยางหนึ่งไดในการแกปญหาเขามีความเชื่อในคุณคาและเกียรติของผูเขารวมทุกคน
3. บรรยากาศของการประชุม สภาพแวดลอมทางกายภาพ และทางสังคมของการ
ประชุมมีความสําคัญตอความสําเร็จเปนอยางมาก ประการแรก ควรจัดใหมีการประชุมในสถานที่
สะดวก ซึ่งสามารถจัดเกาอีต้ ามขนาดของหมูคณะที่เขารวมประชุม ไดมีสิ่งแวดลอมที่ดีและสะดวก
ในการที่จะแจกจายกระดาษและอุปกรณตา ง ๆ ประการที่สอง ความสัมพันธระหวางผูเขารวม
ควรจะไมเปนทางการมันเปนสิ่งสําคัญที่จะใหครู
มีความรูสึกวาการประชุมที่จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค
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เพื่อการแกปญหา ไมใชเปนการวิพากษวิจารณ ประการที่สาม ควรใหโอกาสตอความเจริญงอกงาม
ทางวิชาชีพแกผูเขารวมทุกคน หมายความวา จะตองใหคําแนะนําและความชวยเหลือตอผูเขารวม
ประการที่สี่ เวลาสําหรับการประชุมก็มีความสําคัญตอความสําเร็จ เวลาที่จะประชุมตองเปนเวลาที่
ผูเขารวมมีความสดชื่นและเต็มไปดวยพลัง ควรจัดใหมีชวั่ โมงวางสําหรับการประชุม ประการที่หา
ชวงของการประชุมไมควรจะนานเกินไป สมควรประชุมครั้งละหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็พอ
4. ประเมินผลโดยสม่ําเสมอ การประชุมทีป่ ระสบกับความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับการ
วางแผนทีด่ ีการประเมินผลความกาวหนาโดยสม่ําเสมอตอการแกปญหาและความเจริญงอกงาม ทาง
วิชาชีพของผูเขารวมเปนสิ่งจําเปนในการประชุมควรตัดสินจากความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ
แกครูและการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกในหมูคณะ ถาผูนําตั้งคําถามแกตัวเองก็จะทํา
ใหเกิดประโยชนขึ้น เขาควรถามตัวเองวา ครูไดรับความชวยเหลือตอการแกปญหาหรือไม ครูมี
ความเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม และครูไดทําประโยชนอยางเต็มที่และมีความเจริญงอกงามในความรู
ทักษะ และความเปนมิตรหรือไม ทายสุดผูนําควรจะดูวาผลของการประชุมสามารถนําไปจัด
การศึกษาที่ดกี วาใหแกเด็กไดหรือไม
ชวรัตน
เชิดชัยและนรา สมประสงค กลาวถึงการประชุมไววา ในการบริหารหนวยงานทาง
การศึกษาโดยปกติจะจัดใหมีการประชุม และใชการประชุม เพื่อประโยชนในการแจงขาวสารขอมูล
การปรึกษาหารือหรือการตัดสินใจรวมกัน ผูบริหารการศึกษาจึงจําเปนตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการประชุม
ไมวาจะในบทบาทผูนําการประชุมกรรมการหรือสมาชิกของการประชุม
เลขานุการการประชุม หรือผูเขารวมประชุม การที่ผูบริหารมีทักษะในการประชุมจะชวยใหการ
ดําเนินการตามภาระหนาที่รบั ผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น80

ความหมายและจุดมุงหมายของการประชุม
การประชุม คือ การที่บุคคลกลุมหนึ่งมาพบกัน ติดตอสื่อสารกันเพื่อวัตถุประสงค อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลาย ๆ อยาง การประชุมในการดําเนินงานทางการบริหารมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 1)เพื่อได
ขาวสารขอมูลหรือแหลงเรื่องราวตางๆ ตลอดจนถึงการแจงนโยบายแนวปฏิบัติพรอมกับเหตุผล 2)
เพื่อปรึกษาหารือ ขอคําแนะนํา และความคิดเห็น 3) เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ และการตัดสินใจ
80
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รวมกัน 4) เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจ 5) เพื่อใหความรูสึกการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
ชนิดของการประชุม มี 2 ชนิด คือ 1) การประชุมแบบสามัญหรือสมัยสามัญ เปนการประชุมที่จดั
ขึ้นตามขอตกลงหรือตามระเบียบขอบังคับ เชน กําหนดใหมีการประชุมทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน 2)
การประชุมแบบวิสามัญหรือสมัยวิสามัญ เปนการประชุมที่จุดขึน้ เปนพิเศษตามคําเรียกรองของ
สมาชิก ซึ่งโดยปกติมักจะเปนเรื่องดวนหรือเรื่องพิเศษ เรื่องสําคัญ
องคประกอบของการประชุม
การประชุมที่เปนทางการ
จะมีองคประกอบของการประชุมและคําที่ใชในการประชุม ดังนี้ 1)
ประธานที่ประชุม คือ ผูนําการประชุม 2) องคประชุม คือ ผูที่มีหนาที่ตองเขาประชุม
ซึ่ง
ประกอบดวยประธาน รองประธานกรรมการ เลขานุการ 3) เลขานุการ คือ ผูทําหนาที่เลขานุการ
ของการประชุม 4) ครบองคประชุม คือ การครบจํานวนผูเขาประชุมตามที่ระบุไวในระเบียบ ถา
ไมครบองคประชุมตองยกเลิกการประชุมหรือมติที่ไดจากการประชุมถือวาเปนโมฆะ 5) ญัตติ คือ
ขอเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งโดยปกติแลว ญัตติตองเสนอเปนลายลักษณะอักษรผาน
เลขานุการแลวเลขานุการนําญัตตินั้นเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 6) แปรญัตติ คือ การเสนอ
ความเห็นซอนขึ้นในญัตติ หรือการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมญัตตินนั้ ๆ 7) มติ คือ
ขอตกลงของที่ประชุมในญัตติตางๆ ที่มีผูเสนอของที่ประชุมใหถอื เปนยุติทกุ คนตองปฏิบัติตาม
ถึงแมจะไมเห็นดวย 8) การยืนยันมติ คือ การที่เลขานุการเขียนจดหมายแจงมติของที่ประชุมให ผูที่
เกี่ยวของทราบ 9) ระเบียบวาระการประชุม คือ เรื่องที่จะนําเขาปรึกษากันในที่ประชุมซึ่งเลขานุการ
จะตองแจงหัวขอสงไปพรอมกับจดหมายเชิญประชุมใหกรรมการหรือสมาชิกทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน 10) จดหมายเชิญประชุม คือ จดหมายที่แจงวันเวลาสถานที่ในการประชุม พรอมกับ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูที่ตองเขาประชุม ซึ่งตามปกติจดหมายเชิญประชุมจะเปนไปตาม
แบบหนังสือ ราชการ 11) รายงานการประชุม คือ ขอความที่เลขานุการจดบันทึก ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของ ผูเขาประชุม พรอมทั้งญัตติและมติของการประชุม การกําหนดวาระการประชุม
ตามระเบียบวาระ ที่เปนระเบียบแบบแผนโดยทั่วไปมักจะกําหนด ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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ในบางหนวยงานอาจสลับที่ระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2 ไดแตทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดเกีย่ วกับลําดับระเบียบวาระการประชุมที่หนวยงานนัน้ ยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
วิธีดําเนินการประชุม
ประธานที่ประชุมอาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึง่ ตามความเหมาะสม จาก 3 วิธี ดังนี้คือ 1)ประธานได
กําหนดคําตอบของปญหาไวกอนลวงหนา แตจะตั้งคําถามและนําอภิปรายเขาสูประเด็นในที่ประชุม
เพื่อพิจารณา 2) ประธานเตรียมปญหาลวงหนาไวแลว แตประธานจะไมเสนอในระยะแรกๆ ของ
การประชุม จะใหที่ประชุมไดขบคิดปญหานั้นๆ กอนโดยประธานจะตั้ง คําถามเกีย่ วกับปญหานัน้
ๆ 3) ประธานไมไดกําหนดคําตอบของปญหาไวลวงหนา และไมไดเตรียมคําถามไวใหที่ประชุม
ขบคิด แตประธานจะยกเอาปญหาขึ้นมาใหที่ประชุมอภิปรายแลวรวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม นํามติที่ไดจากการประชุมไปปฏิบัติ
หนาที่และบทบาทของประธานที่ประชุม
การประชุมจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือไมเพียงใดยอมขึน้ อยูกับประธานที่ประชุมเปน
ผูนําการประชุม มิใชผูสั่งการในการประชุม ประธานที่ประชุม ควรมีหนาที่และบทบาท ดังนี้ 1)
วางโครงการและเตรียมการประชุมดวยความรอบคอบ มีการคาดการณลวงหนาจะมีปญหาใดบาง
เกิดขึ้น และเตรียมการแกปญ
 หานั้นไวกอนดวย 2) กลาวเปดประชุมและใหความสนใจกับการ
ประชุมและผูเขาประชุมอยางทั่วถึง 3) เปดโอกาสและชวยใหผูเขาประชุมไดแสดงความคิดเห็นใน
เชิงสรางสรรค อยางเต็มที่ ประธานไมควรเสนอความคิดเห็นของตนเปนคนแรก 4) ประธานตอง
พูดใหสนั้ ไดสาระชัดเจน และไมควรผูกขาดการพูดแตผูเดียว 5) เมื่อมีความคิดเห็นหรือขอเสนอที่
ขัดแยงไมสอดคลองกับในการประชุม ประธานควรสรุปใหชัดเจน และเชิญชวนใหที่ประชุม
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ 6) เปนผูกําหนดตัวผูพ ูด ผูชี้แจง อนุญาตผูเขาประชุมเสนอความ
คิดเห็นหรืออภิปราย 7) สรุปประเด็นการอภิปราย และวินจิ ฉัยปญหาตางๆ ในการประชุม 8) รวม
อภิปรายหรือใหขอมูลในกรณีที่จําเปน
9) กํากับดูแลการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ
ขอกําหนดและตรงตามวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนั้น 10) สรุปมติ แจงมติแกที่ประชุม
และประกาศปดการประชุม81
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การประชุม อบรม สัมมนา เปนวิธีที่ชวยสงเสริมการทํางานไดดี มีประสิทธิภาพทันตอเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ ศิลปวิชาการและวิธีทํางานกาวหนาไมคงที่ หากบุคคลไมกระตือรือรนที่จะปรับปรุงตัวเอง
ไมสนใจในการฝกอบรม เปนตน
ถือวาเปนคนชาลาหลัง แตการประชุมจะมีประสิทธิภาพ
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูนําในการประชุมวามีความรู ความสามารถตลอดจนทักษะและประสบการณ
ในการวางแผนและดําเนินการประชุมซึ่งควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
เพื่อใหการประชุมแตละครั้ง
บรรลุผลสําเร็จ 1) เตรียมวาระการประชุม 2)แจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และมีเวลาเตรียมตัวให
พรอม 3) เตรียมสถานที่ 4) ผูที่จะเขาประชุมตองเขาใจความมุงหมายอยางชัดเจน 5) เลือก
วิธีการประชุมใหเหมาะสม 6) ใหสมาชิกมีสวนรวมในการประชุม 7) มีการติดตามผลหลังการ
ประชุม 8) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (recruiting and selecting personnel)82
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการใชแนวทางที่
หลากหลายเพือ่ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยใชประโยชนจาก
รายละเอียดของขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ อยางมั่นใจ และสามารถจัดระบบขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือ
ได เพื่อนํามาใชในการสัมภาษณ ตลอดจนสามารถใชกระบวนการคัดเลือก
อื่น ๆ ได”83
ในการบริหารงานบุคคลไมวา ในวงการราชการหรือธุรกิจเอกชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เปนงานบริหารที่สําคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เพราะความเจริญกาวหนาของหนวยงานทุกชนิดขึน้ อยู
กับปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรที่มีอยูในหนวยงานเปนประการสําคัญ ถาการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรผิดพลาด หนวยงานก็ไมอาจมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งอาจเปนอันตรายอยาง
รายแรงแกหนวยงาน ดังนั้น ผูบริหารที่มีสวนรับผิดชอบตอการบริหารงานบุคคลจะตองกําหนด
นโยบายและวิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรใหแนนอนและมีระเบียบแบบแผน
6. การสรรหา (recruitment) และคัดเลือกบุคลากร
คําวา การสรรหาตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา recruitment คําวา การคัดเลือก คือ selection ดังนั้น
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ก็คือ recruitment and selection of personnel
นั่นเอง สตาล
(Stahl) ใหความหมายของคําวาการสรรหา (recruitment)วาการสรรหา คือ กระบวนการเลือกสรร
บุคลากรจากตลาดแรงงานมาใชประโยชนในหนวยงาน
ซึ่งหมายความรวมถึงการกระทําตางๆ
เพื่อใหไดคนดีมาทํางาน นับตั้งแตการประกาศรับสมัคร การประชาสัมพันธ การเลือกใชขอสอบ
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คัดเลือก การคนหาบุคลากรมาจากแหลงบุคลากรตางๆ ทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและจาก
ภายนอกหนวยงาน การบรรจุบุคลากรในตําแหนงทีเ่ ปนการจัดสรรคนใหเหมาะ กับงาน ตลอดจน
การติดตามดูแลผลการทดลองปฏิบัติงาน84 ไซมอน (Simon) กับคณะ มีความเห็น
วา การสรรหา (recruitment) เปนกระบวนการบรรจุบุคลากรเขาประจําตําแหนงตางๆ โดยวิธีการ 2
วิธี คือ การคัดเลือกบุคคลภายนอกเขามาบรรจุใหม และการเลื่อนตําแหนงบุคคลภายในทีห่ นวยงาน
มีอยูแลวใหมารับตําแหนงทีว่ างลง การบรรจุดังกลาวจะตองยึดหลักการคุณธรรม (the merit
principle) คือ ความสามารถ (competence) ความเปนกลาง (neutrality) และความเสมอภาค
(equality of opportunity)85 ฟลิปโป (Flippo) กลาววา การสรรหาบุคลากร (recruitment) คือ
กระบวนการคนหาบุคคลและชักจูงใหเขาสมัครเขามาทํางานในหนวยงาน ซึ่งเปนกระบวนการที่
จะตองเริ่มขึ้นหลังจากหนวยงานทราบแนชดั แลววามีความตองการบุคลากรมาทํางานในตําแหนง
อะไร กระบวนการสรรหา (recruitment) เปนกระบวนการในทางบวก (positive) เพราะเปน
กระบวนการทีย่ ึดหลักการวาจะตองทําใหมคี นมาสมัครงานเปนจํานวนมากเกินกวาตําแหนงที่มีอยู
เพื่อจะไดมีการคัดเลือก (selection) เอาไวเฉพาะคนที่มคี วามเหมาะสมที่สุด ซึ่งเปนกระบวนการ
ในทางลบ (negative) เพราะการคัดเลือกคือการคัดเอาคนที่มาสมัครมากๆ ออกไปเสียจํานวนหนึง่
การสรรหาจะตองหาจากแหลงที่มีบุคคลทั้ง 2 แหลง คือ ทั้งภายในหนวยงานนั้น ๆ เอง และจาก
ภายนอกหนวยงาน การสรรหาบุคคลจากภายในทําใหมกี ารโอนยาย (transfer) การเลื่อนตําแหนง
(promotion) และการบํารุงขวัญ (increasing the general level of morale ) การสรรหาบุคคลจาก
ภายนอกมาบรรจุใหมทําใหมกี ารขยายงานและขยายกําลังคน (expansion) ซึ่งมักจะกระทําตอเมื่อ
มีการบรรจุในตําแหนงขัน้ ต่าํ (lower-entry jobs) หรือการบรรจุตําแหนงที่ตองการความสามารถ
เฉพาะสูง ซึ่งหาจากบุคคลที่มีอยูแลวไมได (specialized positions) 86
สําหรับหนวยงานที่มิไดตั้งขึน้ ใหม
จํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะบรรจุเขาทํางาน
ยอมขึ้นอยูก ับองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1) บุคลากรที่ลาออก หรือโอนยายออกไป
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(employee turnover) 2) สภาพของกําลังคนที่มีอยูในปจจุบัน (nature of present work force)
3) อัตราความเติบโตของหนวยงาน (rate of growth of the organization)
หนวยงานที่มบี ุคลากรลาออก โอนยายออกมากยอมจะตองมีการสรรหา คัดเลือก
บรรจุบอยครั้งเพื่อชดเชยหรือทดแทนบุคลากรที่ขาดไป เชน ในวงการ โรงเรียนราษฎรในประเทศ
ไทยครูในโรงเรียนสวนมากรอโอกาสที่จะเปนครูในโรงเรียนของทางราชการ ดังนั้น เมื่อทาง
ราชการประกาศรับสมัครครู ไมวาจะเปนชวงเวลาใดในรอบป โรงเรียนราษฎรเปนตองขาดแคลน
ครูทุกคราวไป โรงเรียนราษฎรจึงเปนหนวยงานที่จะตองมีภาระสรรหา-คัดเลือก-บรรจุบุคลากรบอย
ที่สุดทั้ง ๆ ที่งานสวนใหญของโรงเรียนยังคงเดิมโดยไมมีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงหนวยตําแหนง
ดี ๆ และสูง ๆ ไวใหคนในมิใชบรรจุคนนอกเขามารับตําแหนงดี ๆ สูงๆ เมื่อเปนเชนนี้ การบรรจุคน
นอกเขามาก็จะบรรจุเฉพาะตําแหนงต่ําหรือตําแหนงลางสุด ในแผนภูมสิ ายงาน
แตก็มีหนวยงานเปนจํานวนไมนอยที่นยิ มบรรจุบคุ ลากรจากภายนอกเขามาดํารงตําแหนงที่วางลง
ไมวาตําแหนงวางนั้นจะเปนตําแหนงดีตําแหนงสูงหรือไมก็ตาม ทั้งนี้คํานึงถึงความสามารถและ
ความเหมาะสมของบุคลากรแตละคนที่จะบรรจุใหดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนเกณฑโดยไมสนใจวาจะ
เปนบุคลากรจากภายในหรือภายนอก
อยางไรก็ตาม หนวยงานจะตองสรรหาบุคลากรจํานวนหนึ่งจากตลาดแรงงานมาบรรจุในตําแหนง
วางโดยแนนอน ถานิยมเลือ่ นคนในขึ้นรับตําแหนงสูงก็ตองสรรหาบุคลากรจากตลาดแรงงานเพื่อ
บรรจุในตําแหนงต่ําที่วางลงเพราะมีคนเลื่อนตําแหนงขึ้นไป ถานิยมบรรจุคนนอกไดทุกตําแหนงก็
ตองสรรหาบุคลากรจากตลาดแรงงานมาบรรจุในตําแหนงสูงบางต่ําบางไมแนนอน งานที่ตองหยุด
งานหรือลดปริมาณงานเปนครั้งคราว เชน โรงงานน้ําตาลซึ่งมักจะหยุดหีบออยในระหวางฤดูฝนมี
ความจําเปนตองใหคนงานพักชั่วคราวในระหวางนั้น (lay-off) ก็มกั จะประสบปญหาเกี่ยวกับการ
บรรจุคนงานกลับเขามาใหมในฤดูรอน ซึ่งเปนฤดูหีบออยในปถัดไป เพราะบางทีคนงานเกาที่ใหพกั
งานเขาไปไดงานใหมเสียแลว ไมยอมกลับมาทํางานที่เดิม ดังนั้น การสรรหา- คัดเลือก-บรรจุ จึงมี
บอยในหนวยงานประเภทนี้
สภาพของกําลังคนที่มีอยูแลวในปจจุบัน ในหนวยงานยอมมีความสัมพันธกับความตองการของ
หนวยงานและสัมพันธกับลักษณะเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ถาหนวยงานเกิดเปลี่ยนแปลงวิธีการ
หรือเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีผลกระทบกระเทือนบุคลากรที่มี
อยูแลว ซึ่งลวนแตคนุ เคยกับวิธีการทํางานแบบเกากอนการเปลี่ยนแปลงหนวยงานอาจจําเปนตองมี
การฝกอบรมคนงานเสียใหม หรือไมก็ตอ งบรรจุคนใหมเขามารับผิดชอบตําแหนงหลัก หรือที่มี
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นอกจากนี้หนวยงานหลายแหงอาจมีปญหาเพราะตําแหนง
สูงๆ วางลงบอย เนื่องจากกอนที่บุคลากรแตละคนจะเลือ่ นขึ้นไปดํารงตําแหนงนั้นๆ บุคลากร มักมี
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อายุสูงใกลจะตองปลดเกษียณอายุกนั ทุกคน พอทํางานในตําแหนง สูง ๆ ดังกลาว ได 2-3 ปก็ตอ ง
ออกเพราะครบเกษียณอายุ
หนวยงานประเภทนี้จึงตองมีการสรรหา-คัดเลือก-บรรจุบุคลากรใน
ตําแหนงสูงบอยเชนเดียวกันบางทีอาจตองหาบุคลากรดังกลาวมาจากแหลงอื่น
เพราะบุคลากร
ภายในยังมีคณ
ุ สมบัติไมถึงมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นๆ
องคประกอบประการสุดทายคือ การขยายตัวเติบโตขึ้นเปนหนวยงานใหญ ๆ ของหนวยงานเล็กๆ
แตละแหง ซึ่งทําใหตองมีการสรรหา-คัดเลือก-บรรจุบุคลากรเพิ่มขึ้น สําหรับวงการศึกษาของ
ประเทศไทย ที่เห็นไดชัดก็คือ การสรางโรงเรียนมัธยมเพิ่มขึ้นในจังหวัดตางๆ ทุกป และการจัดตั้ง
วิทยาลัยครูใหมๆ เพิ่มขึ้นในจังหวัดตางๆ ทุกปก็เชนเดียวกัน การขยายตัวของกรมสามัญศึกษาและ
กรมการฝกหัดครู ทําใหหนวยงานทั้งสองแหงนี้ตองสรรหา-คัดเลือก-บรรจุครูเพิ่มขึ้น
ทุกป
หนวยงานที่ตอ งประสบปญหา เพราะองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือสามอยางขางตนนี้ จําเปน
จะตองวางแผนสรรหาบุคลากรไวเนิ่นๆ เพื่อความรัดกุมและเพื่อประสิทธิภาพของงาน
การสรรหาบุคลากรมาบรรจุในหนวยงานนั้น ตามปกติหนวยงานมีวิธกี ารดําเนินงานอยู 2 วิธี คือ 1)
หนวยงานวางแผนไวลว งหนาวาในปหนาหรือในปนนั้ ๆ ในอนาคตจะตองบรรจุบคุ ลากรตําแหนง
อะไรมีคุณสมบัติอยางไร เปนจํานวนเทาใด แลวเตรียมการตางๆ ไวใหพรอมนับตั้งแตการประกาศ
รับสมัคร การกรอบแบบฟอรมตางๆ การสอบคัดเลือกทั้งขอเขียนและสัมภาษณ การประกาศผล
และการบรรจุแตงตั้ง เหลานี้เปนตน 2) หนวยงานไมตองทําอะไรทัง้ สิ้นคงรอใหมีตําแหนงวางลง
จึงมีการประกาศรับสมัคร และดําเนินการตางๆ เพื่อบรรจุบุคลากรเขาประจําตําแหนงวางนั้นๆ
วิธีการสรรหาแบบที่2 ขางตนนี้เปนวิธีการที่นิยมใชกันมากในหนวยงานเกือบทุกแหงถาหนวยงาน
นั้นๆเปนหนวยงานขนาดเล็กหรือเปนหนวยงานที่มีคนทํางานจํานวนนอยการโอนยายหรือลาออก
ปลดออกมีนอย ก็คงจะไมเปนที่จะใชวิธกี ารแบบที่ 2 ดังกลาว แตหนวยงานจําเปนจะตองรักษา
ชื่อเสียงไวใหดีพอที่จะดึงดูดบุคลากรทั่วไปใหมาสมัครงานไดทันทีทเี่ กิดมีตําแหนงวางลง หรือไมก็
ตองใหเงินเดือนสูงพอที่จะดึงดูดใจคนใหมาสมัครงานไดทุกเมื่อ
มิฉะนั้นการใชวิธีการรอใหมี
ตําแหนงวางแลวจึงจะสรรหาคน อาจทําความเสียหายใหเกิดขึน้ แกหนวยงานได เพราะขาดแคลน
คนมาทํางานแทนในตําแหนงที่วางลงอยางกระทันหัน การปฏิบัติงานอาจหยุดชะงักการบรรจุคน
ใหมก็อาจขลุกขลักในการรับมอบงานใหมกี ารปฏิบัติงานตอเนื่อง
หนวยงานขนาดใหญ หนวยงานที่มีการขยายงานทุกป หนวยงานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิรูปงานอยูเสมอและหนวยงานที่มีสถิติจํานวนบุคลากรโอนยายลาออกปลดออกเปนจํานวนมากๆ
เปนประจํา จําเปนจะตองวางแผนสรรหาบุคลากรไวลวงหนาทุกป แผนดังกลาวอาจมีทั้งแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาวและจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนใหเหมาะสมกับสถานการณเปน
ประจํา
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การที่จะวางแผนสรรหาบุคลากรลวงหนาไดนั้น หนวยงานจะตองมีการวิเคราะหงาน ทําพรรณนา
ลักษณะงานแตละอยาง
และกําหนดลักษณะเฉพาะของงานแตละตําแหนงไวใหชดั แจง
ขณะเดียวกันหนวยงานตองกําหนดลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะดํารงตําแหนงตางๆ
เหลานั้นไวใหแนนอน
หนวยงานสวนมากนิยมกําหนดนโยบายไวเลยวา การบรรจุตําแหนงใดๆ ที่วางลงภายในหนวยงาน
จะตองบรรจุบคุ ลากรที่มีอยูแลวภายในหนวยงานนัน้ ๆ
วิธีการนี้ก็คือวิธีการเลื่อนตําแหนงให
บุคลากรภายในนั้นเอง (promotion from within)87
การคัดเลือกบุคลากร
แมวาการคัดเลือกบุคลากรควรจะแตกตางกันไปตามความตองการของหนวยงานแตละแหงสวนมาก
มักจะหนีไมพน ขั้นตอนตางๆ ในการคัดเลือกตามลําดับคือ 1)รับสมัครที่ฝายบริหารงานบุคคล หรือ
ฝายการเจาหนาที่ของหนวยงาน (reception in employment office) 2) สัมภาษณ ขั้นตน
(preliminary interview) 3) กรอบแบบฟอรมสมัครงาน (application blank) 4) สอบคัดเลือกภาค
ขอเขียน (selection tests) 5) สอบสัมภาษณ (main employment office interview) 6) ตรวจสอบภูมิ
หลังของผูสมัคร (investigation of applicant’ s background) 7) สัมภาษณขั้นสุดทายโดยผูจดั การ
หรือหัวหนาหนวยงาน (final selection interview by manager or supervisor) 8) ตรวจโรค (medical
examination) 9) ปฐมนิเทศในการรับเขาทํางาน (induction)
ผูบริหารมีหนาที่ปรับปรุงคุณภาพของครูภายในโรงเรียน ใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา
เมื่อมีเหตุจําเปนตองมีการคัดเลือกครูใหมเพิ่มเติมหรือทดแทนนัน้ ผูบริหารจะตองพิจารณาแสวงหา
ผูที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการของโรงเรียน การคัดเลือกครูนอกจากจะเปนหนาที่
ของผูบริหารแลว บรรดาครูในโรงเรียนควรมีสวนไดคัดเลือกสมาชิกใหม เพราะครูทราบดีวาภายใน
หนวยงานทีเ่ ขาปฏิบัติงานอยูน ั้นตองการบุคคลประเภทใดเขามารวมงานดวย ซึ่งผูบริหารควรเปน
ผูนําใหคณะครูไดกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติครูใหมที่เหมาะสมตามความคิดเห็น
ทั้งในดาน
คุณวุฒิบุคลิกภาพและความสามารถ
การคัดเลือกควรจะใชแบบคณะกรรมการประกอบดวยครู
ภายในโรงเรียน ยิ่งมีจํานวนมากโอกาสที่การคัดเลือกจะไดผลดีและยุตธิ รรมมากขึ้นตามมาดวย88
7. การมอบหมายงานบุคลากร (assigning personnel)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ ผูบริหารควรมีความรูความสามารถใน
ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล (พระนคร : วัฒนาพานิช, 2517), 187-192.
88
เรื่องเดียวกัน, 206.
87
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การวิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง และองคประกอบของคณะทํางานโดยจัดกลุมของผล
การวิเคราะหที่ไดอยางเปนระเบียบมีระบบ
เพื่อจะนําผลการวิเคราะหเหลานั้นไปใชในการ
มอบหมายงานและสับเปลี่ยนตัวบุคลากรในคณะทํางานตามตําแหนงหนาที่ตาง ๆ89
ในการมอบหมายงานนัน้
มิใชเปนแตเพียงการลดงานหรือแบงเบาภาระงานของผูบริหารเทานั้น
ผูบริหารควรจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดขององคการและโอกาสกาวหนาของผูรบั มอบหมาย
งานโดยเฉพาะความเหมาะสมของงานนั้นๆ กับความสามารถของผูรับมอบหมายเปนหลัก ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยความซื่อตรงและยุติธรรมในตัวผูบริหารเองดวย มิฉะนั้นจะเปนผลเสียที่อาจเกิดแก
ผูบริหารและองคการแนวคิดและขอแนะนําตอไปนี้อาจเปนแนวทางในการมอบหมายงานบุคลากร
ของผูบริหาร
ภิญโญ สาธร กลาววา “กระบวนการมอบหมายงานในการมอบหมายงานใหคนปฏิบัติตองคํานึงถึง
วางานนัน้ ๆ เหมาะสมกับเขาหรือไม ทัง้ นี้ตองคํานึงถึงลักษณะและความรูสึกนึกคิดของผูรับงาน
ดวยเสมอ” และ
“ทะเบียนประวัตขิ องบุคลากรมีความจําเปนมาก เพราะชวยใหหวั หนารูจกั
ลูกนองของตนไดดจี ะปรับตัวใหเขากันไดโดยอาศัยทะเบียนประวัติเปนแนวทาง”90
เฟอรเนอร (Ferner)91 กลาวถึงหลักการในการมอบหมายงาน ซึ่งใชในการพัฒนาทักษะในการ
มอบหมายงานของผูบริหารได ดังนี้
1. เลือกคนใหถูก การมอบหมายงานนั้นจําเปนจะตองเลือกคนใหเหมาะกับงานหรือ
มอบงานใหเหมาะกับคน เลือกคนที่มีความสามารถในการทํางาน เมื่อมอบงานใหแลวจําเปนจะตอง
มอบอํานาจทีจ่ ําเปนจะตองใชในการทํางานนั้น ๆ ดวย
2. มอบงานใหทั้งงานดีและไมดี ถามอบงานหนัก งานนาเบื่อหนาย งานที่ไมใชสมองใหใครทํา
ลักษณะของงานเชนนีจ้ ะไปลดแรงจูงใจในการทํางาน ลดศักดิ์ศรีของผูรับมอบ กอใหเกิดความ
ทอแท ควรจะมอบงานที่นาสนใจ งานที่ตองใชความคิดสรางสรรค งานที่ทาทายใหทําดวย
3. ตองใชเวลา ผูรับมอบหมายงานขาดทักษะและประสบการณ จึงอาจตองใชเวลาในการสรางความ
ชํานาญในการทํางาน เมื่อมอบหมายงานไปแลวจึงไมควรที่จะคาดหวังวางานนาจะเสร็จในเวลาที่เรา
ทําเอง
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4. คอย ๆ มอบ ถาเราเปนผูบริหารที่ไมคอยไดมอบหมายงานใหผูอื่นทํา ไมควรจะมอบหมายงานให
คนอื่นทําในทันทีทันใด ควรจะมอบที่ละนอยๆ กอน บุคคลที่มาใหมและขาด ประสบการณยอ ม
ไมสามารถที่จะรับผิดชอบไดเทากับบุคลากรที่อยูนานและมีประสบการณ
5. มอบลวงหนา การมอบหมายงานนัน้ ควรมีแผนงานในการมอบและมอบหมายงานลวงหนา มิใช
รอจนเกือบจะถึงเวลาที่งานจะตองเสร็จแลวจึงมอบหมายงานใหทํา จะกลายเปนตองทําเรื่องดวนที่
ไมสําคัญ
6. มอบใหทั้งหมด หากเปนไปไดควรจะมอบหมายงานใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําทั้งโครงการ ไม
ควรจะมอบเพียงบางสวนของโครงการ การมอบหมายงานให ทั้งหมดจะชวยใหผูรับมอบงาน
สามารถควบคุม ประสานงานและจัดระบบการทํางานไดทั้งหมด
7. อธิบายจุดมุง หมายของงาน ในการมอบหมายงานผูรับมอบงานจําเปนจะตองเขาใจ
จุดมุงหมายของงานที่จะทํา ดังนั้น ผูมอบงานจําเปนจะตองอธิบายใหผรู ับมอบงานเขาใจจุดมุงหมาย
ของงานอยางชัดเจน
8. มอบใหทงั้ ความรับผิดชอบและอํานาจ เมื่อมอบงานใหทําแลวจําเปนจะตองมอบ
อํานาจที่จําเปนสําหรับการทํางานนั้นๆ ใหดวย
9. มอบเพื่อใหเกิดผลของงาน ในการมอบหมายงานนัน้ ผูบริหารมิควรอธิบายขอบเขตของงานที่จะ
มอบแตเพียงอยางเดียว
แตควรจะบอกผูรับมอบงานดวยวาเราคาดหวังวาผลของงานควรจะเปน
อยางไร
10. หลีกเลี่ยงชองวางและความซ้ําซอน ชองวางในการมอบหมายงานก็คือการมีงานบางงานที่ไมได
มอบหมายใหใครทําเลย ความซ้ําซอนในการมอบหมายงานก็คือการทีง่ านๆ เดียว แตมอบหมายให
คนหลายๆ คนทํา ดังนั้นผูบริหารจึงควรจะหลีกเลี่ยงชองวางและความซ้ําซอนในการมอบหมายงาน
11. ปรึกษาหารือกอนที่จะมอบ เนื่องจากการมอบหมายงานเปนการสื่อสารสองทางดังนั้น ผูรับ
มอบหมายงานควรจะมีสวน รวมในการกําหนดวาควรจะมอบงานอะไรใหแกเขา
12. ปลอยใหผรู ับมองงานทํางานตามลําพัง เมื่อมอบหมายงานไปแลวควรปลอยให
ผูรับ
มอบหมายงานดําเนินการเอง สงเสริมและพัฒนาใหเขามีทักษะในการตัดสินใจ และมีความ
รับผิดชอบ ไมควรไปรบกวนเขาเวลาทํางาน ไมควรวิตกและหวงใยวางานที่มอบไปจะไมสําเร็จ
ความวิตกกังวลลักษณะนี้เกิดจากการเลือกคนไมถูกกับงาน
13. มีมาตรการในการควบคุม แมวาจะมอบงานใหกบั ผูอื่น ยังตองรับผิดชอบงาน
นั้น ๆ อยู ดังนั้นผูบริหารจําเปนจะตองมีเทคนิคในการติดตามความกาวหนาของงานที่ไดมอบหมาย
ไปแลว
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ฮอบส (Hobbs)92 กลาวถึงขั้นตอนการมอบหมายงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกบุคคลที่มคี วามสามารถที่จะทํางาน ผูบริหารจําเปนจะตองมอบหมายงานให
กับคน ดังนัน้ จําเปนจะตองเลือกคนใหเหมาะกับงาน ทั้งอาจพิจารณาจากความรู ความสามารถ
ทักษะ ลักษณะนิสัย ความสนใจ เปนตน
2. แนใจวาบุคคลที่จะถูกเลือกเขาใจวา เราคาดหวังอะไร จากงานที่มอบใหทํา
ผูบริหารจําเปน
จะตองอธิบายทําความเขาใจใหกับผูรับมอบหมายถึงเปาหมาย ขอบเขต และผลที่เกิดจากงานที่
มอบหมายใหทํา ผูรับมอบงานจําเปนจะตองมองเห็นภาพของงานที่จะตองทําอยางชัดเจน ถาหาก
ผูรับมอบงานไมเขาใจเปาหมายของงานอยางชัดเจนแลว ผูบริหารอาจไดปญหากลับมา แทนที่จะได
คําตอบที่ตองการ
3. ใหผูรับมอบงงานเชื่อวาหรือเห็นวาเราเชื่อมมั่นวา เขามีความสามารถที่จะทํางานไดสําเร็จ
ผูบริหารจําเปนจะตองแสดงใหเห็นวาเขามีความสามารถและเปนคนเกงในเรื่องนี้จึง มอบหมาย
งานใหทํา การกระทําเชนนีเ้ ปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับมอบหมาย ถาเราไมเชื่อวาเขาจะทํา
ได เขาก็จะไมตั้งใจทํางาน
4. ตกลงเกีย่ วกับเวลาที่ควรจะทํางานเสร็จ ผูมอบและผูรับมอบหมายงานควรจะ ตกลงรวมกันวา
งานควรจะเสร็จเมื่อใด การทราบกําหนดวันเวลาที่จะทํางานเสร็จจะชวยใหผูรับ
มอบหมาย
งานไดมีการวางแผนในการทํางาน
5. สงเสริมใหผูรับมอบหมายงาน มีความผูกพันกับงานที่ทํา ถาหากเราเลือกคนได
เหมาะกับงาน ผูรับมอบงานเขาใจขอบเขตและเปาหมายของงาน เขาเชื่อวาเรามีความเชื่อมั่นวาเขา
จะทํางานไดสาํ เร็จ เขาก็จะเกิดความผูกพัน (commitment) กับงานที่ไดรับมอบหมาย
6. ใหผูรับมอบหมายงานทราบลวงหนาวาเราจะกํากับและติดตามงาน การติดตาม
งานเปนวิธีการหนึ่งจะทราบความกาวหนาของงาน เมื่อผูรับมอบหมายงานทราบลวงหนาวาจะไป
ติดตามงาน ดังนั้นเมื่อเราไปติดตามงาน ผูรับมอบหมายงานจะมัน่ ใจวาเราไมไดไปจับผิด
7. สรางบรรยากาศใหผูรับมอบหมายงาน มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค ผูบริ
 หาร
จําเปนจะตองใหเสรีภาพแกผูรับมอบงานในวิธีการทํางาน การที่ผูบริหารบอกวาเขาควรจะทํางาน
อยางไรนั้นเปนการสกัดกัน้ ความคิดสรางสรรคของบุคคลผูรับมอบหมายงาน
จะมีเสรีภาพใน
การทํางานก็ตอ เมื่อเขามีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานนั้น
8. ปลอยใหเขาทํางานที่ไดรบั มอบหมายไปอยาไปทําแทนเขา ผูบริหารจําเปนจะตอง
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ตระหนักและยอมรรับวาแตละคนยอมมีโอกาสที่จะทํางานผิดพลาดได ถาผูรับมอบหมายงานทํางาน
ผิดพลาด ผูบริหารควรจะหาทางชวยใหเขาทํางานไดสําเร็จ ไมควรดึงเอางานนั้นมาทําเสียเอง การที่
ผูบริหารดึงเอางานนั้นมาทําเสียเอง จะทําใหผูรับมอบหมายงานขาดโอกาสที่จะเรียนรูในการทํางาน
ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ขาดความเชือ่ มั่นในการทํางาน และเกิดความรูสึกวาตนเองถูกดูถูก
เหยียดหยาม
9. ใหรางวัลเมือ่ ทํางานเสร็จพฤติกรรมการทํางานของบุคคล จะฝงแนนและคงทน
เมื่อไดรับรางวัลจากงานที่ทําสําเร็จ รางวัลที่ไดรับจะชวยสงเสริมศักดิ์ศรีของบุคคล รางวัลที่ใหอาจ
เปนการขอบคุณ ยกยอง ชมเชย ก็ได
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ กลาววา “การที่ผูบริหารขาดทักษะในการมอบหมายงานเปนตัวการที่สําคัญ
อยางหนึ่งที่ทําใหเสียเวลา ดังนั้นถาจะใหการบริหาร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนจะตอง
มอบหมายงานผูบริหารไมสามารถทํางานทุกอยางดวยตัวเองไดจําเปนจะตองให
ผูอื่นชวยทํา
เมื่อใดที่ผูบริหารไมมีเวลาจะทํางาน และผูใตบังคับบัญชาไมมีงานจะทําเมื่อนั้นก็คอื เวลาที่ควรจะ
มอบหมายงาน การมอบหมายงาน มิไดมีจดุ ประสงคจะขจัดหรือโยนงานใหพน จากผูบริหาร แตเปน
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาคนและพัฒนางาน”
ผูบริหารสวนใหญตองการจะมอบหมายงานแตมักไมทราบวาจะทําอยางไร การมอบหมายงานเปน
การกระจายความรับผิดชอบและมอบหนาที่ใหผูอื่นปฏิบัติ การมอบหมายงานมิใชเปนการสื่อสาร
ทางเดียว แตจะตองเปนการสื่อสารสองทางโดยที่ผูมอบและผูรับมอบตกลงรวมกัน เมื่อมอบความ
รับผิดชอบไปแลว ทั้งผูมอบและผูรับมอบควรจะตกลงรวมกันในประเด็นตอไปนี้ 1) ขอบเขต
ของงานที่มอบหมาย 2) ผลของงานที่ตองการจะใหเกิด 3) ระยะเวลาทีใ่ ชในการปฏิบัติงานที่
มอบหมาย 4) อํานาจที่จําเปนจะตองใชในการปฏิบัติงานที่มอบหมาย 5) คนและวัสดุอุปกรณที่
จําเปนจะตองใชในการปฏิบัติงานที่มอบ 6) วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักสําคัญในการมอบหมายงานก็คือ ถาเราไมสามารถควบคุมได ก็ไมควรจะมอบ
หมายงานใหทาํ ในการมอบหมายงานนั้นจําเปนจะตองมอบสามสิ่งตอไปนี้ 1) ความรับผิดชอบใน
การทํา ในสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 2) อํานาจในการตัดสินใจ ในเรื่องที่จําเปนในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย 3) เสรีภาพในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย93
93

