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ÙĞćÿĞćÙĆâ : Öćøîĉđìý/ÖćøïøĉĀćøēøÜđøĊ÷î
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4 ×ĆĚîêĂî ÙČĂ 1) ÖćøýċÖþćüĉđÙøćąĀŤđóČęĂÖĞćĀîéÖøĂïĒîüÙĉéĔîÖćøüĉÝ÷Ć 2) ÖćøóĆçîćđÙøČĂę ÜöČĂüĉÝĆ÷ 3)
ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúĒúąÖćøüĉđÙøćąĀŤ×Ăš öĎú 4) ÖćøîĞćđÿîĂñúÖćøüĉÝ÷Ć ðøąßćÖøìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆÜĚ îĊĚ
ĕéšĒÖŠÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć ĒúąēøÜđøĊ÷îðøąëöýċÖþćìĊęđðŨîēøÜđøĊ÷îñĎšîĞćÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
ðøąđõììĊę 1 ÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜĔßšüíĉ ĊÖćøđúČĂÖĒïïĀúć÷×ĆĚîêĂî(multi-stage sampling)ðøąÖĂïéšü÷ÿĞćîĆÖÜćî
đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć 37 đ×ê ēøÜđøĊ÷î 155 ēøÜ ñĎšĔĀš×šĂöĎú ÙČĂ øĂÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×ê
óČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþćìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšøĆïñĉéßĂïÖúčŠöîĉđìýêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖćøýċÖþć
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖúčöŠ îĉđìýêĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖćøýċÖþć ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷î ÙøĎ üĉßćÖćøĒúąÙøĎ
ñĎšÿĂî øüöìĆÜĚ ÿĉĚî 539 Ùî đÙøČĂę ÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ĕéšĒÖŠ ĒïïÿĆöõćþèŤĒïïĕöŠöĊēÙøÜÿøšćÜ (unstructured
interview) ĒúąĒïïÿĂïëćöÙüćöÙĉéđĀĘî(opinionnaire) ēé÷đÖĘï×šĂöĎú øąĀüŠćÜüĆîìĊę 1 ÖčöõćóĆîíŤ 2556
ëċÜ üĆîìĊę 30 öĊîćÙö 2556 ÿëĉêĉìĔĊę ßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ ĕéšĒÖŠ ÙŠćÙüćöëĊę ÙŠćøšĂ÷úą ÙŠćöĆßáĉöđú×Ùèĉê ÿŠüî
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53252950 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : SUPERVISION / SCHOOL ADMINISTRATION
WALAIPAN BOONMEE : CANONICAL CORRELATION OF SUPERVISION
FACTORS ON SCHOOL ADMINISTRATION. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. PRASERT
INTARAK, Ed.D. AND ASST. PROF. CHOOMSAK INTARAK .,Ed.D. 286 pp.
This research used mixed methodology (quantitative and qualitative research).
The purposes of this research were to identify 1) the components of supervision factors
on school administration, 2) the canonical correlation of supervision factors on school
administration. The research operation had 4 steps ; 1) studying and analyzing data to
specify research conception, 2) development of data collection tools , 3) collection and
analysis of data, 4) presenting result of the research. The population of this research
were change leadership primary schools for type one and primary educational service
area offices . The sample consisted of 155 schools and 37 area offices selected by
multi - stage sampling . The respondents were 3 persons from each school ; a school
director, an academic teacher and teachers and 2 persons in each area office ; a deputy
director of primary educational service area office who responsible for educational
supervision and evaluation group and a director of educational supervision and evaluation
group, totally 539 respondents .The instruments for collecting the data were opinionnaire
and unstructured interview. Collected data between January 1st, 2013 - March 30th, 2013.
The statistics for data analyzing were frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation, exploratory factor analysis and canonical correlation.
The findings of this research were as follows :
1. The components of supervision factors on school administration consisted
of twelve components : 1) academic supervision, 2) general supervision, 3) personal
supervision, 4) participation, 5) media technology, 6) leadership, 7) monitoring and
evaluating, 8) motivation, 9) information, 10) budget supervision, 11) planning, and
12) organization climate
2. The canonical correlation of supervision factors on school administration was
a relativity model of supervision factors on school administration which composed of
academic supervision , general supervision, personal supervision , leadership, budget
supervision , planning and organization climate and promoting efficiency supervision
factors which composed of participation, media technology ,monitoring and evaluating,
motivation , information with a relation and the same direction.
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×Ă×ĂïóøąÙčè éø.×Ćêêĉ÷ć Ēúą ó.ê.ÿëĉêóÜþŤ éšüÜÿĞćøćâ ìĊęĔĀšÙĞćĒîąîĞćðøċÖþćĒúą
ßŠü÷đĀúČĂÿĞćĀøĆïÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ Ēúą×ĂïÙčèñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
îîìïčøĊ đ×ê 2 øĂÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖúčŠöîĉđìý
êĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖćø ýċÖþć ñĎĂš Ğćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îĒúąÙèąÙøĎìčÖìŠćîìĊĔę ĀšÖćøÿîĆïÿîčî
ĔĀšÙüćöĂîčđÙøćąĀŤĔîÖćøĔĀš×Ăš öĎú ÖćøìéúĂÜđÙøČęĂÜöČĂ ĒúąĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂĔîÖćøđÖĘïøüïøüö
×šĂöĎúìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜÿĞćĀøĆïÖćøüĉÝĆ÷
×Ă×ĂïÙčèîšĂÜėĒúąđóČęĂîîĆÖýċÖþćðøĉââćđĂÖēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜðøĉââćđĂÖøčŠî 8/2 ìĊę
ĔĀšÖĞćúĆÜĔÝĒúąßŠü÷đĀúČĂĔĀšÜćîüĉÝĆ÷ÿĞćđøĘÝúčúŠüÜĕðéšü÷éĊ
ÿčéìšć÷îĊĚÙčèÙŠćĀøČĂðøąē÷ßîŤĂĆîđÖĉéÝćÖüĉì÷ćîĉóîíŤÞïĆïîĊĚ ñĎšüĉÝĆ÷×ĂĂčìĉýĔĀšĒéŠ ïĉéć
öćøéć ñĎšĔĀšÖćøýċÖþćĒúąĂïøöÿĆęÜÿĂîĒúąöĂïÙüćöÿĞćđøĘÝÙøĆĚÜîĊĚ ĔĀš îćÜÿćüĂøßîĆîìŤ ïčâöĊ
ïčêøÿćü ñĎšìĊęđðŨîÖĞćúĆÜĔÝßŠü÷đĀúČĂêúĂéöćÝîìĞćĔĀšñĎšüĉÝĆ÷ðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĂ÷ŠćÜéĊ÷ĉęÜ
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บทที่ 1
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคศตวรรษที่ 21 สงผลกระทบที่สําคัญทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนในชาติที่ไม
อาจหลีกเลี่ยงได การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว และซับซอนจําเปนตองสรางภูมิคุมกันเพื่อเตรียมความ
พรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสม กลาวคือตองพัฒนาคนไทยใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และตอเนื่องในเรื่องการศึกษาทักษะ
การทํางานและ การดําเนินชีวิต เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพใหคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้ง
กาย ใจ สติปญญา ตลอดจนมีระเบียบ วินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรูคุณคาความเปนไทย 1
แผนการศึกษาแหงชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ไดกําหนดเปาหมายไวสอดคลองกันวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนคนดีมีความรู ความสามารถ อยูรวมกับผูอื่นได ใหมีการพัฒนาทั้งดาน รางกาย จิตใจ
อารมณ สังคมและสติปญญา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงนั้นอยางมีความสุข 2 เชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 11(2555-2559) ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาคนที่มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวย
ความเสมอภาคเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ดังนั้นการที่จะอยูในสังคมไดตอง
สามารถปรับตัว และแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและมีภูมิคุมกันตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”
จากสภาวการณดังกลาวประเทศตองเรงพัฒนาคนเพื่อมุงไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะสถานบัน
การศึกษาที่อยูในพื้นที่หรือจังหวัดตาง ๆ ซึ่งเปนที่คาดหวังของสังคมในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ จึงมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษามีอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปและให
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ( 2555-2559) เลม 128 ตอนพิเศษ 152 ง ราชกิจจานุเบกษา
(14 ธันวาคม 2554 ),10.
2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545),พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็น เค แอนด สกายพริ้นติ้งส
จํากัด, 2549),4.
1