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารทรัพยากรการศึกษา หนวยที่
14 (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 176-179.
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8. การนําในการเปลี่ยนแปลง (bringing about change)
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลาววา “ผูบริหารควรมีความรูความสามารถที่จะหา
ยุทธวิธีตางๆ มาใชในการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงองคประกอบของความเปนมนุษยที่จะชวยเหลือ
สงเสริมสนับสนุนหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลงซึ่งผูบริหารจะตองยอมรับระดับความตองการ
จําเปนของครูเพื่อความสําเร็จในการนําไปใช ตลอดจนจะตองสามารถประเมินอิทธิพลที่ผูบริหารมี
อยูในขณะที่อาํ นวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง”94
ผูบริหารที่จะนําในการเปลี่ยนแปลงที่ดนี นั้ มักจะเปนผูที่มาจากนอกองคการทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลง
ถือเปนการพัฒนาองคการนั่นเอง และสิ่งที่จะเกื้อหนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและ
มีประสิทธิภาพก็คืออิทธิพล ผูบริหารที่สามารถเปนผูทํางานสําเร็จไดแตขาดประสิทธิภาพหรือมี
อิทธิพลในชวงเวลาสั้น ผลของงานจะไมยั่งยืนนั่นเอง ตรงขามกับผูบริหารที่มีทั้งความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพสูงหรือมีอิทธิพลในระยะเวลายาว ผลของงานก็จะมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีทักษะเวลายาวนาน ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีอิทธิพลและมีทักษะความรู ความสามารถ
ตลอดจนยุทธวิธาในการเปลีย่ นแปลงทีห่ ลากหลายดวย
อรุณ รักธรรม อธิบายถึง ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) วาเปนบุคคลสําคัญทีเดียวใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเขามาสอดแทรกในกระบวนการขององคการ เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลง
องคการ ใหเปนไปตามแผนที่ไดมีการวางเอาไว
ผูบริหารในฐานะผูนําที่ตองนําการ
เปลี่ยนแปลงสูอ งคการจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 1) เปนผูมีความสามารถในการระดม
ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินตอไปได 2) เปนผูที่จะไดรับความเชื่อถือจาก
ผูบริหารระดับสูงและบุคคลอื่นๆ ที่สําคัญในองคการ 3) เปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับคนทุก
ระดับชั้น และทุกสวนขององคการเพื่อใหเกิดการสื่อขอความที่ดี
4) เปนผูที่มีทักษะในการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล และมีทักษะในการใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุน ชวยเหลือ
ฝกอบรม และใหการศึกษาแกกลุมคนที่จะไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง 5) เปนผูที่มีความเขาใจใน
การริเริ่ม สรางสรรค หรือการเปลี่ยนแปลง สามารถเปนผูเชี่ยวชาญที่ชวยใหผูบริหารเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงทีก่ ําลังเกิดขึ้น 6) เปนผูมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอดแทรก (intervention
techniques) ในองคการบางประการ โดยเฉพาะความเชีย่ วชาญในกระบวนการสอดแทรก95
94

Thomas J. Sergiovanni, Handbook for Effective Department Leadership, 15 – 16.
95
อรุณ รักธรรม, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
หนวยที่ 4 (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 278-280.
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ดวยคุณสมบัตทิ ั้งหมดนี้ จะเห็นวาผูบริหารที่จะนําการเปลี่ยนแปลงสูองคการจะตองดําเนินบทบาท
ในองคการดังตอไปนี้ คือ
1. เปนผูรูในเรื่องทั่วไป และ/หรือ รูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (generalist/specialist) การเปนผูรูใน
เรื่องทั่วไป จะเปนผูมองภาพองคการในแนวกวาง มีความเขาใจกระบวนการกับการรูถ ึงภาระหนาที่
ในสวนตางๆ ขององคการ มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ระดับสูง และมี
ทักษะในภาวะผูนํา การรูเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คือมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและเทคนิค
ในการวินิจฉัยองคการ (organization diagnosis) ความรูในกระบวนการปรึกษาหารือทฤษฎีการ
สอดแทรกและความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลง (dynamic of change)
2. ผูผสมผสาน (integrator) เปนการเชื่อมโยงเปาหมายองคการกับทรัพยากรที่
เหมาะสมจากภายใน หรือภายนอกองคการ เพื่อนํามาใชแกปญหาที่กําลังเกิดขึน้ เปนผูชวยเชือ่ ม
เปาหมายการเปลี่ยนแปลงของฝายการจัดการกับบุคคลที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง
3. ผูวางตัวเปนกลาง (neutrality) ดวยความเปนกลางไมเปนฝกเปนฝายใดทําให
สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาในองคการและนําคําตอบมาแกปญหาได
4. เปนผูไดรับความเชื่อถือ (credibility) จะนํามาซึ่งอิทธิพลในองคการเพื่อเกิดผลดี
ในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองคการนั้นมีหลายวิธี ตั้งแตการเปลีย่ น
แปลงแบบรุนแรง (ปฏิวัติ) หรือคอยเปนคอยไป (วิวัฒนาการ) หรือลักษณะการมีแผนไว ลวงหนา
(planned changed) การมีแผนไวลวงหนายอมเปนสิ่งทีด่ ีเพราะองคการประกอบดวยสิ่งแวดลอมทัง้
ภายในและภายนอก ทําใหกระบวนการเปลี่ยนแปลงตองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ระบบ
โครงสราง ระบบวิทยาการ ระบบมนุษย และระบบงาน ในขณะทีล่ ักษณะของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกระทําไดทั้งในสวนบนสวนลางและรวมกันทํา อยางไรก็ตามในการ เปลี่ยนแปลงนัน้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูนําในการเปลี่ยนแปลง (change agent) ซึ่งบุคคลนี้จะเปนผูชี้นํา
ประสานงานและชวยใหเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติดวย96
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่ว ๆ ไปนั้น ยอมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันขององคการผูบริหารที่
ตองการประสิทธิภาพไมสามารถจะปลอยใหการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นตามสบาย
โดยไมมีการ
วางแผน
แตเขาจําเปนจะตองมีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือในดานการวางแผนการ
อรุณ รักธรรม, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
หนวยที่ 4 (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 278-280.
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อํานวยการ และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบงออกเปน
3 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงโดยการใชอํานาจ อํานาจหนาที่ตามตําแหนง บารมีสวนตัว ทั้งนี้
ยอมแลวแตสถานการณ จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความรู เจตคติของบุคคลในองคการ
ตลอดจนการวิเคราะหในดานการมีสวนรวม และการบังคับเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
2. การเปลี่ยนแปลงโดยผานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในขอนี้เราจะไดพิจารณาวา
ผูนําจะมีความสามารถในการสรางสิ่งแวดลอมใหคนทํางาน มีความรับผิดชอบมากหรือสูงขึ้นได
อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติการทั้งในสวนบุคคลและกลุม
3. เปนการศึกษาถึงการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะอธิบายถึง
แนวความคิดในการผสมผสานในวัตถุประสงคตาม ขอ 1. และ 2. ขางตนนี้ นอกจากนั้นจะพิจารณา
ถึงแนวคิดในเรื่อง “แรงดัน-แรงดึง” ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบตอสวนรวมทั้งหมด
ขององคการ
ในการพัฒนาวิธีการในการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจะตองพิจารณาวา อะไรเปนอํานาจที่พอจะเปน
เครื่องมือและใชใหเปนประโยชนไดบาง การทําความเขาใจเรื่องนี้อยางนอยจําเปนตองศึกษาถึงที่มา
ของอํานาจกวาง ๆ คือ
ที่มาของอํานาจ อํานาจ คือ ความสามารถที่จะโนมนาวบุคคลอื่น หรืออํานาจเกิดขึ้นจากสํานักงาน
ที่เขาทําอยู หรือบารมีสวนตัว หรืออาจะทั้งสองอยางผสมผสานกัน บุคคลใดก็ตามที่สามารถบังคับ
ใหบุคคลอื่นกระทําหรือไมทําอยางใดอยางหนึ่งโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนเแลว เราก็อาจจะ
พิจารณาไดวา บุคคลแรกมีอํานาจหนาที่จากงานที่ทําอยูนั้นเหนือกวาบุคคลที่สอง สวนบารมี
สวนตัวจากการที่ผูใตบังคับบัญชา
หรือผูรวมงานยินยอมทําตามโดยปราศจากอํานาจบังคับโดย
หนาที่บุคคลอาจจะมีอํานาจทั้งสองประการก็ได บางคนอาจจะมีเพียงอยางเดียว
ลักษณะผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิผล
ถาหากใครคนใดคนหนึ่งพยายามทีจ่ ะมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่นเราอาจจะเรียกไดวา บุคคลผูนี้พยายามทีจ่ ะทําหนาที่เปน “
หัวหนา ” ความพยายามนั้นอาจจะสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได และถาจะคํานึงตอไปความรับผิดชอบ
พื้นฐานขององคการก็คือ การทํางานใหสําเร็จโดยความรวมมือจากบุคคลอื่น (หรือประชาชน)
ความสําเร็จของเขายอมวัดไดโดย “ผลงานที่ออกมา” หรือผลผลิตของคนทํางานในกลุมที่บุคคลนั้น
เปนผูรับผิดชอบอยู
คําวา “ ความสําเร็จของงาน ” ยอมพิจารณาไดจากพฤติกรรมของบุคคลหรือ
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กลุมหรืออีกนัยหนึ่ง “ประสิทธิผล” อธิบายถึงความรูส ึกหรือเจตคติภายในของมนุษยหรือกลุมโดย
ธรรมชาติ ถาหากวาบุคคลมีความสนใจเพียง “ความสําเร็จ” ดูเหมือนวาเขามีแนวโนมที่เนนย้ําจาก
อํานาจ หนาที่ตามตําแหนง และก็มุงบังคับบัญชาโดยใกลชิด
อยางไรก็ตาม ถาเผื่อเขาทํางานมีประสิทธิผล เขาจะขึน้ อยูกับบารมีสวนบุคคลและการบังคับบัญชา
โดยทั่วๆ ไป อํานาจหนาทีเ่ ปนการบังคับบัญชาจากเบื้องสูงสูเบื้องลาง แตบารมีสวนบุคคลเปนความ
ยอมรับอํานาจจากผูที่เปนผูใตบังคับบัญชาไปสูเบื้องบน คือผูบังคับบัญชา
การแสวงหาความรวมมือเพือ่ การเปลี่ยนแปลงดูเหมือนวาจะมีความเหมาะสมกับกลุม ทํางานที่เปน
ผูใหญ มีเหตุผล มุงที่ความสําเร็จของงาน โดยใชความรูและประสบการณที่เปนประโยชนในการ
พัฒนาวิธีการ เพื่อความสําเร็จผลในเปาหมายตรงกันขามคือ บุคคลที่ยังเปนเด็กหรือยังขาดเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงโดยการบังคับอาจจะมีประสิทธิผลหรือใชไดผลดีกวา เพราะวายังมีพฤติกรรมแบบ
ตองขึ้นอยูกับบุคคลอื่น และมักจะไมมีความแนใจในดานความรับผิดชอบสูง จึงตองบังคับเชนนัน้
จึงจะไดผล
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงโดยความรวมมือ มีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพในเมื่อไดรับการ
กระตุนโดยผูน ําที่มีบารมีสวนตัวสูง และการเปลี่ยนแปลงโดยการบังคับจําเปนเมื่อมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย การมีผลตอบแทน การทําโทษ เขามาเกีย่ วของดวย เปนตน
ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงโดยความรวมมือเมื่อเกิดขึ้นแลวมักจะคงทนอยู
ไดนาน แตมีขอ เสียที่วา บางครั้งเปนการชักชาและพัฒนาไปเรื่อยๆ ในอีกสวนหนึ่ง สวนการบังคับ
ยอมมีประโยชนในงานทีเ่ รงรัดหรือตองการความรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ ความ ไมแนนอน และ
จะคงอยูใ นชวงที่ผูนําผูนั้นดํารงตําแหนงอยูเทานั้น
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาองคการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มีอีกสิ่งหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะแบงออกเปน 3 ระยะดวยกัน นั่นก็คือ 1) การละลายพฤติกรรม 2)ระยะกําลัง
เปลี่ยนแปลง และ 3) การรวมตัวของพฤติกรรมใหม
1. การละลายพฤติกรรม (unfreezing)
เปาหมายสําคัญของการละลายพฤติกรรม คือ การกระตุน ทางใจแกบุคคล
หรือกลุมใหมคี วามรักพรอมในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนแกะน้ําแข็งในตูเย็นทีจ่ ับแข็ง
ออกมาละลายใหเปนน้ําใหม พฤติกรรมของมนุษยก็เชน เปดเผยออกมาวาเรามีปญหาอะไร อะไร
เปนจุดออน จะเปลี่ยนแปลงอยางไร โดยความเห็นวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเปนสําคัญ
การละลายพฤติกรรมของมนุษยซึ่งมีขอสังเกตบางประการ คือ 1) วิเคราะหวาอะไรเปนอุปสรรคใน
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การทํางานกับบุคคลอื่น 2) ยอมรับพฤติกรรมและเจตคติใหมอนั จะเปนประโยชนในการทํางาน
รวมกัน
3) เปดเผยความรูสึกที่มีตอกัน อันจะเปนการเพิ่มความเขาใจอันดีระหวางกัน
2. ระยะกําลังเปลี่ยนแปลง (changing or moving)
เมื่อบุคคลไดถูกกระตุน ใหมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการดังกลาวจะเกิด
ขึ้นโดยการเลียนแบบบุคคลอื่น และนับเปนการเปลีย่ นแปลงจากภายในความรูสึกและพฤติกรรม
การเลียนแบบเกิดขึ้นเมื่อมีแบบอยางใดอยางหนึ่งจัดใหมขี ึ้นภายในสภาพแวดลอม หากบุคคลใด
พยายามเรียนรูแ บบพฤติกรรมใหมได โดยพยายามตัวเหมือนแมแบบนัน้ ก็บรรลุผลไดเชนกัน
สวนการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้น เมื่อบุคคลถูกจัดใหอยูภายในสถานการณหนึ่งทีพ่ วกเขาตองการ
มีพฤติกรรมใหม และตองการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จภายใตสถานการณนี้เอง พวกเขาจะ
เรียนรูถึงพฤติกรรมใหมๆ มิใชเพียงแตเพื่อการอยูรอดเทานั้น แตเพราะวาตองการที่จะมีความสําเร็จ
ในระดับสูงในงาน
3. การรวมตัวใหมของพฤติกรรม (refereeing)
กระบวนการแสวงหาความตองการพฤติกรรมใหมๆ มาถึงขั้นผสมผสาน
บุคลิกลักษณะและความรูสึกเขาดวยกัน เรียกวา “การรวมตัวของพฤติกรรมใหม”
กลาวโดยสรุป จะเห็นวาผูบริหารจําเปนตองมีความรูค วามสามารถในการนิเทศตามแนวคิดของ
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) รวม 8 ดาน คือ การสรางบรรยากาศที่ดี การสรางทีมงาน การ
แกปญหาความขัดแยง การตัดสินใจ การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การมอบหมายงานบุคลากร และการนําในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากผูบริหารมี
ความรูความสามารถดังกลาวแลวจะชวยใหประสบความสําเร็จในงานดานนิเทศการศึกษา ใหมีประ
สิทธิ-ภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
งานวิชาการนับวาเปนงานทีส่ ําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ ครูจึงตองให
ความสนใจ และตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจงานวิชาการ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการไว 7 งาน
ดวยกันกลาวคือ (1) งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (2) งานดานการเรียนการสอน(3)
งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (4) งานวัดผลและประเมินผล (5) งาน
หองสมุด (6) งานนิเทศภายใน (7) งานอบรมทางวิชาการ97
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2536) , 4.
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งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ความหมายของหลักสูตร สุมิตร คุณากร ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หมายถึง
ประมวลกิจกรรมและประสบการณที่มีอยู ทั้งในและนอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึน้ 98 ภิญโญ
สาธร กลาววา “หลักสูตร” หมายถึง ประสบการณทั้งมวลที่โรงเรียนจัดใหนกั เรียนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีอันจําเปนตอการดํารงชีวิต
หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งในระบบการศึกษา การจัดการศึกษาจะดีหรือไม ขึ้นอยูกับเรื่อง
ของหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจ99 สวัสดิ์ จงกล ใหความหมายของหลักสูตรไว
วา “หลักสูตร” หมายถึง ขอกําหนดที่วาดวยจุดมุงหมาย ทางการศึกษาแนวทางดําเนินงาน เนื้อหา
สาระซึ่งใหผูเรียน มีความรู
เจตคติ และพฤติกรรมที่สอดคลองกับจุดมุงหมายทางการ
ศึกษา100 สันต ธรรมบํารุง กลาววา หลักสูตรมีความหมายในแนวกวาง และในแนวแคบ
สรุปไดเปน 3 แนวทาง แนวทางที่ 1 หลักสูตรคือหลักสูตร (curriculum as curriculum) เปน
ความหมายทีห่ ยุดนิ่งเพราะเปนหลักการยากแกการแกไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แนวทางที่ 2
หลักสูตรเปนเนื้อหาวิชาที่ตอ งสอน (curriculum as a field of study) หมายถึง วิชา หรือเนื้อหาวิชา ที่
ตองมีการเรียนการสอน ซึ่งเปนการรวมเอาเนื้อหาวิชาประสบการณ กิจกรรม และการสอนของครู
ที่มีตอนักเรียนเขาดวยกัน แนวทางที่ 3 หลักสูตรเปนระบบ (curriculum as system) หมายถึง เปน
กระบวนการ โดยมีการสง
วัตถุดิบผานกระบวนการแลวไดผลผลิตที่
สมบูรณออกมาเปนการมองหลักสูตรในความหมายที่กวางที่สุด101 กิติมา ปรีดีดิลก กลาววาใน
การดําเนินงาน การจัดการศึกษาจะเปนไปในทิศทางใด ขึ้นอยูกับหลักการของหลักสูตรเปนสําคัญ
เพราะหลักสูตรเปนที่รวมของ จุดหมาย โครงสราง อัตราเวลาเรียน เนื้อหา และกิจกรรมตางๆ เขาไว
ดวยกันทั้งหมด เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน102 สวน สุมน อมรวิวฒ
ั น ไดสรุป
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แหงชาติ 5, 2 (กุมภาพันธ – มีนาคม 2521) : 20.
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ความหมายของหลักสูตรวา เปนแนวประสบการณทั้งหลายที่มุงหมายใหนกั เรียนไดรับ จาก
การศึกษาและพัฒนาทุก ๆ ดาน ครอบคลุมถึงการกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
วิธีการฝกฝนอบรมเด็กในชั้นเรียน103 ทาบา (Taba) กลาววา
หลักสูตร หมายถึง แผนสําหรับ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู1 04 ขณะเดียวกัน แทนเนอร (Tanner) ใหคําจํากัดความวา หลักสูตร
ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรู ที่ไดจัดเตรียมไวอยางดี โดยโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ105
นอกจากนี้ กูด (Good) กลาววา หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาการตางๆ ที่รวมทุกวิชาเขาดวยกัน เพื่อให
ผูเรียนไดเลาเรียนภายใตการแนะนําของโรงเรียน106 ในทํานองเดียวกัน บอบบิท (Bobbit) กลาววา
“หลักสูตร” หมายถึง มวลประสบการณทงั้ หมดที่ครูสอนใหแกนกั เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การดํารงชีวิตเปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต107
จากความหมายของหลักสูตรดังกลาวพอสรุปไดวาหลักสูตรหมายถึง
มวลประสบการณทที่ าง
โรงเรียนจัดขึน้ ทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อใหนกั เรียนไดเกิดการเรียนรู และพัฒนาทักษะดานตางๆ
เพื่อใหดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางสงบสุขทั้งในสภาพปจจุบันและอนาคต
องคประกอบของหลักสูตร
กอ สวัสดิพาณิชย
กลาววา หลักสูตรประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ คือ (1)
จุดหมายของหลักสูตร (2) โครงสรางของหลักสูตร (3) เนื้อหาของหลักสูตร (4) วัสดุประกอบ
หลักสูตร (5) กระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร108 พจน สะเพียรชัย กลาววา
หลักสูตรจะดีหรือไม
ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร
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สุมน อมรวิวฒ
ั น, หลักสูตรและการสอนในระดับประถมศึกษา (กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 6
104
Hilda Taba, Curriculum Development : Theory and Practice (New York : Harcourt,
Brace and World, 1962), 11.
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Deniel Tanner, Secondary Curriculum : Theory and Development (New York :
Mcmillan, 1971), 406.
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Carter V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill Book Co.,

1973), 183.
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Frandlin Bobbit, The Curriculum (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1974),

4.
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กอ สวัสดิพาณิชย, หลักสูตรมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,

2519), 126.
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ซึ่งประกอบดวย 6 สวนใหญ ๆ ดังนี้ (1) ปรัชญาและปญหา (2) จุดหมาย (3) เนื้อหาวิชา และ
จํานวนชั่วโมง สําหรับสอนแตละวิชา (4) กระบวนการเรียนการสอน (5) การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน (6) การบริหารหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ109
กาญจนา คุณารักษ กลาววา หลักสูตร มีองคประกอบที่สําคัญ ประกอบดวย 6 ประการ คือ (1)
จุดมุงหมายของหลักสูตร
(curriculum sins) หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแลว (2) จุดประสงคของการเรียนการสอน เนื้อหาสาระในวิชาที่
กําหนดไว (3) เนื้อหาสาระและประสบการณ (content and experience) หมายถึง สิ่งที่ตองการให
ผูเรียนไดเรียนรูและประสบการณที่ตองการใหไดรับ
(4) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน
(instructional strategies) หมายถึง กระบวนการและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานความรูและอื่นๆ ตามจุดประสงคและ
จุดหมายที่กําหนดไว (5) วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน (instructional media and materials)
หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุตา งๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษาและอืน่ ๆ ที่ชวยเสริม
คุณภาพ และประสิทธิภาพการเรียนการสอน
(6) การประเมิน (evaluation) หมายถึง การ
ประเมินผลหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนการสอน110
สวน ทาบา (Taba) กลาววา
หลักสูตรมีองคประกอบดังนี้ (1) วัตถุประสงค (objectives) (2) เนื้อหา (content) (3) การนํา
หลักสูตรไปใช (curriculum implementation) (4) การประเมินผล (evaluation)111
ความคาดหวังของหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับสมบูรณ พ.ศ. 2533)
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีความคาดหวังใหผูเรียนคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน และทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนา คุณภาพชีวิต
ใหพรอมที่จะทําประโยชนกบั สังคมตามบทบาทหนาที่ของตน ในการนี้จะตองปลูกฝงใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะในดานตางๆ ตอไปนี้ (1) การพัฒนาตน ไดแก มีความรูพนื้ ฐาน มีสุขภาพกายใจสมบูรณ
แกปญหาเปน เสียสละ และมุงพัฒนา (2) การพัฒนาอาชีพ ไดแก การทํางานรวมกับผูอื่นได รักการ
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พจน สะเพียรชัย, “โครงสรางของหลักสูตรทั่วไป,” สภาการศึกษาแหงชาติ 8, 9
(กันยายน 2525) : 71-78.
110
กาญจนา คุณารักษ, หลักสูตรและการพัฒนา (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2527), 15.
111
Kilda Taba, Curriculum Development : Theory and Practice, 398.
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ทํางานและทํางานเปน (3) การพัฒนาสังคม ไดแก การปฏิบัติหนาที่ของตนตอบาน ชุมชน
ประเทศชาติและโลก112
จุดเนนของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามความคาดหวังของหลักสูตร
ในการ
จัดการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงจุดเนน กลาวคือ
1. จัดการเรียนการสอนเนนกระบวนการ
จัดใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และเกิดทักษะในกระบวนการตาง ๆ เพื่อนําความรู
และประสบการณ ไปใชในการดํารงชีวิต กระบวนการตางๆ ที่จะปลูกฝงใหเกิดขึ้น เชน
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการแสวงหาความรู
กระบวนการฝกทักษะ กระบวนการจัดการ และกระบวนการกลุม เปนตน เพื่อใหผูเรียนไดเกิด
ความรู ความเขาใจ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและกระบวนการตางๆ ดังกลาว ครู
จําเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
มาเปนการสอนทีฝ่ กใหผูเรียนมีนิสัยในการใชทักษะ
กระบวนการ ในการแสดงออกทุก ๆ ดาน กระบวนการดังกลาว มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ตระหนักใน
ปญหาและความจําเปน (2) คิดวิเคราะหวิจารณ (3) สรางทางเลือกอยางหลากหลาย (4)
ประเมินและเลือกทางเลือก (5) กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ (6) ปฏิบัติดวยความชื่นชม
(7) ประเมินผลระหวางปฏิบัติ (8) ปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ (9) ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความ
ภูมิใจ ในการจัดการเรียนการสอน อาจจัดใหครบทั้ง 9 ขั้นตอน หรือปรับใหเหมาะสมตามลักษณะ
ของจุดประสงคของแตละกลุม ประสบการณได
2. การสงเสริมใหทอ งถิ่นพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
ตองคํานึงถึงความหลากหลายของทองถิ่น
ซึ่งแตกตางกันทั้งทางดาน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นหลักสูตรฉบับนี้จงึ เปดโอกาสใหทองถิ่นจัดทํา
รายละเอียดในสวนที่เปนของทองถิ่น ไดตามเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อให เรียน
ไดรับประโยชนจากการเรียนรูจากทองถิ่นของตน และเพื่อปลูกฝง ใหผูเรียนมีความรักและความ
ผูกพันกับทองถิ่นของตนเองดวย
3. จัดการเรียนการสอนตามแนวดําเนินการ
112

กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2535), 1.
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หลักสูตรฉบับนี้ ไดมีการกําหนดแนวดําเนินการ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางที่จะจัดการ
เรียนการสอนใหประสบความสําเร็จตามจุดหมาย โดยมีจุดเนน 2 ประการ คือ 1) จัดการเรียน
การสอนโดยเนนการเรียนรูท ี่มีความหมายตอผูเรียนใหมากที่สุด 2) จัดการเรียนการสอนให
ยืดหยุนไดตามเงื่อนไขและสภาพความตองการของทองถิ่น113
โครงสรางของหลักสูตร
มวลประสบการณที่จัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี 5 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 กลุมทักษะทีเ่ ปน
เครื่องมือการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาไทย และคณิตศาสตร กลุมที่ 2 กลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตวาดวยกระบวนการแกไขปญหาของชีวิตและสังคมโดยเนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อความดํารงอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี กลุมที่ 3 กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย
วาดวยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางเสริมนิสัย คานิยม เจตคติ และพฤติกรรม เพื่อนําไปสูการมี
บุคลิกภาพที่ดี กลุมที่ 4 กลุมการสรางและพื้นฐานอาชีพ วาดวยประสบการณทวั่ ไปในการทํางาน
และความรูพนื้ ฐานในการประกอบอาชีพ กลุมที่ 5 กลุมประสบการณพิเศษวาดวยกิจกรรมตามความ
สนใจของผูเรียน สําหรับกลุมประสบการณพิเศษในชัน้ ป.5-6 โรงเรียนอาจเลือกจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความรูและทักษะ ในกลุมประสบการณทั้ง 4 หรือเลือกจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
สนใจของผูเรียน เชน ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเลือกจัดหลายๆ กิจกรรมก็ได
การนําหลักสูตรไปใช
การดําเนินการใชหลักสูตรเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายนัน้ จําเปนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) การจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการใชหลักสูตร 2) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน 3) การจัดทํากําหนดการสอนและตารางสอน 4) การจัดชั้นเรียน 5) การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการเรียนใชหลักสูตรของโรงเรียน 6) การสงเสริมงานทางดานวิชาการ 7) แนว
ปฏิบัติในหองเรียน114 อนงคศิริ วิชาลัย กลาววาในการนําหลักสูตรไปใช ควรพิจารณาถึง
กิจกรรม 3 ประการ ดังตอไปนี้ คือ 1) การปรับเพื่อนําไปสูการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรศึกษา
วิเคราะหความสัมพันธ ระหวางหลักสูตรแมบทกับแผนการสอนในดานจุดมุงหมายเฉพาะเนื้อหา
กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533), 3-7.
113
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กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) , 72.
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กิจกรรม และการประเมินผล 2) การจัดเตรียมดําเนินการผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาทในการ
จัดเตรียมดําเนินการ ไดแก จัดประชุมครูในโรงเรียนกอนเปดภาคเรียน จัดทําโครงการสอน
กําหนดการสอน
ตารางเรียนพิจารณาครูเขาสอนตามความสมัครใจหรือผูบริหารจัดใหครูจดั
เตรียมการสอน บันทึกการสอนโดยยึดจุดมุงหมาย เนื้อหา และกิจกรรม 3) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการนิเทศ โดยเฉพาะการ
นิเทศภายในโรงเรียน ในการที่จะปรับปรุงแกไขหรือการพัฒนาการสอนของครู เพื่อใหการเรียน
การสอนมีคุณภาพ ผูบริหารโรงเรียนอาจจะใชการนิเทศทางตรงหรือทางออมก็ได115
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกาํ หนดแนวปฏิบัติ ดานหลักสูตร และการนํา
หลักสูตรไปใช เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดใหมหี ลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 และเอกสารประกอบหลักสูตร เชน แนวการสอน
กําหนดการสอน คูมือครู แผนการสอน ใหเพียงพอและครบถวนทุกระดับชั้นเรียน 2) ศึกษาและ
ทําความเขาใจหลักสูตรใหชดั เจนตั้งแตหลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาสาระ
ตลอดจนถึงการวัดผลและประเมินผล โดยอาจตั้งเปนคณะทํางาน ทําการศึกษา และวิเคราะห
หลักสูตรซึ่งควรประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ หัวหนา
กลุมประสบการณ และครูผูสอน 3) วางแผนการนําหลักสูตรไปใช โดยการจัดประชุมผูเกี่ยวของ
และครูผูสอนเพื่อชี้แจงแนะนํา ทบทวนหลักสูตรกอนเปดภาคเรียนหรือกอนลงมือสอน 4) นิเทศ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล การนําหลักสูตรไปใช โดยพิจารณาจาก
รายงานตางๆ เชน บันทึกการสังเกตการสอน แผนการสอน บันทึกการสอน คุณภาพ และความรู
ความสามารถของนักเรียน
5) ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร โดยการ
วิเคราะหปญหาและสาเหตุทงั้ ในสวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร เชน ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน และในสวนของปจจัยอืน่ ที่เกี่ยวของ 6) พัฒนาตนเอง และครูผูสอน
ใหมีความรูความเขาใจ ที่เกี่ยวกับการใชหลักสูตรอยูเสมอ โดยเขารวมประชุม สัมมนา อบรม ฟง
การอภิปราย หรือสนทนารวมกับผูมีความรูดานหลักสูตรหรือผูที่เกี่ยวของ116
แนวทางสิ่งเสริมและสนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช

115

อนงคศิริ วิชาลัย, “ผูบริหารกับการนําหลักสูตรไปใช,” สารพัฒนาหลักสูตร 34, 69
(ธันวาคม 2530) : 16 – 19.
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2536), 5.
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กระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวคิดวา หลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาที่เปนเครื่องขี้บงบอก
วา เยาวชนไทยอนาคตของชาติ ควรจะเปนพลเมืองที่มีลักษณะอยางไรที่สังคมไทยตองการ และ
สามารถดําเนินชีวิตของตนไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตาม ถึงแมวา หลักสูตรจะ สรางขึ้นอยางดี
เลิศและเหมาะสมเพียงใดก็ตาม แตถาไมมีระบบการสงเสริม และสนับสนุน การนําหลักสูตรไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ ก็ยากทีก่ ารใชหลักสูตรจะบรรลุเปาหมาย
จุดหมายของการนําหลักสูตรไปใช คือการจัดการใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใช
หลักสูตร
ปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 ประเภทดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การจัดการ
เพื่ออํานวยใหการนําหลักสูตรไปใช คือใหครูสามารถสอนผูเรียนใหเรียนไดอยางมี ประสิทธิภาพ
จึงควรกระทําอยางเปนระบบ ใหสอดคลองกันทุกระดับทั้งในสวนกลางและทองถิ่น และกระทํา
อยางทั่วถึงตอเนื่อง
เพื่อใหหนวยปฏิบัติอยูในสภาพพรอมที่จะทํางานและพัฒนางานใหดขี ึ้น
ตลอดเวลา ดังนี้ (1) กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช (2)งานสงเสริมและ
สนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช (3) รูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนที่สําคัญ (4)การสงเสริมและ
สนับสนุนการใชหลักสูตรของบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ117
จากที่กลาวมานี้พอสรุปไดวา งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชนั้น ครูถือวามี
บทบาท
สําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนผูนําหลักสูตรไปปฏิบัติมากที่สุด ดังนั้น ครูในโรงเรียนจําเปนตองศึกษา
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ใหเขาใจในหลักการ จุดหมายและโครงสรางของหลักสูตร
อยางลึกซึ้ง ชัดเจน ตลอดจนสามารถใหคําแนะนํา และใหความชวยเหลือเพื่อบุตรเพื่อให
จุดมุงหมายของหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่ไดวางไว และนักเรียนที่มีประสิทธิภาพตามตองการ
งานดานการเรียนการสอน
ปรีชา นิพนธพิทยา ไดกลาววา การเรียนการสอนถือวาเปนกิจกรรมหลักของงาน
วิชาการ เพราะเปนกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับประสบการณทั้งทางตรงและ
ทางออม และมีความคิดริเริม่ สรางสรรค ทั้งนี้ครูและผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดเตรียมและอํานวย
ความสะดวกใหการเรียนการสอนเปนไปอยางถูกตองตามเนื้อหาหลักสูตรพรอมทั้งดําเนินการเรียน
การสอนใหมปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งตองอาศัยการวาง
แผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ118
117

กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2535), 59 – 65.
118
ปรีชา นิพนธพิทยา, การประถมศึกษากับการพัฒนา (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,
2525), 122.

64
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกาํ หนดขอบขายของงาน
ดานการเรียน
การสอนไวดังนี้ (1) จัดใหมแี ผนการสอนใหครบถวนทุกชั้น และทุกกลุม
ประสบการณ
สําหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 มุงเนนใหครูผูสอนเปนผูจัดทําแผนการสอนเอง
ผูบริหารตองเปนผูนํา และกระตุนใหครูจดั ทําและติดตามการนําไปใชดวย (2) จัดหองเรียนให
เหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักเรียน รวมถึงจัดวัสดุครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกให
เพียงพอตามความจําเปน (3) จัดสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและหองพิเศษเพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุม ประสบการณตางๆ ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน
(4) จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบพิมพตางๆ ที่สนับสนุนการสอน เชน
แผนการสอน คูมือครู และเอกสารที่เกีย่ วของสําหรับครูผูสอนใหเพียงพอทุกระดับชั้นและทุกกลุม
ประสบการณ โดยการสํารวจความขาดแคลนและความตองการ (5) จัดทําหรือจัดหาเอกสารที่
เกี่ยวของสําหรับครูผูสอนใหเพียงพอทุกระดับชั้นและทุกกลุมประสบการณ โดยการสํารวจความ
ขาดแคลนและความตองการ (6) จัดครูประจําชั้น ครูประจําวิชาใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ประสบการณและความถนัด หากไมสามารถดําเนินการไดก็ใหจัดตามความสมัครใจ
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักเรียนดวย (7) ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดย
การตรวจแผนการสอน หรือบันทึกการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ (8) เยี่ยมชัน้ เรียน หรือสังเกตการ
สอน โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงานไว (9) จัดครูเขาสอนแทนครูที่ขาดหรือครูที่ไมมาปฏิบัติงาน
โดยมีการบันทึกมอบหมายงานและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
(10)
ติดตามชวยเหลือพิเศษ ชวยแกปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนใหแกครู ใหขวัญและ
กําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร (11)เปนผูนาํ ใหครูปรับปรุงการสอน ให
รูจักใชเทคนิค และวิธีการสอนแบบตาง ๆ และเลือกกิจกรรมการสอนโดยคํานึงถึงสภาพความ
พรอมของ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสิง่ แวดลอม เปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะและ
เจตคติที่ด1ี 19
แนวดําเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวดําเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวในหลักสูตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ไววาเพื่อใหการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จตามจุดหมายขางตน จึงกําหนดแนวดําเนินการไวดังนี้ 1) จัดการ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ,ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 5 – 6.
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เรียนการสอน ใหยืดหยุน ตามเหตุการณและสภาพทองถิ่นโดยใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับทองถิน่ ตามความเหมาะสม 2) จัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหสอดคลองกับความสนใจและสภาพชีวิตของผูเรียนและใหโอกาสเทาเทียม
กัน ในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 3)จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยง
หรือบูรณาการ ทั้งภายในกลุม ประสบการณและระหวางกลุมประสบการณใหมากทีส่ ุด 4) จัดการ
เรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และสรางสรรค และ
กระบวนการกลุม 5) จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงใหมากที่สุด และเนนใหเกิด
ความคิดรวบยอดในกลุมประสบการณตาง ๆ 6) จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรอง
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง 7) ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงคใน
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ 8) ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุไวใน
จุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐาน เชน ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีวินัย รับผิดชอบ
ฯลฯ ควบคูไปดวย 9) จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริง
ของผูเรียน120
เวลาเรียน
ในคูมอื หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) ไดกําหนดเวลาเรียน
ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา โดยใชเวลาเรียนประมาณ 6 ปแตละปการศึกษาควรมีเวลาเรียนไมนอย
กวา 40 สัปดาหในหนึ่งสัปดาหตอ งมีเวลาเรียนไมนอยกวา 25 ชั่วโมง หรือ 75 คาบ ซึ่ง
กําหนดใหคาบละ 20 นาที ทั้งนี้เมื่อรวมแลวตองไมต่ํากวา 200 วัน และไมต่ํากวา 1,000 ชั่วโมง
และสําหรับชัน้ ป. 5 - 6 นั้น ใหเพิม่ เวลาในการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนในกลุม
ประสบการณพิเศษอีกไมต่ํากวา 200 ชั่วโมง
อัตราเวลาเรียนของมวลประสบการณทั้ง 5 กลุม ในแตละระดับชั้น กําหนดไวโดยประมาณ ดังนี้
121

มวลประสบการณ
120

อัตราการเรียนโดยประมาณ
ป.1-2
ป.3-4

ป.5-6

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2534), 4.
121
กรมวิชาการ, หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา , 2534), 3.
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รอยละ คาบ/ป รอยละ คาบ/ป รอยละ คาบ/ป
กลุมทักษะทีเ่ ปนเครือ่ งมือการ 50
1,500 35
1,050 25
750

1.
เรียนรู
2. กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 15
450
3. กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย
25
750
4. กลุมการงานและพืน้ ฐานอาชีพ
10
300
รวม
100
3,000
5. กลุมประสบการณพิเศษ
หมายเหตุ เวลาเรียนคาบละ 20 นาที คิดเปนชั่วโมงละ

20
25
20
100
3 คาบ

600
750
600
3,000
-

25
20
30
100
-

750
600
900
3,000
600

งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายของสื่อการสอนไวสอดคลองกับ
ชัยยงค พรหมวงศและคณะ โดยหมายถึง วัสดุอุปกรณและวิธีการประกอบการเรียนการสอน
เพื่อใชเปนสื่อกลางในการสือ่ ความหมาย ที่ผูสอนประสงคจะสง หรือถายทอดไปยังผูเรียนเองมี
ประสิทธิภาพ122 ลัดดา สุขปรีดี ใหความหมายสื่อการสอนวา เปนตัวกลางที่ใชในระบบการเรียน
การสอนเพื่อทําใหครู และผูเรียนเขาใจสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกันไดผลดี ตรงตามจุดมุงหมายของ
การเรียนการสอน123 สวน สมชาย แสงจิตตพันธุ ไดกลาววา เอกสารประกอบหลักสูตรเปน
เอกสารที่แจกแจงรายละเอียดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนซึ่งไดแก แผนการสอน คูมือครู คูมือการใชหลักสูตร หนังสือเรียน เปนตน124 ทิคตัน
(Ticktion) กลาวถึง ความสําคัญของสื่อการสอนตอการจัดการศึกษาวา สื่อการสอนจะสนองตอ
ความแตกตางระหวางบุคคลได เพราะสงเสริมใหนักเรียนศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตามความ
สนใจ และความตองการรวมทั้งสงเสริมใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากขึ้น125 เจอ
122

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, คูมือการใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521 (กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ดโปรดักซั่น, 2521), 21.
123
ลัดดา สุขปรีดี, เทคโนโลยีการเรียนการสอน , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ,
2522), 61.
124
สมชาย แสงจิตตพันธุ, “สื่อการสอน,” สารพัฒนาหลักสูตร อันดับที่ 62 (พฤษภาคม
2530) : 17 – 23.
125
Sidney G. Tickton, An Evaluation of Instructional Technology (New York :
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ลาซและอีลาย (Gerlach and Ely) ใหคําจํากัดความของสือ่ การสอนวา “สื่อการสอน คือ บุคคล วัสดุ
เหตุการณตางๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ ครู หนังสือ และสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน จัดเปนสื่อการสอนทั้งสิ้น126 เดล (Dele) กลาวถึง คุณคาของสื่อการสอนวา ทําใหผูเรียน
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตามความประสงคไดและใหประสบการณืแปลกใหมในหลายดานแก
ผูเรียน
ทําใหผูเรียนรูความหมายชวยขยาย และเพิ่มพูนขอบเขตของประสบการณของผูเรียนให
กวางขวางยิ่งขึน้ จดจําไดรวดเร็ว แมนยํายิ่งขึ้น โดยไมตองอาศัยคําอธิบาย และทําใหผูเรียนมี
สติปญญา แตกตางกันมาก ไดเขาใจเนือ้ หาวิชาเชนเดียวกัน127 จากความหมายดังกลาว สรุปได
วา สื่อการสอน หมายถึง สื่อวัสดุอุปกรณและวิธีการที่เปนตัวกลางที่ครูผูสอนใชนําความรูไปสู
ผูเรียน และทําใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว
ประเภทของสือ่ การสอน
ไชยยศ เรืองสุวรรณ ไดแบงสื่อการสอนตามลักษณะรูปรางของสื่อ ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท
คือ (1) สื่อประเภทเครือ่ งมือ เปนสื่อที่ไดมาจากความเจริญกาวหนา ทางวิทยาศาสตร แขนง
วิศวกรรมไฟฟา และอิเลคโทรนิคส เชน เครื่องฉายตางๆ เครื่องเสียง โทรทัศน ฯลฯ (2) สื่อประเภท
วัสดุ หมายถึง สื่อที่เปนผลผลิตมาจากวิทยาศาสตรเปนวัสดุที่มีการผุพังสิ้นเปลืองงาย เชน แผนที่
ฟลม แผนภูมิ แผนโปรงใส ฯลฯ (3) สื่อประเภทวิธาการ หมายถึง สื่อประเภทเทคนิค ระบบ
กระบวนการตางๆ เชน การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ การทดลอง นิทรรศการ ฯลฯ (4) สื่อ
ประสม หมายถึง การนําสื่อประเภทตางๆ ทั้งที่เปนเครื่องมือ วัสดุ วิธีการ มาใชรวมกันอยางมี
ความสัมพันธกัน ในลักษณะที่สื่อแตละอยางสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน บทเรียน
โปรแกรม ชุดการสอน128 ดี คีฟเฟอร (De Kieffer) ไดแบงสื่อการสอนออกเปนประเภทใหญ ๆ
ไว 3 ประเภท คือ 1) วัสดุที่ไมตองใชเครื่องฉาย ไดแก รูปภาพ ของจริง ของตัวอยาง หุนจําลอง
แผนที่ ลูกโปง ปายแสดง กระดานํา ปายนิเทศ และเครื่องมืออื่นๆ ตลอาดจนกิจกรรมตาง ๆ เชน
การฝกงานนอกสถานที่ การเลนละคร 2) วัสดุประกอบเครื่องฉาย เชน สไลด ฟลมสตริป แผนภาพ
R.R. Bouker Co, 1970), 182.
126
Vernon V. Gerlach and Donald P. Ely, Teaching and Media : A Systematic
Approach (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1971), 282.
127
Edgar Dale, Audio – Visual Methods in Teaching , 3rd ed. (New York :
Holt, Rinehart and Winstion, 1975), 8.
128
ไชยยศ เรืองสุวรรณ, เทคโนโลยีทางการศึกษา : หลักการและแนวปฏิบัติ
(กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2526), 141.
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โปรงใส ภาพทึบแสง ที่ใชกับเครื่องฉายทึบแสง ภาพยนตร และเครื่องฉายอืน่ ๆ 3)วัสดุและ
เครื่องมือที่ใชฟงเสียง เชน เครื่องเลนแผนเสียง เทป วิทยุ เครื่องขยายเสียง เปนตน129
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดขอบขายของ งานวัสดุประกอบ
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนไวดังนี้ (1) จัดหาและบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอนแกครูอยางเพียงพอ และครบถวนทุกกลุม ประสบการณ มีการสํารวจความตองการ
วางแผนเพื่อจัดหาและดําเนินการจัดหาบริการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการอยางเปนระบบ
(2) สงเสริมและสนับสนุนใหครูรูจักทํารูจกั ใช และรูจักเก็บบํารุงรักษาสื่อการสอนใหตรงกับเนื้อหา
และกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการสอน โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูแก
ครูผูสอน
(3)จัดใหมีศูนยสื่อหรือศูนยวิชาการของโรงเรียนเพื่อเปนแหลงผลิตและบริการสื่อแก
ครูผูสอน (4) สงเสริมใหครูรูจักคิดคนสรางสรรคสื่อหรือวิธีการใหมๆ ที่จะนํามาใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อนําไปสูการสรางผลงานทางวิชาการ (5) แสวงหาแหลงวิทยาการ ที่เปนสื่อการ
สอนในชุมชนหรือทองถิ่น เชนบุคลากร สถานที่ประกอบการการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ ฯลฯ เพื่อให
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน (6) จัดใหมีการติดตาม และประเมินผลการใชสื่อการเรียน
การสอนอยางสม่ําเสมอ โดยการสังเกตการสอนการดูแผนการสอน บันทึกการสอน สถิติการยืมสื่อ
ฯลฯ130
ความสําคัญของสื่อการสอน ถือวาอุปกรณสําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณและ
การปฏิบัติ กลาวคือ ชวยใหความรูเปนรูปธรรมมากขึ้น แตอยางไรก็ตามสือ่ การสอนจะเกิด
ประโยชนสูงสุดหรือไมนั้น ผูใชหรือครูตองรูจักใช วิธีใชตลอดจนดูแลรักษาใหอยูใ นสภาพ ใช
งานไดเสมอดวย
งานวัดผลและประเมินผล
อนันต ศรีโสภา ใหความหมายของการวัดผลวา หมายถึง การกําหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณเขากับสิ่งของ หรือเหตุการณทเี่ ปนไปตามกฎและการประเมินผล คือ กรรมวิธีของการ
จัดการวางแผนการเก็บรวบรวม และการใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจ ในทางเลือก

129

Robert E. De Kieffer, Audiovisual Instruction (New York : The Center for
Research in Education , 1965), 29.
130
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 6-7.
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ตาง ๆ 131 กานดา พูนลาภทวี กลาววา “ การวัดผลหมายถึง การกําหนดตัวเลข หรือสัญลักษณให
เขากับสิ่งของ หรือเหตุการณตางๆ ตามกฎเกณฑ โดยเปนการกําหนดปริมาณของสิ่งของที่ตองการ
จะวัด สวนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งของหรือการกระทําใด ๆ โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ132 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดใหความหมายของการวัดผลและ
ประเมินผลวา เปนมาตรการที่จะชวยใหไดขอมูลมาพัฒนาผูเรียน ใหมีคณ
ุ ลักษณะตามเปาหมายของ
หลักสูตร133 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหขอบขายของงานวัดผลและ
ประเมินผล กลาวคือ (1) จัดหาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) และใหสะดวกตอการนํา
ไปใช (2) ศึกษาและทําความเขาใจระเบียบวัดผลใหละเอียด ลึกซึ้ง สามารถอธิบาย หรือชี้แจงให
ครูผูสอนเขาใจ และปฏิบัตไิ ด (3) จัดใหมกี ารวัดผล และประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ระเบียบกําหนดไว (4) วางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผล และจัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักสูตรและเวลาเรียน (5) จัดหาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรม
เครื่องมือที่จําเปนเพื่อใชดําเนินงานวัดผลและประเมินผลใหพรอมและเพียงพอ (6) จัดสราง
เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพปรับปรุงการสรางขอสอบของครูใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
โดยการอบรมใหความรู ประชุมปฏิบัติการจัดสรางขอสอบ (7) ใหมีคณะกรรมการวัดผลของ
โรงเรียน เพื่อพิจารณาการเลื่อนชั้นหรือการซ้ําชั้นของนักเรียน (8) จัดใหมีครูซึ่งมีพื้นความรูดาน
สถิติพอสมควร ทําหนาทีว่ ดั ผลและประเมินผล (9) วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
ประสบการณ ทุกระดับชั้นเรียนและนําผล การวิเคราะหมาใชปรับปรุงการเรียนการสอน (10)
ติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดผล ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เชน สมุดประจํา
ชั้น สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน (11) จัดทําผลการประเมินแสดงความกาวหนาของนักเรียน
ทุกชั้น ทุกคนและทุกกลุม ประสบการณเพื่อใหนักเรียนสามารถาตรวจสอบความสามารถของ
ตนเองไดดวย134
131