2
ยึดหลักการความเปนเอกภาพในดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ และจัดสรรงบประมาณ
เปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ ตามนโยบายแผนการศึกษาแหงชาติและ
ภารกิจของสถานศึกษาใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนีใ้ หคํานึง
ถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 3 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 44 ไดกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเพื่อใหมีอิสระ
คลองตัวในการบริหารสถานศึกษาไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสราง
รากฐานความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาที่เปนหนวยงานในการจัดการศึกษาหนวยงานหนึ่ง 4
สถานศึกษาจึงตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงไปและตอบสนองความตองการของสังคม 5 ดังนั้นในการบริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเจตนารมณ จึงเปนภาระและความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารหนวยงาน
นั้นๆที่จะบริหารงานใหไปสูเปาหมายที่สําคัญคือคุณภาพผูเรียน การไดมาซึ่งคุณภาพผูบริหารจําเปนตอง
ทํางาน 2 อยาง คืองานบริหารและงานนิเทศซึ่งมีสวนเกื้อหนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน 6 งานนิเทศ
จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานทุกระดับไมวาหนวยงานนั้นจะมีการจัดระบบอยางดี มีการควบคุม
อยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจใสในกระบวนการดําเนินงานตางๆ อยางดีเพียงใดเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
สภาพแวดลอมตางก็เปลี่ยนไป ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการดําเนินงาน ปญหาและความตองการในการพัฒนางาน นโยบาย วิสัยทัศน จุดเนนในการ
ทํางานก็ยอมเปลี่ยนไปการปฏิบัติงานที่จะใหสอดคลองสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุความ
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจําเปนตองอาศัยการนิเทศเพื่อชวยเหลือสงเสริมการทํางานใหผู
ปฏิบัติสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานใหไดงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น 7
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545), พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : บริษัท พี เอ็น เค แอนด สกายพริ้นติ้งส จํากัด
,2549) , 4 .
4
กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพ :
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 74.
5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ครูแหงชาติ (กรุงเทพ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 1.
6
สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม) (กรุงเทพ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 34.
7
อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน, หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศ
ภายในสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ( กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2528).

3
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดังกลาวจําเปนตองจัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
เพราะการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพที่จะชวยเสริมสรางขีดความสามารถให
คนในชาติพรอมที่จะเขาสูการแขงขันในเวทีโลกไดอยางมั่นใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ของระบบการศึกษาและการเรียนรูอยางเรงดวน 4
ประการหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมที่มีนิสัยใฝเรียนรู 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมที่
เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคาตามคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูง 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมโดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหมที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชนและ
ภาคเอกชนและทุกภาคสวนมีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได มีการ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 8 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมาย
ที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง และมีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองกระจายอํานาจและ
ใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ไดบัญญัติเกีย่ วกับแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 43 วา “ รัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย
12 ปอยางทั่วถึงมีคุณภาพและ ไมเก็บคาใชจาย” และมาตรา 81 ระบุไววา “ รัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหสถานศึกษาของรัฐจัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกจิต สํานึกที่ถูกตอง
พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ” และเปนไปตาม
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพในดานนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ดังปรากฏ
ในพระราชบัญญัติ มาตรา 39 ที่กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปเพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
มีอิสระในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จากแนวคิดดังกลาวพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 39 ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561)( กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2552).

4
โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบ ขอ
บังคับ ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาหรือสวนราชการ
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับของทางราชการ
3. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรม
สัญญา ในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษา หรือสวน
ราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ
4. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
กระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 9
จากอํานาจหนาที่ดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญทั้งโดยหนาที่และตําแหนง
ที่จะตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานทุกดานในโรงเรียนและงานอื่นๆ ที่เปนงานนโยบายที่จะ
สงผลและเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
ผูบริหารโรงเรียนจึงตอง
สงเสริม พัฒนา ประสานการทํางาน ตลอดจนชวยเหลือ และแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในองคการ ใหเกิดการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จ โดย
การนิเทศงานนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมาย 10 ซึ่งงานนิเทศมี 2 ลักษณะคืองานนิเทศทั่วไปและงานนิเทศ
การเรียนการสอน งานนิเทศทั่วไป เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานให
บริการนักเรียนและใหสามารถทํางานรวมกันในองคกรและชุมชน สวนงานนิเทศการเรียนการสอน
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กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพ :
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546),74.
10
ธงชัย สันติวงศ, การบริหารสูศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : ประชุมชาง 2546), 56.