อนันต ศรีโสภา, การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช, 2520), 3.
132
กานดา พูนลาภทวี, การวัดผลการศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 13.
133
กรมวิชาการ, คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2535), คํานํา.
134
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2536), 7.
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จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการในการหาจํานวน
ปริมาณของสิ่งของตางๆ โดยอาศัยเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่ง เพื่อชี้รายละเอียดเกีย่ วกับสิ่งที่วัดวามี
จํานวนหรือปริมาณเทาใดและการประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการของการตัดสินใจ
การวินจิ ฉัย การตีราคาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีหลักเกณฑ โดยอาศัยความยุติธรรมของผูประเมินซึ่งเปน
การประเมินจากผลของการวัดผล
องคประกอบของการประเมินผล การประเมินผลมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) ผลการวัด ทําให
ทราบสภาพความเปนจริงของสิ่งที่จะประเมินวามีปริมาณเทาไร มีคุณสมบัติอยางไร เพื่อใชเปน
ขอมูลสําหรับนําไปเปรียบเทียบเกณฑ 2) เกณฑการพิจารณา (criteria) ในการตัดสินใจวาสิ่งไหน
เปนอยางไร จะตองมีหลักเกณฑหรือมีมาตรฐาน โดยการนําผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ
ที่กําหนด 3) การตัดสินใจ (decision) เปนการชี้ขาดหรือ สรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลการ
ปฏิบัติซึ่งไดจากการวัดกับเกณฑทกี่ ําหนด135
จุดประสงคของการวัดผลและประเมินผล การประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น มีความมุงหมายเพื่อดูวาผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหลังจากการสอนไปแลวมากนอยเพียงใด เชนผูเรียนคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน
มีวินัยและนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันไดหรือไม
การประเมินผลการเรียนการสอนจึง
ไมไดเนนการสอน เพื่อสอนแตตองการใหผูสอนประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
ตลอดปมากกวา กลาวคือ ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนเรียนในสิ่งที่เปนประโยชนและ เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตในสังคม เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวทางที่หลักสูตร พึงประสงค
136
กลาวโดยสรุป งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา เปนงานที่ตอเนื่องจากงานการเรียนการสอน
ทั้งนี้เพราะลําพังกระบวนการเรียนการสอนอยางเดียวนัน้ ไมอาจจะชี้หรือวัดไดเทีย่ งตรงนัก ใน
เนื้อหาวิชาความรูที่เรียนสําหรับตัวของนักเรียน ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลการศึกษาจึงเปน
กระบวนการเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการเรียนการสอน
งานหองสมุด
ในปจจุบนั สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดจดั ใหทกุ โรงเรียนทั่ว
135

ไพศาล หวังพานิช, การวัดผลการศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 14.
136
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 185.
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ประเทศมีหองสมุดโรงเรียน หรือมุมหนังสือเพื่อใหเปนแหลงคนควาสําหรับบุคลากรในโรงเรียน
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และนักการภารโรง ตลอดจนชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่
บุคลากรในโรงเรียน ควรจะไดใชประโยชนจากแหลงความรูดังกลาว ใหคุมคาการทีจ่ ะใชไดคุมคา
เพียงใดขึ้นอยูก ับวาผูใชเห็นความสําคัญและใหความสําคัญกับหองสมุดอยางไรและเพียงใด บทนี้
มุงหมายจะสนอใหผูมสี วนเกี่ยวของกับการจัดและการใชหองสมุดโรงเรียน
และมุมหนังสือได
เขาใจถึงความหมายของหองสมุดในโรงเรียนและมุมหนังสือทราบถึงการดําเนินงานหองสมุดของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินการผานมา
และจะดําเนินการตอไป
โดยเนนใหตระหนักถึงภารกิจในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเห็นความสําคัญที่จะจัดใหมี
และใชหองสมุดเพื่อการเรียนการสอนตามลําดับ ดังนี้
หองสมุดโรงเรียน หมายถึง หองหรืออาคารในโรงเรียน อันเปนแหลงรวมวัสดุสารนิเทศ
ประกอบดวยหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ และโสตทัศนวัสดุ วัสดุสารนิเทศทุกชนิดเสนอเรื่องราว
อันใหความรูทุกแขนงวิชา ความบันเทิง ความจรรโลงใจรวมทั้งการจัดบริการเพื่อใหความสะดวก
แกผูใชทุกวิถที าง137
มุมหนังสือ หมายถึง สถานที่สวนใดสวนหนึ่งของหอง หรือระเบียงในอาคารเรียน ที่จัดไว
แกปญหาในโรงเรียนที่ไมเพียงพอที่จะจัดหองเสมุดได มักจะจัดในโรงเรียนขนาดเล็กหรือ หมายถึง
การจัดมุมใดมุมหนึ่งในหองเรียน เปนที่อา นหนังสือสําหรับนักเรียน ที่ทํากิจกรรมการเรียนเสร็จ
แลว138
จุดมุงหมายของหองสมุดโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจําเปนตองอาศัยหองสมุดโรงเรียนหรือมุมหนังสือเปนอยางมาก
เพราะตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) มุงที่จะให
นักเรียนมีความรู มีทักษะ สามารถคิดและแกปญหา เปนคุณคาของการเรียนรูและสามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวันได หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ไดระบุถึงคุณภาพของนักเรียนที่พึงประสงค ไวเปนขอแรกวา “สามารถสื่อความดวยการอาน การ
ฟง การพูด และการเขียนอยางมีวจิ ารณญาณ” และถาดูลึกลงไปถึงกลุมทักษะภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ไดกลาวถึงจุดประสงคที่ตองปลูกฝงใหนกั เรียนมีคุณลักษณะในขอ 4 วา “ให

137

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2534), 4.
138

เรื่องเดียวกัน.
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มีนิสัยรักการอานรูจักเลือกหนังสืออาน และใชเวลาวางในการแสวงหาความรู
เพิ่มเติมจาก
หนังสือ สื่อมวลชน และแหลงความรูตาง ๆ”
ดังนั้นหองสมุดโรงเรียนหรือมุมหนังสือ จึงเปนหัวใจสําคัญที่ทุกโรงเรียนจะตองจัดใหมีขึ้น เพื่อ
ความมุงหมายสําคัญ ดังนี้ (1) สนองกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร (2) ปลูกฝงนิสัยรัก
การอาน และสนใจศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง (3) เปนแหลงคนควาหาความรูของ ผูบริหาร
ครู นักเรียน และนักการภารโรง ตลอดจนชุมชน139
ขอบขายของงานหองสมุด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกาํ หนดขอบขายของงานหองสมุดไว ดังนี้ 1)
จัดใหมีหองสมุดหรือมุมหนังสือที่เหมาะสมสอดคลองกับจํานวนนักเรียน 2) จัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑที่
จําเปนสําหรับหองสมุดใหเพียงพอเชน ตูหรือชั้นวางหนังสือ ตูบัตรรายการ โตะอานหนังสือ เปน
ตน 3) จัดใหมีบรรณารักษ หรือเจาหนาที่หองสมุดและคณะกรรมการหองสมุดเปนผูรับผิดชอบ
งานหองสมุด 4) จัดหาหนังสือ หองสมุดใหเพียงพอ 5) จัดทําทะเบียนหนังสือสถิติการใชบริการ
และการยืมหนังสืออยางมีระบบและเปนปจจุบัน 6) แสวงหาแหลงทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงหองสมุด 7) สนับสนุนครูผูสอนใหใชหองสมุดในการพัฒนาการเรียน การสอน 8)
ติดตามและดูแลการดําเนินงานของหองสมุด เมื่อพบปญหาใหหาทางชวยเหลือแกไข
9) จัด
กิจกรรมหองสมุดเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เชน
กิจกรรมสงเสริมการอาน
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 10) ประเมินผลการดําเนินงานหองสมุด เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นป
การศึกษา140
บทบาทของหองสมุดโรงเรียน
พอสรุปไดดังนี้ (1) บทบาทดานหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนใน
โรงเรียนหองสมุดจําเปนตองจัดหาเขามาไวในหองสมุดเพื่อใหครู–อาจารยและผูบริหารใชเปน
แนวทางในการเรียนการสอนและการบริหาร (2) บทบาทดานสื่อการศึกษาหองสมุดเปนศูนยกลาง
การเรียน การสอนเปนแหลงวิชาการของโรงเรียน ครูบรรณารักษตองเสาะแสวงหาทรัพยากรทุก
139

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนประถมศึกษา ,4-5.
140
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536),
7 – 8.

73
ประเภท ทั้งที่เปนวัตถุและบุคคล มาสะสมไวในหองสมุดใหมากพอแกความตองการสําหรับการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรจึงจะเกิดประโยชนมากที่สดุ (3)บทบาทดานการสนับสนุนการเรียนการ
สอน ครู – อาจารย เนนวิธีการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน คือ การใชสื่อการ
สอนใหมากขึน้ เพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนสอดคลองกับความถนัด
ความสามารถของแตละ
บุคคลดวยการใชสื่อ และบริการตางๆ ที่มีอยูในหองสมุดใหเกิดประโยชนมากที่สุด141
จากที่กลาวมา จะเห็นวา หองสมุดนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น โรงเรียนจึงควรใหความสําคัญและตระหนักในดานนี้ให
มากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรบั ประโยชนจากหองสมุดของโรงเรียนมากที่สุด
งานนิเทศภายใน
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหาร และคณะครูใน
โรงเรียน ในการที่จะดําเนินการใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายโดยทุกคนจะตองทําความเขาใจ
ใหตรงกันเกีย่ วกับความหมาย ขอบขายและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน
ในการที่จะแกไข
ปรับปรุงพัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน
ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน
ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนิเทศ
การปฏิบัติงาน ตามขอบขายของงานในโรงเรียน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน
เพื่อใหบรรลุภารกิจของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยงาน 6 งาน ดังนี้คอื
(1)งาน
วิชาการ (2)งานบุคลากร (3) งานกิจการนักเรียน (4) งานธุรการการเงินและพัสดุ (5)งานอาคาร
สถานที่ (6) งานความสัมพันธกับชุมชน142
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
เปนขั้นตอนการนิเทศการศึกษา ที่มีการดําเนินการอยาง
เปนระบบ และตอเนื่อง มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการ ขั้นที่ 2 การวางแผน ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ ขั้นที่ 4 การประเมินผล
141

เฉลียว พันธุสีดา, หองสมุดโรงเรียน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2532), 24 – 29.
142
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือผูบริหารโรงเรียนการ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมฯ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2534), 5-11.
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จุดหมายของการนิเทศ
กูด ( Good ) ไดกําหนดจุดหมายของการนิเทศไว คือ เพื่อชวยครูในการปรับปรุงการสอน ซึ่งจะ
เปนการกระตุน ใหเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ และการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเลือกและ
ปรับปรุงจุดประสงคการสอน สื่อการสอนวิธีสอนและประเมินผลการเรียน143
สวน สงัด
อุทรานันท กลาววา การนิเทศการศึกษามีจุดหมายทีส่ ําคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาคน
2) เพื่อพัฒนางาน 3) เพื่อสรางการประสานสัมพันธ และ 4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ144
กลาวโดยสรุป การนิเทศการศึกษาเปนงานที่สําคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียน
งานอบรมทางวิชาการ
การปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดี และเปนประโยชนตอครู นักเรียนตลอดจนโรงเรียนนี้ การ อบรมทาง
วิชาการนับวามีประโยชนอยางมากในอันที่จะนําความรูม าพัฒนาการเรียนการสอน
ผูบริหาร
และครูไมควรละเลยในเรื่องนี้ เพราะถือวาเปนภารกิจสําคัญประการหนึง่
ความหมายของการอบรมทางวิชาการ
ภิญโญ สาธร กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่ง มุงที่จะพัฒนา
บุคลากร ใหมคี วามรู ความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะของหนวยงาน145
ชาญชัย ลลิตรังสิมา กลาววา การฝกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรูความชํานาญ และเจตคติ
ของบุคคล เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ
และสภาพแวดลอมโดยทั่วไป
ซึ่งจะชวยใหบคุ คลมีประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้นและมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน146 ฟลิปโป (Flippo) กลาววา การฝกอบรมคือ กระบวนการสราง
เสริม เพิ่มพูนความรู ทักษะหรือความชํานาญใหแกผูปฏิบัติงานในขอบเขตของการปฏิบัติเฉพาะ
143

Carter V. Good, Dictionary of Education, 3 rd ed. (New York : McGraw – Hill
Book Co., 1973), 571.
144
สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมติ รสยาม, 2539), 8.
145
ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2517), 12.
146
ชาญชัย ลลิตรังสิมา, การพัฒนาบุคคล (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2520), 4.
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อยาง147 สวน บีช (Beach) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อใหบุคคลได
เรียนรู และมีความชํานาญตามวัตถุประสงคและเพื่อเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ตองการ
148
วัตถุประสงคของการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรมคือ (1) เพื่อแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติ (2) เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคต ซึ่งหมายถึงปจจุบันยังไมมีปญหาเกิดขึน้ แตมี
ความโนมเอียงจะเกิดขึ้นแนๆ ในอนาคต149
ประโยชนของการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนกิจกรรมทีส่ ําคัญและจําเปนสําหรับหนวยงาน
ทุกประเภท โดยเฉพาะองคการ หรือหนวยงานที่เปนของรัฐ และหากปราศจากการฝกอบรม
บุคลากรในหนวยงานแลว ยอมทําใหหนวยงานหยุดการเจริญเติบโต เพราะวิวัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีปจจุบันกาวหนามาก หนวยงานจึงมีความจําเปนตองมีการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการใหมๆ การฝกอบรมจึง
มีประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงาน ดังนี้
(1) ดานเวลา การฝกอบรมจะชวยลดเวลาในการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ และการปฏิบตั ิงานเฉพาะอยางยิ่ง ไดมากกวาการศึกษาเลาเรียน (2) ดาน
การประสานงานระหวางหนวยงานดีขึ้นมาก เพราะการมารูจักกันโดยเฉพาะผูบริหารดวยกันรวมกิน
รวมนอนและเรียนดวยกันเปนระยะเวลานานๆจะสรางความคุนเคยไดเปนอยางดี
การขอความ
รวมมือในการทํางานยอมสะดวกและงาย
(3) ดานผูเขารับการอบรมการฝกอบรมจะชวยให
บุคลากรในหนวยงานมีความรูความสามารถ และเพิม่ พูนความชํานาญในการปฏิบัติงาน สราง
ความกาวหนาในหนาที่ การงาน และการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (4) ดานการ
บริหาร การ ที่บุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานยอม
ชวยใหการบริหารงานของผูบริหาร สามารถดําเนินไปดวยความคลองตัวและรวดเร็ว (5) ดานขวัญ
และกําลังใจการฝกอบรมชวยใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง
147

Edwin B. Flippo, Principles of Personnel Management (Tokyo : McGraw-Hill,

1966), 262.
148

Dale S. Beach, Personnel : The Management of People at Work (New York :
Macmillan, 1975), 3.
149
ปรียา คงฤทธิศึกษากร, เทคนิคการฝกอบรม (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 7-8.
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เขาใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีขวัญและ
กําลังใจและไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน (6) ดานความมัน่ คงของหนวยงาน บุคลากรใน
หนวยงานทีไ่ ดรับการฝกอบรมอยูเสมอ ยอมชวยลดปญหาในดานการทํางานดานความขัดแยงและ
ในทุก ๆ ดาน150
จะเห็นวาการอบรมทางวิชาการ จะชวยใหครูทราบแนวทางและเทคนิคใหม ๆ ในอันที่จะนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสูงสุดในอันที่จะเกิดกับ ผูเรียน
นั่นเอง
ขอบขายของงานวิชาการทั้ง 7 ประการ ที่กลาวมาแลวนั้น นับวามีสวนสําคัญยิ่ง เพราะถือวางาน
วิชาการเปนหลักในการเรียนการสอนถาครูทุกคนรวมมือกันมีความรับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คงเปนที่นาพอใจของทุกฝายซึ่งจะเปนประโยชนในการทีจ่ ะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
ตอไป

งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
จากการศึกษางานวิจยั ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ปรากฏวายังไมมีผูศึกษาและ ผูวิจยั
ตรงประเด็นเกีย่ วกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศกึ ษาผลงานวิจยั ที่มีสวนเกีย่ วของ ดังตอไปนี้
อรทัย
จันทวิชานุพงษ และคณะ ศึกษาพบวา โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระนอง สวนใหญยังขาดแคลนเอกสารประกอบหลักสูตร ครูสวนใหญ
ตองการใหนเิ ทศอยางยิ่งในเรื่องการผลิตสื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล151
วรรณี บันเทิง ศึกษาพบวา การรับรูของผูบริหารโรงเรียนเกีย่ วกับการจัดการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ
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สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), 5.
151
อรทัย จันทวิชานุพงษ และคณะ, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, รายงานการวิจัยทางการศึกษา เลม 1. 2524, 6.
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ทางสถิติ และการรับรูของครูเกี่ยวกับการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมีความสัมพันธกบั
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ152
วราภรณ คลายทองคํา ไดทําการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจยั พบวา โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพการจัดการนิเทศการศึกษาภายใน
ระดับสูง ความพึงพอใจในการทํางานของผูรับการนิเทศ เจตคติตอการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนของผูรับการนิเทศอยูในระดับสูง153
อาราม สุวรรณชัยรบ ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบวา
ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและครูของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีทัศนะตอการ
บริหารงานวิชาการในระดับมากทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทีม่ ีผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันมีทศั นะตอการบริหารงานวิชาการในระดับมากทุดาน ผูบริหาร โรงเรียนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการทั้ง
9 ดานแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน ในดานหลักสูตรและการนําไปใช ดานวัสดุประกอบ
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ดานวางแผนและกําหนดวิธีดําเนินงาน สวนอีก 6 ดาน ไม
แตกตางกัน154
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วรรณี บันเทิง, “ การศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติการนิเทศ
การศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ราชบุ รี ”(วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531) , 96 - 98.
153
วราภรณ คลายทองคํา, “การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
จัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ”(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 141.
154

อาราม สุวรรณชัยรบ,“สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”(วิทยานิพนธ
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พุฒิชัย กันตรง ศึกษาพบวาสภาพการจัดการนิเทศภายในของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นนทบุรี ในดานการจัดการนิเทศ โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก รูปแบบการนิเทศ
ภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ไดแก การสรางกําลังใจในการทํางานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การไดรับการยอมรับและทักษะในการนิเทศ155
ศรีจิตต สรางเอี่ยม ทําการศึกษาพบวาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี มีบรรยากาศแบบปรึกษาหารือและความสัมพันธระหวางบรรยากาศโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมีความสัมพันธกันทางบวก156
ประหยัด เมธยะกุล
ศึกษาเรื่องระดับการปฏิบัติงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2536 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวาครูวิชาการมี
ทรรศนะตอการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 โดยรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใ นระดับมาก 2 ดาน ระดับปานกลาง 2 ดาน
เรียงลําดับคาสูงสุดต่ําสุดคือ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการจัดนิเทศการศึกษา
ดานการพัฒนาหลักสูตร และดานการจัดหาแหลงความรูและสิง่ สนับสนุน สวนครูวชิ าการที่
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดตางกันมีทรรศนะตอการปฏิบัติงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 ไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน157

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535), บทคัดยอ.
155
พุฒิชัย กันตรง, “รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), บทคัดยอ.
156
ศรีจิตต สรางเอี่ยม, “พฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2539), บทคัดยอ.
157
ประหยัด เมธยะกุล, “การศึกษาระดับการปฏิบัติงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2532 ), บทคัดยอ.
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บุญเยี่ยม มีแกว ไดศกึ ษาความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวาผูบริหาร โรงเรียนมี
ความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมทุกดาน และในแตละดานอยูใน
ระดับปานกลาง158
สุจิตรา ศุภพงษ ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี พบวาผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการมาก159

158

บุญเยือน มีแกว, “ความตองการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ”
(วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2539), บทคัดยอ.
159
สุจิตรา ศุภพงษ, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539), บทคัดยอ.

80
สรุป
เพราะถา
ในการที่จะปฏิบัติงานวิชาการใหมีคุณภาพนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบจะสงผลใหกระบวนการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สําคัญจะทําใหผูบริหารโรงเรียนเปนเชนนั้น ปจจัยหนึ่ง ผูบริหาร
จะตองมีสมรรถภาพทางการนิเทศ ซึ่งประกอบดวย 1) การสรางบรรยากาศที่ดี 2) การสรางทีมงาน
3) การแกไขปญหาความขัดแยง 4) การตัดสินใจ 5) การวางแผนแลการจัดระเบียบการประชุม
6) การสรรหาคัดและเลือกบุคลากร 7) การมอบหมายงานบุคลากร และ 8) การนําในการ
เปลี่ยนแปลงหากผูบริหารมีสมรรถภาพทางการนิเทศทั้ง 8 ขอนี้แลวยอมจะสงผลถึงการปฏิบัติงาน
วิชาการ ซึ่งประกอบ 1) งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 2) งานการเรียน การสอน 3) งาน
วัสดุประกอบหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน 4) งานวัดผลและประเมินผล 5) งานหองสมุด 6)
งานนิเทศภายใน และ 7) งานประชุมอบรมทางวิชาการ ที่มีคุณภาพเพราะงานวิชาการเปนงานหลัก
ของการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากผลงานวิชาการเปน
สําคัญ การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใชสมรรถภาพ
ทางการนิเทศในงานวิชาการใหมากกวางานอื่น ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนกั เรียน

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพทางการนิเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการนิเทศของผูบริหาร
โรงเรียน ที่เกี่ยวของกับการศึกษาซึ่งมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการประถมศึกษาโดยตรง
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) และขาราชการ
ครูซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและครูผูสอนเปนผูใหขอ มูล เพื่อใหการ
ดําเนินการวิจยั เปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั และระเบียบวิธวี ิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหแนวทางการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุจุดประสงคที่วางไว
ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ
เปนการจัดเตรียมโครงการตามระบบของการดําเนินการวิจัย ดวยการศึกษาสภาพปญหา
และความตองการ จากการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน และครูผูสอน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ รายงาน
การวิจัย รายงานของหนวยงานตางๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางการนิเทศและ
การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน เพื่อจัดทําโครงรางการวิจัยภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา แลวเสนอโครงรางเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
เปนขั้นตอนทีผ่ ูวิจัยสรางเครือ่ งมือการทดลองและปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ
เครื่องมือและนําเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีหาความเทีย่ งตรง
ดานเนื้อหาและความเชื่อมัน่ แลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทํา
การตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล แลวเขียน
รายงานผลการวิจัย
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ขั้นตอนที3่ การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยรายงานฉบับรางตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบ
แกไขใหถูกตองตาหลักวิชาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูควบคุมและจัดทํา
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อลงนามขออนุมัติและเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิตอไป
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจยั ครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจยั ไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจยั ประชากร ตัวอยางและการเลือกตัวอยางตัว
แปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
เปนลักษณะเสนตรง (linear) โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและวัดคาเพียงครั้งเดียว ไมมีการทดลอง
(the one shot, non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ดังนี้
O
R

X

เมื่อ
R หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการวัดคาตัวแปร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนโรงเรียนประถมศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2543 จํานวน 246 โรงเรียน

สังกัดสํานักงานการ
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กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางมารอยละ
25155 ไดจํานวน 63 โรง โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. จัดโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งสิ้น
246 โรงเรียน เปนรายอําเภอ แตละอําเภอแบงออกเปน 3 ขนาดตามเกณฑของสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ
2. สุมโรงเรียนแตละขนาดในแตละอําเภอมารอยละ 25 ดวยวิธีการสุมอยางงาย(simple
random sampling) แยกเปนรายอําเภอไดโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 30 โรง โรงเรียนขนาดกลาง
จํานวน 24 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 9 โรง รวมเปน 63 โรงเรียน
3. จากโรงเรียนที่สุมได จะไดผูใหขอมูลดังนี้
3.1 ผูบริหารโรงเรียน ๆ ละ 1 คน จํานวน 63
คน
3.2 ครูวิชาการโรงเรียน ๆ ละ 1 คน จํานวน 63
คน
3.3 ครูผูสอนโรงเรียน ๆ ละ 3 คน จํานวน 189
คน
รวมผูใหขอ มูลทั้งหมด 315 คน ดังตารางที่ 2
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตนและตัวแปรตามมี
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพืน้ ฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางานในโรงเรียนปจจุบนั
2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(Xtot)ตามแนวคิดของเซอรจิโอแวนนี่
(Sergiovanni) ประกอบดวย
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ประคอง กรรณสูต, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพและทําปกเจริญผล, 2525), 10.

84
2.1 การสรางบรรยากาศที่ดี (X1) หมายถึง การใชรูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ทําใหคณะทํางานในองคการ หรือโรงเรียนเพื่อใหบุคลากร มีความตระหนักในตนเองและสามารถ
สรางความพึงพอใจที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรแตละคน
2.2 การสรางทีมงาน (X2) หมายถึง การกําหนดเปาหมายและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรขององคกร และหนาที่ของบุคลากรที่ชัดเจน สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได โดยที่
บุคลากรใหความรวมมือ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถหรือทักษะ ความคิดริเริ่ม และการแกปญหาของกลุม
2.3 การแกไขปญหาความขัดแยง (X3) หมายถึง ความรูค วามสามารถของผูบริหาร
ในการเลือกใชกิจกรรมของโรงเรียน คานิยม บทบาท หนาที่ และเปาหมาย ตลอดจนสามารถ
แกปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียน
2.4 การตัดสินใจ (X4) หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจมาประยุกตใช และนํา
กระบวนการรวมมือมาใชในการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถพัฒนานักเรียน และบุคลากรใหเปน
ผูมีเหตุผล เพื่อใหนําไปใชในการแกปญหาอยางมีกระบวนการ
2.5 การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) หมายถึง การจัดดําเนินการให
บุคคลกลุมหนึ่งมาพบกัน ติดตอสื่อสารกัน เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางๆ
2.6 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (X6) หมายถึง กระบวนการคนหาบุคคล
และชักจูงใหบคุ คลสมัครมาทํางานในหนวยงาน
2.7 การมอบหมายงานบุคลากร (X7) หมายถึง การวิเคราะหความตองการ
ความคาดหวังและองคประกอบของคณะทํางาน โดยจัดกลุมของผลการวิเคราะหที่ไดอยางเปน
ระเบียบมีระบบ เพื่อจะนําผลการวิเคราะหเหลานั้นไปใชในการมอบหมายงานและสับเปลี่ยนตัว
บุคลากรในคณะทํางานตามตําแหนงหนาที่ตาง ๆ
2.8 การนําในการเปลี่ยนแปลง (X8) หมายถึง การหายุทธวิธีตาง ๆ มาใชในการ
เปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงองคประกอบของความเปนมนุษยทจี่ ะชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน หรือ
ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูบริหารจะตองยอมรับระดับความตองการความจําเปนของครูเพื่อ
ความสําเร็จในการนําไปใช
ตลอดจนจะตองสามารถประเมินอิทธิพลที่ผูบริหารมีอยูในขณะที่
อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
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3.1 การปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (Y1) หมายถึงการจัดให
มีหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 และเอกสารประกอบหลักสูตรให
บุคลากรศึกษา ทําความเขาใจในหลักสูตร มีการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชตลอดจนพัฒนา
ครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
3.2 การปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน (Y2) หมายถึง การจัดใหมีแบบการสอน
ใหครบถวนทุกชั้น ทุกกลุมประสบการณ จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมตลอดจนจัดหองเรียนให
เหมาะสม และสอดคลองกับจํานวนนักเรียน จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรใหเพียงพอ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูต ามจุดหมาย และหลักการที่วางไวในหลักสูตร
3.3 การปฏิบัติงานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน (Y3) หมายถึง
การจัดหา และบริการวัสดุอุปกรณประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนตลอดจนการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.4 การปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล (Y4) หมายถึง การจัดใหมีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และ
พัฒนานักเรียนใหมีคณ
ุ ภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 )
3.5 การปฏิบัติงานหองสมุด (Y5) หมายถึง การดําเนินการจัดใหมหี องสมุดหรือมุม
หนังสือโดยการจัดหาหนังสือ อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน
เพราะหองสมุดเปนสิ่งจําเปนที่จะสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3.6 การปฏิบัติงานนิเทศภายใน (Y6) หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหเกิดการพัฒนา
หรือปรับปรุงการเรียนการสอน ใหมปี ระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการรวมกัน ของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน เลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสําคัญ
3.7 การปฏิบัติงานอบรมทางวิชาการ (Y7) หมายถึง การจัดใหมกี ารประชุมอบรม
สัมมนาในดานตางๆ ที่เกีย่ วกับการเรียนการสอน อีกทั้งเปนการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยมีผูบริหาร
โรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและครูผูสอน เปนผูตอบ ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จํานวน 5 ขอ ประกอบดวยขอความที่เกี่ยวของกับ
ผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนงหนาที่ และ
5) ประสบการณการทํางานในโรงเรียนปจจุบัน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการนิเทศ ตามแนวคิดของ
เซอรจิโอแวนนี่ (Sergiovanni) จําแนกตามตัวแปรยอยดังนี้ 1) การสรางบรรยากาศที่ดี 2) การสราง
ทีมงาน 3) การแกไขปญหาความขัดแยง 4) การตัดสินใจ 5) การวางแผนและการจัดระเบียบ
การประชุม 6) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 7) การมอบหมายงานบุคลากร 8) การนําใน
การเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนตามเกณฑของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ จําแนกตามตัวแปรยอย ดังนี้ 1)งานดาน
หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช 2) งานดานการเรียนการสอน 3) งานวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอน 4) งานวัดผลและประเมินผล 5) งานหองสมุด 6) งานนิเทศภายใน
7) งานอบรมทางวิชาการ
แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ผูวิจัยไดกําหนดน้ําหนักของคาคะแนนออกเปน
5 ระดับ ดังนี้
น้ําหนัก 1 หมายถึง สมรรถภาพทางการนิเทศหรือมีการปฏิบัติงานวิชาการ นอยที่สุด
น้ําหนัก 2 หมายถึง สมรรถภาพทางการนิเทศมีหรือมีการปฏิบัติงานวิชาการ นอย
น้ําหนัก 3 หมายถึง สมรรถภาพทางการนิเทศหรือมีการปฏิบัติงานวิชาการ ปานกลาง
น้ําหนัก 4 หมายถึง สมรรถภาพทางการนิเทศหรือมีการปฏิบัติงานวิชาการ มาก
น้ําหนัก 5 หมายถึง สมรรถภาพทางการนิเทศหรือมีการปฏิบัติงานวิชาการ มากที่สุด
การสรางเครื่องมือ
เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบ ทฤษฎี เอกสาร และตํารา ที่เกีย่ วของกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
กับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน และการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ดี
ขั้นที่ 2 ศึกษารายสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน 8 สมรรถภาพของ
เชอรจิโอแวนนี่
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ขั้นที่ 3 ศึกษางานในหนาทีต่ ามขอบขายของการปฏิบัติงาน ดานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ขั้นที่4 นําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวมาสรางแบบสอบถาม แลวนําไปปรึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองแลวนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ(ภาคผนวก ค)
ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา (content validity) เพื่อปรับปรุงแกไขตลอดจนสํานวนใน
แบบสอบถามและขอบกพรอง เพื่อความสมบูรณและถูกตองของเนื้อหา
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมิใชกลุมตัวอยางจํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 30 คน
30 ฉบับ เปนผูตอบแบบสอบถาม
ขั้นที่ 6 การหาความเชื่อมั่น (reliability) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ฉบับที่ไดรับคืน
หลังจากทดลองใช (try out) มาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการ คอนบารค (Cronbach)156 ดวยวิธีการ
หาคาความเชือ่ มั่นโดยใชสมั ประสิทธิ์ แอลฟา (α- coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.988
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
รวมมือในการออกหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
2. ผูวิจัยนําหนังสือของความรวมมือ จากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ มายังสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรีดวยตนเอง ตลอดจนนําแบบสอบถามสง
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ และประสานงานกับสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เพื่อจัดสง
ถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางได
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
3. ผูวิจัยประสานงานกับทางสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ แลวเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเอง

156

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological
Testing, 3rd ed. (New York : Harper & Row Publishers ,1974 ),
161.
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนีใ้ ชโรงเรียนเปนหนวยในการวิเคราะหจํานวน 63 โรงเรียน โดยมีผูบริหาร
โรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและครูผูสอน จํานวนทั้งสิ้น 315 คน เปนผูใหขอมูลผูวิจัยไดดําเนิน
การวิเคราะห ตามจุดประสงคของการวิจัยที่ไดกําหนดไวเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ ไดรับกลับคืนมา โดยเลือกเอาเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ
2. นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน
3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package
for the Social Science)
การวิเคราะหดังกลาวขางตนถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งสามกลุมอยูในชวงพฤติกรรมใด เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด ก็แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการอยู
ในระดบนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)157
มี
รายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
การปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
การปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
การปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
การปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
การปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด
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John W. Best, Research in Education (New Jersey :
Prentice-Hall Inc., 1970), 190.
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สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ
2. การวิเคราะหสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน และการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหสมรรถภาพทางนิเทศ ของผูบริหารโรงเรียนสงผลตอ การปฏิบัติงาน
วิชาการโดยใชการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (stepwise multiple regression)
สรุป
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร
โรงเรียนที่สงผลตอการปฏิ บัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี ดว ย
ขอคําถามของการวิจัย คือ สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับใด และสมรรถภาพทางการนิเทศใดของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงผลการปฏิบัติงานวิ ชาการ การวิจัยไดกําหนดแบบแผนของการวิจัยเปนแบบเชิงพรรณนา
โดยมี โรงเรีย นเปน หน วยวิ เ คราะหแ ละผูใ หข อมูลประกอบดว ย ผูบริ หารโรงเรี ย น ครูวิช าการ
โรงเรียนและครูผูสอนในจังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
สมรรถภาพทางการนิเ ทศของผูบ ริ ห ารโรงเรี ย นตามแนวความคิ ด ของเชอร โ อแวนนี่ แ ละการ
ปฏิ บั ติ ง านวิช าการของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาพ.ศ.
2536ซึ่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติเปนผูกําหนด แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือจากนั้นทําการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
คาเฉลี่ ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ แบบขั้ นตอน (stepwise multiple
regression) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เรื่อง
“ สมรรถภาพทางการนิเทศ
ของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” เปนไปตามความมุงหมายของการวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถาม
ถึงผูใหขอมูลซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอนในโรงเรียนตัวอยาง จํานวน 63
โรงเรียน เปนแบบสอบถามจํานวน 315 ฉบับ และไดรับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมาและ
สมบูรณจํานวน 59 โรงเรียน เปนแบบสอบถาม จํานวน 290 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.65 การ
นําเสนอผลการวิเคราะหใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเปน 3 ตอน ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
ตอนที่ 1
การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
การวิเคราะหระดับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
และการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 3
การวิเคราะหสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผล
ตองาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ และครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 290 คน เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา และตําแหนงหนาที่ ดวย
การหาความถี่และคารอยละ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3 จํ า นวนและร อ ยละของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า แนก เพศ อายุ อายุ ร าชการ วุ ฒิ
การศึกษา
และ ตําแหนงหนาที่
สถานภาพสวนตัว
จํานวน
รอยละ
เพศ
1. ชาย
110
38.30
2. หญิง
180
61.70
รวม
290
100.00
อายุ
1. ไมเกิน 25 ป
1
0.30
2. 26 – 30 ป
6
2.00
3. 36 – 45 ป
121
41.10
4. มากกวา 45 ป
162
56.60
รวม
290
100.00
อายุราชการ
1. ไมเกิน 5 ป
1
0.34
2. 6 – 10 ป
5
1.69
3. 11 – 15 ป
14
4.75
4. 16 – 20 ป
60
21.36
5. 20 ปขึ้นไป
210
71.86
รวม
290
100.00
วุฒิการศึกษา
1. ต่าํ กวาปริญญาตรี
10
3.40
2. ปริญญาตรี
270
91.50
3. สูงกวาปริญญาตรี
10
5.10
รวม
290
100.00
ตําแหนงหนาที่
1. ผูบริหารสถานศึกษา
59
20.00
2. ครูวิชาการโรงเรียน
59
20.00
3. ครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
172
60.00
รวม
290
100.00
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จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 182 คนคิดเปนรอย
ละ
61.70 เปนเพศชาย จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 38.30 ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา
45 ป มากที่สุด จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 56.60 และอายุไมเกิน 25 ป นอยที่สุด จํานวน 1
คน คิดเปนรอยละ 0.30 อายุราชการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการ 20 ป ขึ้นไป
จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 71.90 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 91.50 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู
ผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และเปนผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 20.00
ตอนที่ 2 ระดับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
2.1 ระดับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน ผูวิจัยไดวิเคราะหคาเฉลี่ย
( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพที่กาํ หนดให
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
1. การสรางบรรยากาศที่ดี (X1)
2. การสรางทีมงาน (X2)
3. การแกปญหาความขัดแยง (X3)
4. การตัดสินใจ (X4)
5. การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม
(X5)
6. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (X6)
7. การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
8. การนําในการเปลี่ยนแปลง (X8)
รวม (Xtot)

3.740
3.935
3.497
3.755
3.769

S.D.
0.381
0.365
0.421
0.391
0.435

คาระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.690
3.626
3.675
3.706

0.428
0.407
0.384
0.360

มาก
มาก
มาก
มาก

Χ
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมาก ( Χ =
3.706, S.D.= 0.360)
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานตามสมรรถภาพทางการนิเทศของ
ผูบริหารโรงเรียน พบวา อยูในระดับปานกลาง หนึ่งดาน คือ การแกปญหาความขัดแยง ( Χ =
3.497, S.D. = 0.421) และอยูในระดับมาก เจ็ดดาน คือ การสรางทีมงาน ( Χ = 3.935, S.D. =
0.365) การสรางบรรยากาศที่ดี ( Χ = 3.740, S.D. = 0.381) การวางแผนและการจัดระเบียบการ
ประชุม( Χ = 3.769, S.D. = 0.435) การตัดสินใจ( Χ = 3.755,S.D. = 0.391) การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ( Χ = 3.690, S.D. = 0.428) การนําในการเปลี่ยนแปลง ( Χ = 3.675, S.D.=
0.384) และการมอบหมายงานบุคลากร ( Χ = 3.626, S.D. = 0.407)
2.2 ระดับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดวิเคราะหคาเฉลี่ย
แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพที่
( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
กําหนดให ดังรายละเอียดตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการปฏิบัติ งานวิชาการในโรงเรีย น
ประถม
ศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การปฏิบัติงานวิชาการ
งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (Y1)
งานการเรียนการสอน (Y2)
งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Y3)
งานวัดผลและการประเมินผล (Y4)
งานหองสมุด (Y5)
งานนิเทศภายใน (Y6)
งานอบรมทางวิชาการ (Y7)
รวม (Ytot)

Υ

3.830
3.722
3.693
3.586
3.767
3.564
3.587
3.55

S.D.
0.371
0.340
0.372
0.402
0.448
0.463
0.424
.67

คาระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5
แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอยูในระดับมาก ( Υ = 3.55, S.D.=67) เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานวิชาการอยูในระดับมากเจ็ดดาน คืองานหลักสูตรและ
การนําหสูตรไปใช ( Υ = 3.704, S.D. = 0.350) งานหองสมุด( Υ = 3.767, S.D.= 0.448 ) งาน
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การเรียนการสอน ( Υ =3.722, S.D.= 0.349)งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
( Υ = 3.3.693, S.D. = 0.372) งานอบรมทางวิชาการ ( Υ = 3.587, S.D. = 0.424) งานวัดผล
และการประเมินผล ( Υ = 3.586. S.D. = 0.402) งานนิเทศภายใน ( Υ = 3.564, S.D. = 0.403)
ตอนที่ 3 สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ การปฏิบัติงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
การวิเคราะหสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเปนการตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัยที่กําหนดไววา
“สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริห ารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรีย น
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยภาพรวม
และในแตละดานของการปฏิบัติงานวิชาการตามลําดับความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร โดย
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยมี
สัญลักษณที่ใชดังตอไปนี้
β
แทน
คาสัมประสิทธิ์การถดถอย
SE.β. แทน
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Beta แทน
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
R
แทน
สัมประสิทธิ์สหพันธพหุคูณ
แทน
ประสิทธิภาพในการทํานาย
R2
3.1 การวิ เ คราะห ส มรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ ส ง ผลต อ การ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวม (Ytot) ตามลําดับความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig. F
Regression
1
5.184
5.184 151.908
.000**
Residual
57
1.945
0.003
Total
58
1.129
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
สัมประสิทธการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

=
=
=
=

.853
.727
.722
.1847

สัมประสิทธิ์
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การถดถอย SE.B Beta t
Sig. t
(B)
.
การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
0.629
0.10 .517 4.41 .000*
1
0
การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม 0.830
0.09 .395 3.36 .001*
(X5)
4
8
คาคงที่
58
0.21
4.26 .000*
0
8
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากตารางที่
6 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การ
มอบหมายงานบุคลากร(X7) และการวางแผนและการจัดการประชุม (X5) ซึ่งเปนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวม โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ
.727 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร ดานการมอบหมายงานบุคลากร (X7) และการ
วางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวม
ไดรอยละ 72.7 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .722 แสดงวา
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารดานการมอบหมายงานบุคลากรและการวางแผนและการ
จัดการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวม สมการวิเคราะหการถดถอย
คือ
ŷ tot = 0.893 + 0.629 (X7) + 0.830 (X5)
3.2 การวิ เ คราะห ส มรรถภาพการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง าน
วิชาการ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ดานงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (Y1)
ตามลําดับความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่
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ตารางที่ 7 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการดานงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (Y1)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df
3
55
58

SS
6.477
1.537
8.014

MS
2.159
0.0279

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
สัมประสิทธในการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)

F
77.270

Sig. F
.000**

=
=
=
=

0.899
0.808
0.798
0.1671

SE.B.

Beta

t

Sig. t

0.136
0.121
0.103
0.213

.344
.317
.284

2.402
2.379
2.346
3.041

.020*
.021*
.023*
.004**

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การตัดสินใจ (X4)
การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5)
คาคงที่

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(B)
0.326
0.289
0.242
0.647

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ
จากตารางที่
สมรรถภาพทางการนิเทศดานการตัดสินใจ (X4) การมอบหมายงานบุคลากร (X7) และการวาง
แผนการจัดระเบียบการประชุม (X5) ซึ่งเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับงานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตร ไปใช โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.808 นั่นคือ สมรรถภาพการ
นิเทศของผูบริหาร ดานการตัดสินใจ (X4) การมอบหมายงานบุคลากร (X7) และการวางแผนและ
การจัดระเบียบการประชุม (X5) และสามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช ไดรอยละ 80.8 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ
0.798 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารดานการตัดสินใจ (X4) การมอบหมายงาน
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บุคลากร (X7) และการวางแผนและการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานดานงานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน สมการวิเคราะหการถดถอย คือ
ŷ

1

= 0.647 + 0.326 (X4) + 0.289 (X7) + 0.242 (X5)

3.3 การวิเคราะหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในดานงานการเรียนการสอน (Y2) ตามลําดับ
ความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ
งานการเรียนการสอน (Y2)
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig. F
Regression
2
4.979
2.489
80.255
.000**
Residual
56
1.737 0.0310
Total
58
6.716
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
= 0.861
= 0.741
สัมประสิทธในการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) = 0.732
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
= 0.1761
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
สัมประสิทธิ์
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การถดถอย
(B)
การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
0.398
การนําในการเปลี่ยนแปลง (X8)
0.370
คาคงที่
0.919
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SE.B. Beta

t

Sig. t

0.107 .477 3.712 .000**
0.114 .418 3.249 .002**
0.225
4.087 .000**
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จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ สมรรถภาพ
ทางการนิเทศดานการมอบหมายงานบุคลากร (X7) และดานการนําในการเปลี่ยนแปลง (X8) ซึ่ง
เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับงานดานการเรียนการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2)
เทากับ 0.741 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร ดานการมอบหมายงานบุคลากร (X7) และ
ดานการนําในการเปลี่ยนแปลง (X8) สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการ ดานการเรียนการสอน
ไดรอยละ 74.1 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.732 แสดงวา
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารดานการมอบหมายงานบุคลากร (X7) และดานการนําในการ
เปลี่ยนแปลง (X8) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานการเรียนการสอน สมการวิเคราะหการ
ถดถอยคือ
ŷ 2 = 0.919 + 0.398 (X7) + 0.370 (X8)
3.4
การวิเคราะหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ การปฏิบัติงาน
วิชาการ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรสื่อการเรียน
การสอน (Y3) ตามลําดับความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ
งานวิชาการดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Y3)
แหลงความแปรปรวน
df
Regression
1
Residual
57
Total
58
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SS
4.552
3.480
8.032

MS
4.552
0.0610

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
สัมประสิทธการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)

F
74.575

=
=
=
=

0.753
0.567
0.559
0.2471

Sig. F
.000**
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การวางแผนและการจัดระเบียบ
การประชุม (X5)
คาคงที่

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(B)

SE.B.

Beta

t

Sig. t

0.643
1.269

0.074
0.283

.753

8.636
4.49

.000**
.000**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 9
แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) ซึ่งเปน
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับงานการปฏิบัติงานวิชาการดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอนโดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.567 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศของ
ผูบริหาร ดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สามารถทํานายการปฏิบัติงาน
วิชาการดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสี่อการเรียนการสอน ไดรอยละ 56.7
คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.559 แสดงวา สมรรถภาพทางการ
นิเทศของผูบริหารดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงาน
วิชาการดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสี่อการเรียนการสอน สมการวิเคราะหการถดถอย คือ
ŷ 3 = 1.269 + 0.643 (X5)
3.5

การวิเคราะหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

วิชาการ
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ดานงานวัดผลและประเมินผล (Y4) ตามลําดับ
ความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สง ผล
ตอ
การปฏิบัติงานวิชาการดานงานวัดผลและประเมินผล (Y4)
แหลงความแปรปรวน
df
SS
Regression
2
3.034
Residual
56
9.403
Total
58
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

MS
3.186
0.0541

F
58.861

Sig. F
.000**
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
สัมประสิทธการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)

=
=
=
=

0.823
0.678
0.666
0.2327

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การวางแผนและการจัดระเบียบ
การประชุม (X5)
การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
คาคงที่

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(B)

SE.B.

Beta

t

Sig. t

0.415
0.405
0.552

0.127
0.136
0.282

0.449
0.411

3.267
2.989
1.960

.002*
0.004*
.055*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 10
แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ
สมรรถภาพทางการนิเทศดานการวางแผนและการจัดระเบียบประชุม (X5) และการมอบหมายงาน
บุคลากร (X7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.678 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศของ
ผูบริหารดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) และการมอบหมายงานบุคลากร (X7)
และสามารถทํา นายการปฏิ บั ติง านวิช าการดา นงานวั ด ผลและประเมิ น ผลไดรอยละ 67.8ค า
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.666 แสดงวา สมรรถภาพทางการ
นิเทศของผูบริหารดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) และการมอบหมายงาน
บุคลากร (X7) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานวัดผลและประเมินผล สมการวิเคราะห
การถดถอย คือ
ŷ

4

= 0.552 + 0.415 (X5) + 0.405 (X7)

3.6
การวิเคราะหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชากา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ดานงานหองสมุด (Y5) ตามลําดับความสําคัญ
ของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการ (Y5)
แหลงความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

df
1
57
58

SS
5.258
6.401
11.659

MS
5.258
0.112

F
46.826

Sig. F
.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
สัมประสิทธการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)

=
=
=
=

0.672
0.451
0.441
0.3351

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การวางแผนและการจัดระเบียบ
การประชุม (X5)
คาคงที่

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(B)

SE.B.