5
เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เกี่ยวกับการสอนซึ่งเปนงานหลักของโรงเรียน ไดแก
หลักสูตร การเรียนการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล 11 ดังนั้นการนิเทศงานจึงเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนทีผ่ ูบริหารโรงเรียนนํามาใชควบคูไปกับการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศงานเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานที่เปนเครื่องมือชวยควบคุม กํากับ
และสนับสนุนใหงานดําเนินไปตามแผนที่วางไว การนิเทศงานจึงเปนกระบวนการ ที่ชวยสงเสริม
สรางความมั่นใจ และเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน 12 ใหกับบุคลากรกอใหบุคลากรในองคกรเกิด
ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติและมีผลตอการคงอยูและความสําเร็จของงาน ซึ่งหากผูบริหารโรงเรียน
สามารถดําเนินการนิเทศงานอยางเขมแข็ง มีความตอเนื่องครอบคลุมทุกงาน ยอมสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาขององคการ 13
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จากบทบาทหนาที่และภารงานของผูบริหารโรงเรียนชี้ใหเห็นวา การนิเทศงานในโรงเรียน
มีความสําคัญที่จะนําไปสูเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงคขององคการผูบริหารจะตองนิเทศงานทุก
ดานใหมีประสิทธิภาพ จากสภาพการดําเนินงานตามภารงานของโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ในปจจุบันสถานศึกษายังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษาทีป่ ฏิบัติในโรงเรียน 14 กลาวคือปญหา
ที่เกิดจากนโยบายการศึกษาชาติที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผลทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารระดับกระทรวงหรือในระดับกรม นโยบายทางการศึกษาจึงตองเปลี่ยนไปซึ่งทําใหการปฏิบัติ
ในระดับโรงเรียนตองเปลี่ยนไปดวย บุคลากรในโรงเรียนจึงตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญ
คือ ขอจํากัดของบุคลากร ในดานความรูความสามารถที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาตามมา 15
นอกจากนีบ้ ุคลากรขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงาน
ต่ําเมื่อไดรับการพัฒนาไปแลวไมพัฒนาตอเนื่อง ขาดความชํานาญในการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม

11

สงัด อุทรานันท ,การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530), 30 -33 .
12
วิเชียร ทวีลาภ, นิเทศการพยาบาล (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล , 2534).
13
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์,หลักการนิเทศการศึกษา, เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
นิเทศเชิงวิเคราะห,(ม.ป.ท, 2546),7.
14
อุทัย บุญประเสริฐ, ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
2546),24.
15
ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ, 2542).