Beta

t

Sig. t

0.691
1.162

0.101
0.383

0.672

6.843
3.032

.000**
.004**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่
11 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ คือ สมรรถภาพทางการนิเทศดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) โดย
มีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.451 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร ดานการ
วางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการดานงาน
หองสมุด ไดคารอยละ 45.1 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ
0.441 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารดานการวางแผนและการจัดระเบียบการ
ประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานหองสมุด สมการวิเคราะหการถดถอย คือ
ŷ 5 = 1.162 + 0.691 (X5)
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3.7 การวิเคราะหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ตามลํา ดับ
สัง กัดสํ านั กงานการประถมศึก ษาจัง หวัดเพชรบุรี ดา นงานนิเทศภายใน (Y6)
ความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานดานงานนิเทศภายใน (Y6)
แหลงความแปรปรวน
df
SS
MS
Regression
2
6.541
3.270
Residual
56
2.889 0.0518
Total
58
9.430
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
=
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) =
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
=
สัมประสิทธการทํานาย (R2)

F
63.401

Sig. F
.000*

0.833
0.683
= 0.2271
0.694

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
การวางแผนและการจัดการประชุม (X5)

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(B)
0.501
0.334

คาคงที่
0.485
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SE.B. Beta

t

Sig. t

0.132 0.50 3.788 .000*
7
0.124 0.36 2.698 .009*
1
0.279
1.763 .083*
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จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ สมรรถภาพทางการ
นิเทศดานการมอบหมายงานบุคลากร (X7) และการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5)
ซึ่ ง เป น ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการด า นงานนิ เ ทศภายในโดยมี ค า
สัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.694 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนดาน
การมอบหมายงานบุคลากร (X7) และดานการงวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5)
สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการดานงานนิเทศภายในไดคารอยละ 69.4 คาประสิทธิภาพ
ในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.683 แสดงวา สมรรถภาพทางการนิเทศของ
ผูบริหารดานการมอบหมายงานบุคลากร (X7) และการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5)
สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการงานนิเทศภายใน สมการวิเคราะหการถดถอย คือ
ŷ 6 = 0.485 + 0.501 (X7) + 0.334 (X5)
3.8 การวิเคราะหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบุ รี ด า นงานประชุ ม อบรมทางวิ ช าการ (Y7)
ตามลําดับความสําคัญของการนําเขาของตัวแปร ดังรายละเอียดในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี ดานงานประชุมอบรมทางวิชาการ (Y7)
แหลงความแปรปรวน
Df
SS
Regression
2
7.193
Residual
56
3.255
Total
58
10.445
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

MS
3.596
0.0812

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
สัมประสิทธการทํานาย (R2)
ประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)
ความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)

F
61.876

=
=
=
=

0.830
0.688
0.677
0.2411

Sig. F
.000*

105

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5)
การมอบหมายงานบุคลากร (X7)
คาคงที่

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
(B)
0.458
0.413
0.366

SE.B.

Beta

t

Sig. t

0.132 0.470 3.478 .001*
0.141 0.396 21.936 .005*
0.292
1.253 215*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ สมรรถภาพ
ทางการนิเทศดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) และดานการมอบหมายงาน
บุคลากร (X7) ซึ่งเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานวิชาการดานงานประชุมอบรมทาง
วิชาการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.688 นั่นคือ สมรรถภาพการนิเทศ
ของผูบริหารดานการวางแผนและการจัดการประชุม (X5) และดานการมอบหมายงานบุคลากร
(X7) สามารถทํานายการปฏิบัติงานวิชาการดานงานประชุมอบรมทางวิชาการไดรอยละ 68.8 คา
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.677 แสดงวา สมรรถภาพ
ทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนดานการวางแผนและการจัดการประชุม (X5) และดานการ
มอบหมายงานบุคลากร (X7)สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานประชุมอบรมทางวิชาการ
สมการวิเคราะหการถดถอย คือ
ŷ 7 = 0.366 + 0.458 (X5) + 0.413 (X7)
จากผลการวิเคราะหการถดถอยของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอการปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งโดยภาพรวมและในแตละรายดานของสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหาร ดังนี้
1. สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
ดานการมอบหมายงาน
บุคลากร
(X7) และดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการโดย
ภาพรวมของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และสามารถ
ทํานายไดรอยละ 72.7
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2. สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนดานการตัดสินใจ (X4) และดานการ
มอบหมายงานบุคลากร (X7) และการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการการปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (Y1) ของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และสามารถทํานายไดรอยละ
80.8
3. สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนดานการมอบหมายงานบุคลากร
(X7) และการนําในการเปลี่ยนแปลง (X8) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานการเรียนการ
สอน (Y2) ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และสามารถ
ทํานายไดรอยละ 74.1
4. สมรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นด า นการวางแผนและการจั ด
ระเบียบการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรสื่อการ
เรียนการสอน (Y3) ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
และสามารถทํานายไดรอยละ 56.7
5. สมรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นด า นการวางแผนและการจั ด
ระเบียบการประชุม (X5) และการมอบหมายงานบุคลากร (X7) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
ดานงานวัดผลและประเมินผล (Y4) ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี และสามารถทํานายไดรอยละ 67.8
6. สมรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นด า นการวางแผนและการจั ด
ระเบียบการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานหองสมุด (Y5) ของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และสามารถทํานายไดรอยละ 45.1
7. สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนดานการมอบหมายงานบุคลากร
(X7) และการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงาน
นิเทศภายใน (Y6) โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และ
สามารถทํานายไดรอยละ 69.4
8. สมรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นด า นการวางแผนและการจั ด
ระเบียบการประชุม (X5) และการมอบหมายงาน (X7) สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงาน
ประชุมอบรมทางวิชาการ (Y7) ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี และสามารถทํานายไดรอยละ 68.8
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณสมรรถภาพทางผูนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี สรุปไดตามแผนภูมิที่ 4
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การสรางบรรยากาศ
ที่ดี (X1 )

การสรางทีมงาน
(X2 )

การแกปญหา
ความขัดแยง
(X3)

การตัดสินใจ
(X4 )
β = .344

X5, X7

งานวิชาการ
Ytot

งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
X5 , X7, X4
Y1
งานการเรียนการสอน
X 7 , X8
Y2
งานวัสดุระกอบหลักสูตร เพื่อ
การเรียนการสอน
X5
Y3
งานวัดผลและประเมินผล
X 5 , X7
Y4
งานหองสมุด
X5
Y5
งานนิเทศภายใน
X 5 , X7
Y6
งานประกอบอบรมทางวิชาการ
X 5 , X7
Y7

การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม (X5)
β = .284
β = .672
β = .753
β = .361
β = .449
β = .470

การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
(X6 )

การมอบหมายงาน
บุคลกร (X7)
β = .344
β =.317
β = .477
β =.411
β = .507
β = .396

การนําในการ
เปลี่ยนแปลง(X8)
β = .418
β

หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการ
หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอย

แผนภูมิที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยพหูคูณสมรรถภาพทางการนิเทศของการปฎิบัติงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอการปฏิบั ติง านวิชาการของโรงเรียนประถมศึ กษา สังกั ดสํ านักงานการประถมศึ กษา
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อตองการทราบ (1) ระดับสมรรถภาพทางการ
นิเทศของ ผูบริหารโรงเรียนและการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (2) สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงาน วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) และ
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการซึ่ ง ใช คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ของ
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอบขายทฤษฎีการวิจัยกลุม
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี ปพุทธศักราช 2544 จํานวน 246 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชจากวิธีการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (stratified random sampling)ไดจํานวน 59โรงเรียนผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน
ประกอบดวย คือ (1) ผูบริหารโรงเรียน (2) ครูวิชาการ (3) ครูผูสอน รวมจํานวนทั้งสิ้น 315 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามสํารวจ
รายการ (checklist) แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 30 ขอ และตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน
40 ขอ ขอมูลแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดรับกลับคืนมา 295 ฉบับ จากทั้งสิ้น 315 ฉบับ คิดเปนรอยละ
93.65 วิเคราะหขอมูลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statrictical Package for
the Social Science for Windows)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(stepwise multiple regression analysis)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสาระสําคัญไดดังนี้คือ
1. สมรรถภาพทางการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น พบว า อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากเจ็ดดานคือ การสรางบรรยากาศที่ดี การสรางทีมงาน
การตัดสินใจ การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การมอบหมายงานบุคลากรและการนําในการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลางหนึ่งดานคือ การ
แกปญหาความขัดแยง
2. การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทั้งเจ็ดดานคือ งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไป
ใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายใน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ
3. เมื่อพิจารณาองคประกอบสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน ที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษาพบวา
3.1 การวางแผนและจัดระเบียบการประชุมสงผลตอ
การปฏิบัติงานวิชาการ
ใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมคือ งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียน
การสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล
งานหองสมุด งานนิเทศภายใน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ
3.2 สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนดาน การมอบหมายงาน
บุคลากรสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการดานงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียน
การสอน งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศภายใน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
อยูในระดั บมากและแยกพิ จารณาเปนรายดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมากเชนกัน มีการ
แกปญหาความขัดแยงและการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรสา หอยระยา ที่ศึกษาสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผล
ต อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การนิ เ ทศการศึ ก ษาในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับสมรรถภาพ
ทางการนิเทศ ทุกดานและแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา การสรางบรรยากาศที่ดีอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนใชรูปแบบวิธีการตาง ๆ เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการ
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ทํางานของบุคลากร พยายามสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นตอผูรวมงาน สรางบรรยากาศในการ
ทํางานของ ผูรวมงานใหเกิดความเปนกันเอง กลาแสดงความคิดเห็นพรอมทีจ่ ะยอมรับฟงความ
คิดเห็นของ บุคลากรทุกคน ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ใชคน
ใหเ หมาะสมกับงาน สวนสมรรถภาพการสรางทีมงานอยู ใ นระดับ มากเช นกัน ทั้ง นั้น อาจเปน
เพราะวาผูบริหารใชความสามารถในการระดมความรูความสามารถของบุคลากร เพื่อใหเกิดความ
รว มมือ ในการ ทํ างานเป ดโอกาสใหบุ คลากรมีส วนรวมวางแผนและกํา หนดเป าหมายของ
โรงเรี ยน กํ า หนดบทบาท หนา ที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ชัดเจน สงเสริมสนับสนุน ให
บุ ค ลากรเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ทํ า ให ส มรรถภาพการสร า งที ม งานอยู ใ นระดั บ มาก สํ า หรั บ
สมรรถภาพดานการแกปญหาความขัดแยงซึ่งอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ
ทํางานรวมกัน ของบุคลากรหลายฝา ย ยอมทํา ใหเ กิดความขั ดแยงกันได จึงเป นหนาที่ของ
ผูบริหาร ตองรีบแกไขความขัดแยงใหหมดไป ผูบริหารตองใชเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อแกปญหา
เฉพาะหน า และป ญ หาต อ เนื่ อ ง จึ ง ทํ า ให ก ารแก ป ญ หาอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ป ญ หาด า น
สมรรถภาพในการตัดสินใจอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาผูบริหารใชความรูความสามารถ
ในการวิเคราะหปญหา โดยเลือกใชรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับปญหานั้น ๆ เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจพรอมทั้งสงเสริมใหใชเหตุผลเพื่อใหสามารถใชกระบวนการ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพงษ ศิริเขต ซึ่งพบวาการ
ตัดสินใจควรใหกลุมบุคคลมีสวนรวม และขั้นสุดทายผูบริหารจะตองตัดสินใจและรับผิดชอบผล
ของการตัดสินใจนั้น สําหรับสมรรถภาพดานการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม ดังนั้นอาจ
เปนเพราะวาผูบริหารมีความเห็นวาการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุมจะทําใหการบริหาร
มีประสิทธิภาพขึ้น เนื่องจากเปนการติดตอสื่อสารโดยตรง ทั้งยังเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะ และสามารถสั่งการไดรวดเร็ว เปนการตัดสินใจโดยใหทุกคนมีสวนรวม ยอม
ทําใหเกิดผลดีมากกวาการตัดสินใจโดยลําพัง เปนการสรางบรรยากาศของการประชุมใหดําเนินไป
ดวยความรวมมือกัน ฉะนั้นสมรรถภาพทางดานการวางแผน และการจัดระเบียบการประชุมซึ่งอยู
ในระดับมาก สมรรถภาพดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา
รูจักจัดวางตัวบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ก ารงานแมวาในสภาพความเปนจริงผูบริหารไม
สามารถจะคั ด เลื อ กบุ ค ลากรได ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาต อ งการในสาขาวิ ช าที่ ข าดแคลนแต ด ว ย
ความสามารถของผูบริหารใชวิธีการหลายรูปแบบในการเลือกสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่
การงาน ซึ่งเปนเหตุใหดูเหมือนวาการบริหารงานของผูบริหารไมประสบปญหากับบุคลากร สวน
สมรรถภาพดานการมอบหมายงานบุคลากรอยูในระดับมากเชนกัน อาจเปนเพราะวาผูบริหารมี
การวางแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนของการมอบหมายงานตาม ความรูความสามารถของ
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บุคลากร พรอมทั้งจัดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมกับงาน (put the right man in the right job) และ
ยั ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน หากมี ข อ บกพร อ งก็ ช ว ยกั น เสนอแนะแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และดานสมรรถภาพดานการนําในการเปลี่ยนแปลงซึ่งอยูในระดับมาก
เชนกันอาจเปนเพราะผูบริหารใชวิธีการตาง ๆเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล ซึ่งอรุณ รักธรรมไดกลาววา บุคลากรในความ
รับผิดชอบมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในความรูความสามารถของผูบริหารพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับอรุณ รักธรรม ที่กลาววา ผูบริหารที่จะ
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงขององคการนั้น จะตองเปนผูมีความเขาใจ กระบวนการกับการรับรู
ถึงภาระหนาที่ในสวนตาง ๆ ขององคการมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ มี
ทักษะในภาวะผูนํามีความยุติธรรมจากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหาร
ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. จากผลการวิ จั ย พบว า การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานนั้นอยูในระดับมากทั้งเจ็ดงานคือ 1) งานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช 2) งานการเรียนการสอน 3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการ
สอน 4) งานวัดผลและประเมินผล 5) งานหองสมุด 6) งานนิเทศภายใน และ 7) งานประชุมการ
อบรมทางวิชาการ
การปฏิบัตงิ านวิชาการพบวา ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชอยูในระดับ
มาก ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวางานวิชาการเปนงานหลักที่ตองปฏิบัติเปนประจํา มีการวางแผนการปฏิบัติ
ประเมินและแกไขกันอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนเพราะครูศึกษาและเขาใจหลักสูตรเปนอยางดี และ
สามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน ดังที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ได
กําหนดไวในแผนแมบทของกรมไว ครูจะตองทําหลักสูตรแบบพิมพตา ง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน เชน แผนการสอน คูมือครู อยางเพียงพอ ซึง่ สอดคลองกับ กูด (Good) ที่กลาววา หลักสูตรคือ
เนื้อหาวิชาการตาง ๆ ที่รวมทุกวิชาเขาดวยกันและยังสอดคลองกับ บอมบิต (Bobbit) ที่กลาววา
หลักสูตรหมายถึง มวลประสบการณทงั้ หมดที่ครูสอนใหแกนักเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถ
ดํารงชีวิตเปนผูใหญที่สมบูรณในอนาคต และยังตรงกับแนวคิดของ ทาบา (Taba) ที่ใหแนวคิดไว
วา หลักสูตรหมายถึง แผนกําหนดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สวนในเรื่องการเรียนการสอนอยูใน
ระดับมากเพราะวางานดังกลาวเปนงานประจําเปนงานในหนาที่ของครูทุกคนตองรับผิดชอบซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ปรีชา นิพนธพิทยา
ที่กลาวไววา การเรียนการสอนเปนกิจกรรม
หลักของงานวิชาการ เพราะเปนกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรับทั้งประสบการณ
ตรงและประสบการณทางออม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภา ทีก่ ลาววาครูตองอบรมสั่ง
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ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ตองใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ

สอนฝกฝนสรางเสริมความรู
ดวยบริสุทธิ์ใจ
ด า นงานวั ส ดุ ป ระกอบหลั ก สู ต รเพื่ อ การเรี ย นการสอนอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูซึ่งเปนผูปฏิบัติตองปฏิรูป
การเรียนรูซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอน โดยครูใชสื่อการเรียนการสอนเปน
การสื่ อ สารให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งหลากหลาย มี ค วามเข า ใจอย า งแท จ ริ ง ซึ่ ง ทิ ค ตั น
(Tickton) ไดกลาววาสื่อการสอนสําคัญตอการจัดการศึกษาเพราะจะสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลได ทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสนใจ สอดคลองกับ
เจอรลาซ และอีราย (Gerlack and Ely) ที่ใหคําจํากัดความของสื่อการสอนวา สื่อการสอนคือ
บุคคล วัสดุ เหตุการณตาง ๆ ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตลอดจนครู หนังสือ สิ่งแวดลอม
ทักษะและเจตคติ จัดเปนสื่อทั้งสิ้น สวนงานหองสมุดอยูในระดับมากเปนเพราะวาผูบริหารให
ความสําคัญกับงานหองสมุดซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ครู และผูเรียนสามารถใชในการศึกษาคนควา
เพิ่มเติมใหเกิดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ที่
กลาววา หองสมุดเปนแหลงรวมวัสดุ สารนิเทศ เอกสาร สิ่งพิมพทุก ๆ เรื่อง เพื่อจัดไวบริการ
ใหกับครูและนักเรียนเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดาน
งานวัดผลและประเมิน ผลอยูในระดับ มาก ซึ่งสอดคลองกั บแนวความคิ ดของสํ านั ก งานการ
ประถมศึกษา แหงชาติ (สปช.)ที่ใชแนวคิดวา การเรียนการสอนตองมีการวัดผลการเรียนโดยให
เปนเกณฑที่กําหนดไว เพื่อพิจารณาความกาวหนาและตัดสินผลการเรียนของนักเรียน สอดคลอง
กับแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช ที่ไดจัดองคประกอบของการประเมินผลไวสามประการคือ 1)
การวัด 2) เกณฑการพิจารณา และ 3)การตัดสินใจ เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลที่ได
จากการวัดและเกณฑพิจารณาที่กําหนดไว ในดานงานนิเทศภายในอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน
เพราะวาการนิเทศ ภายในมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดการศึกษาใหบรรลุจุดประสงคและ
เปาหมายในสภาพความเปนจริงบุคลากรแตละคนมีความรูความสามารถแตกตางกัน จําเปนที่
ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือ แนะนําแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงแกไขและสรางขวัญ
กําลังใจใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน เกิดการพัฒนาทั้งตัวผูสอนและผูเรียนอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ อันจะเกิดประโยชนตอการศึกษาของชาติในปจจุบันและอนาคต ซึ่ง กูด (Good) ได
กลาววา จุดหมายของการนิเทศมีไวเพื่อชวยครูปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาของ
ตนเอง ยังจะสงผลถึงการเรียนการสอนและประเมินผลของนักเรียน สงัด อุทรานันท ไดกลาววา
การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายสี่ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาคน 2) เพื่อพัฒนางาน 3)เพื่อสราง
ความประสานสัมพันธ และ4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจสวนงานดานอบรมทางวิชาการอยูใน
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ระดับมากทั้งนี้เปนเพราะการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ วิธีการหนึ่งที่ผูบริหาร
สามารถจะทําได คือ การอบรมทางวิชาการผูบริหารจะเปนผูใหความสําคัญสนับสนุนบุคลากรได
มีความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน เปนการเสริมใหครูผูสอนเกิดการ
ตื่นตัวนํานวัตกรรมทางดาน การศึกษามาปรับปรุงการสอนใหเด็กมีความสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
การปฏิบัติงาน วิชาการจึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง บีช (Beach) ไดกลาววาการ
ฝ ก อบรมหมายถึ ง กระบวนการที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให บุ ค ลากรได เ รี ย นรู แ ละมี ค วามชํ า นาญตาม
จุดประสงค และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในทางที่ตองการ ดังที่ ฟลิปโป (Flippo) ได
กลาวไววาการฝกอบรมคือกระบวนการสรางเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความชํานาญแก
ผูปฏิบัติงานดังนั้นครูควรจะไดรับการจัดประชุมอบรมดานวิชาการใหมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนตอไป
3. จากผลการวิจัยพบวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีสองดานคือ การวางแผนและการจัด
ระเบียบการประชุม และการมอบหมายงานบุคลากร ไดดังนี้
3.1 การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุมสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
โดยภาพรวมอาจเปนเพราะวาการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุมของผูบริหารเปนการวาง
กรอบการปฏิบัติงานเพื่อใหผูรวมงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายภิญโญ สาธร
กล า วว า ถ า ขาดการวางแผนแล ว ยากที่ กิ จ กรรมงานวิ ช าการทุ ก ชนิ ด จะดํ า เนิ น ไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพในทางที่ถูกตอง การวางแผนจะชวยทําใหการดําเนินงานถูกตองตามจุดประสงคและ
ชวยใหมีการประสานงานจากหนวยงานทุกหนวย ทําใหการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนและขัดแยงหมด
สิ้นไป ดังนั้นการวางแผนจึงเปนตัวการที่จําเปนอยางหนึ่งของการปฏิบัติงานวิชาการ
นอกจากจะสงผลโดยภาพรวมแลว สมรรถภาพดานการวางแผนและการจัด
ระเบียบการประชุมยังสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการเปนรายดานคือ 1) งานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช 2) งานการเรียนการสอน 3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
4)งานวัดผลและประเมิ น ผล5)งานห องสมุด 6)งานนิเ ทศภายใน และ7)งานประชุ ม อบรมทาง
วิชาการ
ดังนั้นอาจเปนเพราะวาผูบริหารเห็นความสําคัญของการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานวิชาการประสบผลสําเร็จ เชน1)งานหลักสูตรและการนําหลักสูตร ไปใช
หลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาที่เปนเครื่องบงชี้บอกวาเยาวชนไทยในอนาคตของชาติ
ควรจะเปนอยางไร ควรจะเปนพลเมืองที่มีลักษณะอยางไรที่สังคมไทยตองการและสามารถดําเนิน
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ชีวิตของตนไดอยางมีความสุข แมวาหลักสูตรไดสรางขึ้นดีเลิศและเหมาะสมเพียงใดก็ตาม ถาไมมี
การวางแผนและสนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช ก็ยากที่จะใชหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายได 2)
ดานงานการเรียนการสอน การเรียนการสอนถือวาเปนกิจกรรมหลักของงานวิชาการ เพราะเปน
กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู เ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรูรั บ ประสบการณ ทั้ง ทางตรง และทางอ อม มี ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค ดังที่ ปรีชา นิพนธพิทยา ไดกลาววา งานดานการเรียนการสอนผูบริหารโรงเรียนและครู
จะตองจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใหเปนไปอยางถูกตองตามเนื้อหา
ของหลักสูตร ซึ่งตองอาศัยการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหการเรียนการสอน
บรรลุเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3)งานวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอนผูบริหารโรงเรียนตองถือวาเปนอุปกรณสําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูทาง
ประสบการณและการปฏิบัติสื่อการสอนจะชวยใหเกิดความรูเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม
สื่อการสอนจะเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนในการ
ผลิตสื่อและใชสื่อ ตลอดจนดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอจัดหา และบริการ
วั ส ดุ ป ระกอบหลั ก สู ต รและสื่ อ การเรี ย นการสอนอย า งเพี ย งพอ การวางแผนเพื่ อ จั ด หาและ
ดําเนินการจัดหา ดังที่ ชัยวงศ พรหมวงษ และคณะ ไดกลาววา วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน
เป น สื่ อ กลางในการสื่ อ ความหมาย ที่ ผู ส อนประสงค จ ะส ง หรื อ ถ า ยทอดไปยั ง ผู เ รี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ ลัดดา สุขปรีดี ไดกลาวไววา สื่อการสอนเปนตัวกลางที่ใชใน
ระบบการเรียนการสอน เพื่อทําใหครูและผูเรียนเขาใจสิ่งที่จะถายทอดซึ่งกันและกันไดดี ซึ่งไดแก
แผนการสอน คูมือครู คูมือการใชหลักสูตร หนังสือเรียน ฯลฯ 4)งานวัดผลและการประเมินผล
เพราะวางานวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนงานที่ตอเนื่องจากงานการเรียนการสอน ทั้งนี้
ผูบริหารโรงเรียนมองเห็นวากระบวนการเรียนการสอนอยางเดียวนั้นไมอาจจะชี้และวัดไดเที่ยงตรง
ในเนื้ อ หาวิ ช าความรู ที่ เ รี ย นสํ า หรั บ ตั ว นั ก เรี ย น
ดั ง นั้ น การวั ด ผลและการประเมิ น ผล
การศึกษาจึงเปนกระบวนการเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการเรียนการสอน ผูบริหารจึงตอง
วางแผนและการจัดระเบียบการประชุมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของประเมินและแกไข จากผลของการ
วั ดผล สอดคล อ งกั บ กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ให ค วามหมายการวั ด ผลและการ
ประเมินผลวา เปนมาตรการที่จะชวยใหไดขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามเปาหมาย
ของหลักสูตร 5)งานหองสมุด อาจเปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนในปจจุบันเล็งเห็นความสําคัญ
และความจํา เปน ของหองสมุดโรงเรีย น ซึ่ ง เปน แหล ง ขอมู ลในการคน คว า ของบุคลากรและ
นักเรียน สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ ที่มีจุดประสงคปลูกฝงให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน อยูจักเลือกหนังสืออานและใชเวลาวางแสวงหาความรูเพิ่มเติม ดังนั้น
หองสมุดจึงเปนหัวใจสําคัญที่ทุกโรงเรียนจะตองจัดใหมีขึ้นและรวมมือกันวางแผนการใชหองสมุด
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อยางทั่วถึงไดรับประโยชนทั่วกัน ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติไดกลาววาหองสมุดเปนแหลงรวมวัสดุ สารนิเทศ เอกสาร สิ่งพิมพทุก ๆ เรื่อง จัดไวบริการ
กับนักเรียน เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 6) งาน
นิเทศภายใน อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในเพื่อ
ชวยเหลือครู ปรับปรุงการเรียนการสอน จึงมีการวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม ยังจะ
สงผลถึงการเรียนการสอนและการประเมินผลของนักเรียน ดังที่ สงัด อุทรานันท ไดกลาววา
การนิเทศการศึกษามีจุดหมายสี่ประการคือ 1) พัฒนาคน 2) พัฒนางาน 3) ประสานสัมพันธ
และ 4) สรางขวัญและกําลังใจ 7) งานประชุมอบรมทางวิชาการ ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหาร
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อตองการสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่เนนใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของทองถิ่น จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานหลักสูตรตลอดจนงานทั้งหกที่ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบ ดังนั้นบุคลากรทุก
ฝายจะตองไดรับการพัฒนาอบรมทางวิชาการใหทันตอเหตุการณปจจุบัน จากผลการวิจัยของ
ประสงค อวิโรธนกุล พบวา การอบรมทางวิชาการมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานวิชาการเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองวางแผนและจัดระเบียบการประชุม
อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไปอยางตอเนื่อง
3.2 สมรรถภาพดานการมอบหมายงานบุคลากรสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการ
อาจเปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญ กระจายความรับผิดชอบและมอบหนาที่ให
ผูรวมงานไดปฏิบัติลดภาระของผูบริหารจะไดมีเวลาปฏิบัติงานสําคัญและที่มีความจําเปน
นอกจากนัน้ ยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจเปดโอกาสใหบุคลากรฝกฝนเรียนรูง าน
ดังนัน้
ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีการวางแผนในการมอบหมายงานดําเนินงานตามขั้นตอนติดตาม
และประเมินผลอยางใกลชิดนอกจากนี้ผบู ริหารตองระลึกอยูเสมอวาการมอบหมายงานใหครูใน
โรงเรียนรับผิดชอบ เพื่อตองการใหมีประสบการณมากยิ่งขึน้ เรียนรูงานนั้นเพื่อไมใหเกิดความ
ผิดพลาด ผูบริหารจะตองรับผิดชอบโดยตรง จะเห็นไดวาการมอบหมายงานเปนสมรรถภาพสําคัญ
และจําเปนที่ผบู ริหารจะตองมีเพื่อใหครูเกิดความรวมมือในการปฏิบตั ิงาน เกิดประสบความสําเร็จ
บรรลุตามเปาหมายจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหสมรรถภาพดานการมอบหมายงานบุคลากรสงผล
ตอการปฏิบัติงานวิชาการ 1)งานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
อาจเปนเพราะผูบริหาร
โรงเรียนมอบหมายงานใหบุคลากรไดอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงานจึงทําใหปฏิบัติ
ตามหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 2) งานการเรียนการสอน
ดังนัน้ อาจกลาววาบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรูความสามารถแตกตางกันจึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียนตองพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมและเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานมีการวิเคราะห
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วางแผน ประเมินผลและแกไขอยูเปนประจํา 3)งานวัดผลและประเมินผล อนึ่งจากการมอบหมาย
งานทีม่ ีประสิทธิผลกอใหเกิดงานวัดผลและประเมินผลที่ดีตามไปดวย และ4) งานนิเทศภายในอาจ
เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ดังนัน้ ผูบริหารโรงเรียนเองจะตองจัดกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนกอใหเกิดความตืน่ ตัวอยูเสมอสงเสริมใหครูไดศึกษารวมกัน ทําวิจัยในชั้นเรียน ปรับปรุง
การเรียนการสอนที่เปนปญหาใหลดนอยลง 5) งานประชุมอบรมทางวิชาการ อาจเปนเพราะวา
งานประชุมอบรมทางวิชาการเปนการเสริมแรงใหครูผูสอนเกิดความตืน่ ตัว และปรับปรุงการสอน
อยูเสมอสามารถแกไขปญหาการเชิญวิทยากรและครูที่มคี วามชํานาญมาใหความรูแกครู
มอบหมายใหครูที่มีประสบการณชวยเหลือแนะนํา เพือ่ นครูดวยกัน สนับสนุนเอกสารเพื่อการ
คนควา จัดหาวัสดุอุปกรณ งบประมาณ ยอมทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นจากเหตุผล ดังกลาวจึงทําใหสมรรถภาพดานการมอบหมายงานบุคลากรสงผลการปฏิบัติงาน
วิชาการ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยขอเสนอแนะ
ดังนี้
1.จากขอคนพบของการวิจัยพบวา สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ทั้งโดยภาพรวมและแตละรายดานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็น
วาผูบริหารใหความสําคัญกับสมรรถภาพทางการนิเทศทุกดานแตสมรรถภาพทางการนิเทศดาน
การสรางบรรยากาศที่ดีมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุดทั้ง ๆ ที่การปฏิบัติงานตางๆจะสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นองคประกอบสวนหนึ่งตองมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานระหวางผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน การสรางบรรยากาศการทํางานที่เกื้อกูลเปนกันเองใหโอกาสครูไดมีสวน
รว มในการวางแผนการทํ า งาน
กลา แสดงความคิดเห็ น ที่ จ ะยอมรั บฟ ง ความคิดเห็ น ของ
บุคลากรทุกคน ผูบริหารตองใชวิธีการตาง ๆเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และ
สมารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
2. จากผลการวิจยั พบวาการปฎิบัตงิ านวิชาการทั้งเจ็ดดานอยูในระดับมากโดยการ
ปฏิบัติงานวิชาการดานการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลีย่ นอยที่สุด ดังนัน้ ผูบริหารและครูควรมีการ
ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที่ของครูดานการเรียนการสอนใหมากขึ้นเพราะงานการเรียนการ
สอนเปนกิจกรรมหลักของงานวิชาการ
ซึ่งจะมีผลตอผูเรียนใหไดรับทั้งประสบการณตรง และ
ประสบการณทางออม เพือ่ หาแนวทางพัฒนาแกไข การจัดการเรียนการสอน ใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการดําเนินงานปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ไดมีการศึกษา
อยางลุมลึก ผูวิจัยเห็นควรใหมีการศึกษาวิจัยในลักษณะดังนี้คือ
1. ควรมีการสํารวจความคิดเห็นในดานสมรรถภาพทางการนิเทศของ ผูที่เกี่ยวของ
อื่น
เชน หัวหนาการประถมศึกษา ศึกษานิเทศก ฯลฯ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งที่ เ ป น ตั ว แปรด า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา เชน วิสัยทัศนทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
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( สําเนา )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
13 สิงหาคม 2545
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน
ดวย นายอธิป อังคสุทธิพงษ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง“ สมรรถภาพ
ทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร
ครูวิชาการจํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 3 คน ในโรงเรียนของทาน เพือ่ ประกอบการทํา
วิทยานิพนธ ในการนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร.034-243435 , 034-218788

คงคลาย )
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงผลตอการปฎิบตั งิ านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
คําชี้แจง ในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผูสอนในโรงเรียนเปน
ผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคล ในการใชความคิด
ความเขาใจเจตคติ และทักษะตางๆ ที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน เชน ประสบการณ ความรูความสามารถ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
งานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการ
จัดมวลประสบการณ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ
เชน กลุมประสบการณทั้ง 5 กลุม ไดแก ทักษะ สรางเสริมประสบการณชีวิต สรางเสริมลักษณะนิสัย
การงานพื้นฐานและอาชีพ และประสบการณพิเศษ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณ
มาในโอกาสนีด้ วย

นายอธิป
อังคสุทธิพงษ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
ที่สงผลตอการปฎิบตั งิ านวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลง ใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1 . เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ
ไมเกิน 25 ป
26 - 35 ป
36 - 45 ป
46 ป ขึ้นไป
3. อายุราชการ
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 - 20 ป
20 ปขึ้นไป
4. วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. ปจจุบันดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการโรงเรียน
ครูผูปฎิบัติการสอนในโรงเรียน
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ตอนที่ 2 สมรรถภาพทางการนิเทศของผูบ ริหารโรงเรียน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย
ลงในชองตามระดับสมรรถภาพเพียงชองเดียว
ระดับความสามารถของผูบริหาร
ประสบการณความรูความสามารถทาง
การนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
การสรางบรรยากาศที่ดี
1. ใชรูปแบบวิธีการตาง ๆ เพื่อสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางานของบุคลากร
2. สรางความพึงพอใจของบุคลากร
3. สรางความบรรยากาศในการทํางาน
4. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีความ
รับผิดชอบรวมกัน
การสรางทีม
5. เปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียน มีสวน
รวมกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
6. กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะครูที่ชัดเจน
7. สนับสนุนใหคณะครูวางแผนการทํางาน
รวมกันอยางมีระบบ
8. จัดแบงงาน เพื่อใหคณะครูไดรับผิดชอบ
รวมกัน
9. สรางแรงจูงใจใหสมาชิกภายในกลุม
รวม
มือกันและทํางานชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การแกปญหาความขัดแยง
10. แกปญหาความขัดแยง ระหวางครูกับ
นักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับกิจกรรม
ของโรงเรียน
11. แกปญหาความขัดแยง ระหวางครูกับ
นักเรียน และผูปกครองดานบทบาท
หนาที่
12. แกปญหาความขัดแยง ระหวางครูกับ
นักเรียน และผูปกครองดานคานิยม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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ประสบการณความรูความสามารถทาง
การนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
13. แกปญหาความขัดแยงของ ครูนักเรียน
และผูปกครองดานเปาหมาย
14. แกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน
ระหวางบุคลากรของโรงเรียน
การตัดสินใจ
15. เลือกใชรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. ใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
17. สงเสริมใหคณะครูและนักเรียนใชเหตุ
ผลเพื่อใหสามารถกระบวนการแกปญ
หาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การวางแผนและการจัดระเบียบการประชุม
18.วางแผนจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
19. สรางบรรยากาศของการประชุมให
ดําเนินไปดวยความรวมมือกัน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
20. ใชวิธีหลากหลายรูปแบบในการคัด
เลือกบุคลากรสูตําแหนงหนาที่การ
งาน
21. นําระบบที่ดีและมีขอมูลที่ถูกตองเชื่อ
ถือไดเพื่อคัดเลือกบุคลากร
22. ใชกระบวนการคัดเลือกที่ยุติธรรม
23. ใชขอมูลในการจัดวางตัวบุคคลให
เหมาะสมกับหนาที่การงาน
การมอบหมายงานบุคลากร
24. วิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง
และ องคประกอบของคณะทํางาน
ชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตองแมนยํา

ระดับความรูความสามารถของผูบริหาร
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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ประสบการณความรูความสามารถ
ทางการนิเทศของผูบริหารโรงเรียน
25. นําผลของการวิเคราะหมาเปนขอมูล
ในการพิจารณามอบหมายงาน
26. มีการใชผลของการวิเคราะหมาใช
ในการปรับภาระงานของครูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
27. วางแผนการดําเนินงานตามขั้นตอน
ของการมอบหมายงานบุคลากร
การนําในการเปลี่ยนแปลง
28. ใชยุทธวิธี เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงที่คํานึงถึงความแตกตางของ
บุคลากร
29. ยอมรับระดับความตองการจําเปน
ของครูเพื่อมุงสูความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลง
30. เขาใจชนิดของอิทธิพลที่จะใชเพื่อ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ระดับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน
มาก
มาก
ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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ตอนที่ 3
คําชี้แจง

การปฎิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
โปรดทําเครื่องหมาย
ลงในชองระดับพฤติกรรมการปฎิบัติงานของทานเพียงขอเดียว

โรงเรียนมีการปฎิบัติงานวิชาการ
ในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
1. การวางแผนการนําหลักสูตรไปใชจัด
กิจกรรมกาเรียนการสอนตามแผนงาน
วิชาการของโรงเรียน
2. จัดพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมี
ความรูความเขาใจในการใชหลักสูตร
อยูเสมอ เชน เขารวมประชุม อบรม
สัมมนา เปนตน
3. จัดใหมีหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตร เชน แผนการสอน
กําหนดการสอน คูมือครูอยาง
เพียงพอ และครบถวนทุกระดับชั้น
4. ครูมีสวนรวมในการวางแผนเกี่ยวกับ
การใชหลักสูตร
5. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และประเมินผลการนํา
หลักสูตรไปใช
6. ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดจากการ
ใชหลักสูตรโดยวิเคราะหปญหาและ
สาเหตุจากบุคลากร
7. จัดใหมีการเตรียมการสอนโดยจัดทํา
แผนการสอนที่มีองคประกอบครบ
ถวนสอดคลอง และสัมพันธกับ
หลักสูตร
8. จัดการเรียนการสอนตามแผน ที่
กําหนดไว
9. จัดการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร

พฤติกรรมการปฎิบัติงานวิชาการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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โรงเรียนมีการปฎิบัติงานวิชาการในเรื่อง
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
10. จัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของนักเรียน
11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
นักเรียนเปนสําคัญ
12. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ทักษะกระบวนการ เพื่อสงเสริมให
นักเรียน รูจักคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหา
13. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมเพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา และ
พัฒนานักเรียนที่เรียนดี
14. สํารวจความตองการเกี่ยวกับสื่อและ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน
15. แสวงหาแหลงวิทยาการตาง ๆ ที่เปน
สื่อการเรียนการสอนในชุมชนหรือ
ทองถิ่น เชน วิทยากร สถาน
ประกอบการ เปนตน
16. จัดใหมีเอกสารสิ่งพิมพ สื่อการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพและสามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
17. จัดใหมีการซอมแซมสื่อ และวัสดุ
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
ใหอยูในสภาพใชการไดตลอดเวลา
18. จัดใหมีระบบการจัดเก็บ บํารุงรักษา
และบริการของสื่อและวัสดุอุปกรการ
เรียนการสอนใหพรอมใชตลอดเวลา
19. ติดตามและประเมินผลการใชสื่อและ
วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ

พฤติกรรมการปฎิบัติงานวิชาการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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โรงเรียนมีการปฎิบัติงานวิชาการในเรื่อง
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
20. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
21. ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอน
22. การวัดผล และประเมินผลการเรียน
การสอน ไดถูกตองตามหลักการและ
ระเบียบของการวัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน
23. จัดหาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่
จําเปน เพื่อใชในการดําเนินงานวัดผล
และ ประเมินผลไดอยางเหมาะสม
เพียงพอ
24. ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐานอยูเสมอ
25. จัดหาหนังสือและเอกสารทางวิชาการ
มาบริการแกครูและนักเรียนอยาง
เพียงพอ
26. จัดหองสมุด หรือมุมหนังสือในชั้น
เรียนใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียน
การสอนและการศึกษาคนควา
27. จัดกิจกรรมหองสมุด และกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมการสอน เชน
กิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมวัน
สําคัญตาง ๆ
28. สงเสริมและสนับสนุนครูผูสอนใหใช
หองสมุด ในการพัฒนาการเรียนการสอน
29. จัดบรรยากาศในหองสมุดใหเอื้อตอ
การเรียนรู เพื่อสรางแรงจูงใจและ
ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกนักเรียน

พฤติกรรมการปฎิบัติงานวิชาการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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โรงเรียนมีการปฎิบัติงานวิชาการในเรื่อง
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
30. กําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบงาน
นิเทศภายในโรงเรียนอยางชัดเจน
เขาใจขอบขายงานและความ
รับผิดชอบของตน
31. จัดระบบขอมูลและสาระสนเทศเพื่อ
การวางแผนการนิเทศ
32. วางแผนและกําหนดทิศทางการนิเทศ
ภายในใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
และความตองการของผูรับการนิเทศ
33. ดําเนินการนิเทศภายใน ตามแผนการ
นิเทศโดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
งานและผูรับการนิเทศอยางสม่ําเสมอ
และทั่วถึง
34. มีการประเมินผลการรายงานการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบ และนําผลการ
ประเมินไปใชเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
35. จัดใหมีการประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนาการนิเทศภายใน
โรงเรียนใหมีความหลากหลาย
36. มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการของโรงเรียนเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในเพื่อวางแผนกําหนด
เรื่องที่จะประชุม อบรม สัมมนา
37. จัดใหมีการประชุมอบรม และสัมมนา
เกี่ยวกับปญหาของงานวิชาการในโรงเรียน
โดยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถใน
โรงเรียน หรือเชิญบุคคลภายนอกมาเปน
วิทยากร
38. มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ
ที่จําเปนตอการจัดประชุม อบรมและ
สัมมนาเพื่อสะดวกตอการดําเนินงาน

พฤติกรรมการปฎิบัติงานวิชาการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ชองนี้ใชสําหรับ
ผูวิจัย

137

โรงเรียนมีการปฎิบัติงานวิชาการในเรื่อง
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
39. ประเมินผลการจัดการประชุมอบรม
และสัมมนาทุกครั้ง เพื่อนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
และสามารถ เปนแนวทางในการจัด
ครั้งตอไป
40. สงเสริมสนับสนุนใหครูมีโอกาสได
เขารวมการประชุม อบรมศึกษาดูงาน
และสัมมนาทางวิชาการที่สถาบัน /
หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อนําความรู
ความสามารถที่ไดกลับไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน

พฤติกรรมการปฎิบัติงานวิชาการ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ชองนี้สําหรับ
ผูวิจัย
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ภาคผนวก ค
ประวัติผเู ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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ประวัติผขู องเชี่ยวชาญ
ดร.สุนีย สอนตระกูล
16 / 229 หมูบา นริมสวน ซอยพิบูลยสงคราม 22
ถนนพิบลู ยสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 76160
โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา โทรศัพท 0-3249-4350

ชื่อ
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2520
พ.ศ.2523
พ.ศ.2535
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2520-2524
พ.ศ.2539
พ.ศ.2540-2544
พ.ศ.2544

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รับราชการเปนอาจารยโรงเรียนวัดราชาธิวาส
รักษาการณในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ผูชวยผูอํานวยการโรนงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รักษาการณในตําแนงผูอํานวยการโรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา
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ประวัติของผูเชี่ยวชาญ
นางกาญจนา เชยชิด
39 หมู 2 ตําบลนาฟนสาม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท 0-3244-27028

ชื่อ
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2520
พ.ศ.2539

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2517-2528 รับราชการเปนครูผูสอนโรงเรียนวัดบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ.2529-2530 รับราชการเปนศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานสราง
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ.2531-2539 รับราชการเปนศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ.2540-2541 รับราชการเปนศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ
พ.ศ.2541-2545 รับราชการเปนศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
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ประวัติของผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ
ที่อยู

ผูชวยศาสตราจารย มานะ นามสุริยะ
12 ซอย 2/1 หมูบานปกเตียนวิลลา 2 ถนนทาหิน ตําบลทาราบ
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท 0-3241-4101
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท 0-3242-4097-103 โทรสาร 0-3242-5118

ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2513
พ.ศ.2529
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2509-2516
พ.ศ.2517-2536
พ.ศ.2537-2544
พ.ศ.2536-2539
พ.ศ.2538-2541

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน จังหวัดชลบุรี
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับราชการครู โรงเรียนวัดจุกเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับราชการอาจารย 2 ระดับ 6 สถาบันราชภัฎชลบุรี
ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 สถาบันราชภัฎชลบุรี
รองหัวหนาภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฎชลบุรี
รองผูอํานวยการสํานักวางแผนและพัฒนาสถาบันราชภัฎชลบุรี
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ภาคผนวก ง
คาความเชือ่ มั่นของแบบสอบถาม
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2541
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526

นายอธิป
อังคสุทธิพงษ
159 หมู 5 ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี 76160 โทรศัพท 0 – 3249 - 4308
โรงเรียนบานไทรงาม อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป.กศ. )
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง ( ป.กศ. สูง )
เอกคณิตศาสตร จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ( เอกคณิตศาสตร )
จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู 2 โรงเรียนบานวังแขม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
อาจารย 1 โรงเรียนบานทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2532
อาจารย 2 โรงเรียนบานยางน้ํากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนบานไทรงาม อําเภอหนองหญาปลอง
จังหวัดเพชรบุรี