6
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน สิ่งเหลานี้ทําใหเปนอุปสรรคในการพัฒนางาน ปญหาดังกลาว
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตามการกระจายอํานาจการบริหารงาน ทั้ง 4 ดาน
ของโรงเรียน 16 และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในรอบที่ 2 จํานวน 14,196 โรง
ในปการ ศึกษา 2549 – 2550 พบวา มีโรงเรียนไมผานการรับรองจํานวน 3,139 โรง คิดเปนรอยละ
22.11 โรงเรียนที่ผานการรับรองจํานวน 11,057 โรง คิดเปนรอยละ 77.89 และโรงเรียนที่ผานการ
รับรองระดับดี มีคาเฉลี่ยของผลการประเมิน 3.25 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55 .91 17 ทั้งนี้สาเหตุ
และปญหามาจากสถานศึกษาการขาดอิสระ และความคลองตัวในการบริหารงาน ครูรอยละ 91 มี
การสอนที่ไมไดมาตรฐานสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุกรายวิชา 18 และ
ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบ ที่ 3 ปงบประมาณ 2554 มีโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเขารับการประเมิน 7,985 แหงไดรับการรับรองดีมาก 333 แหง คิดเปนรอยละ 4.17ระดับ
ดี 5,357 แหงคิดเปนรอยละ 67.09 และไมรับรองมาตรฐาน 2,295 แหง คิดเปนรอยละ 28.74 ซึง่
ผลการประเมินยังไมสอดคลองกันกับตัวบงชี้สําคัญคือ ครู ผูบริหารและระบบประกันคุณภาพภายใน
ไดวาปจจัยการพัฒนาตามนโยบาย
มีคาคะแนนสูงแตผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนต่ําการประเมินจึงระบุ
แผนงาน และโครงการตางๆ เปนการกระทําตามกระบวนการเทานั้น แตยังไมไดสงผลไปถึงตัวผูเรียน
อยางแทจริง 19 ผลจากปญหาและคุณภาพของโรงเรียนดังกลาว แสดงใหเห็นถึงภารงานในโรงเรียนมี
ปญหาที่ผูบริหารตองหาวิธีการชวยเหลือหรือแกไขอยางทันทวงที ซึ่งทุกงานตางมีความสําคัญที่เอื้อ
ตอกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หากงานใดงานหนึ่งขาดประสิทธิภาพยอมสง
ผลตอการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปญหาตางๆที่เกิดตองไดรับการแกไข โดยผูบริหาร
ตองถือเปนหนาที่ที่จะปฏิบัติ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาจูงใจใหบคุ ลากรอยากทํางานซึ่งจะทําให
เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชการนิเทศเปนเครื่องมือบริหารงานในโรงเรียน โดยการเขาไปชวยเหลือ
แนะนํา และชี้แนะ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานของผูปฏิบัติ ดวยวิธีการที่หลากหลายใหสอดคลอง
เหมาะสมกับคนกับงาน ใหมีประสิทธิภาพสงผลตอองคการและเปาหมายที่คุณภาพของผูเรียน หากมี
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16

ธีระ รุญเจริญ,รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ:
หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545.),120-122.
17
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา, “รายงานผลการ
ดําเนินงาน ป 2551”, 2551 เอกสารสําเนา.
18
สมหวัง พิธิยานุวัฒน, “พลิกโฉมการศึกษาไทย”, มติชนรายวัน (6 กันยายน 2549) : 27.
19
ชาญณรงค พรรุงโรจน.“โรงเรียน 2 พันแหงไมผานเกณฑ”, โพสตทูเดย .(13 กรกฎาคม
2555) : 6.

7
การวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการนิเทศทีจ่ ะไปสนับสนุนสงเสริมการบริหารใหประสบผลสําเร็จ
ก็จะเปน
ประโยชนใหกับผูบริหารในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารงานในโรงเรียนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
2. เพื่อทราบสหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
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ขอคําถามของการวิจัย
1. ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนมีอะไรบาง
2. สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนเปนอยางไร
สมมติฐานของการศึกษา
1. ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนเปนพหุปจจัย
2. ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนเปนพหุตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาสหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากองคความรูในเรื่องการนิเทศการบริหารโรงเรียน ดังนี้
เบอรตัน และบรัคเนอร (Burton and Brueckner) ไดสรุปการนิเทศไว 4 ประการ คือ
1) การนิเทศการควร มีความถูกตองตามหลักวิชา การนิเทศที่ดีควรจะเปนไปตามวัตถุประสงค และ
นโยบายที่วางไวควรเปน ไปตามความจริงและกฎเกณฑที่แนนอน 2) การนิเทศควรเปนวิทยาศาสตร
การนิเทศควรเปนไปอยางมีระเบียบ มีการปรับปรุงและประเมินผล การนิเทศควรจะมาจากการ
รวบรวมขอมูลและการสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือได 3) การนิเทศควรเปนประชาธิปไตย
การนิเทศจะตองเคารพในความแตกตางของบุคคลเนนความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงานและใช
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) การนิเทศควรจะเปน
การสรางสรรค กลาวคือ การนิเทศควรเปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคลแลวเปดโอกาส
ใหไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลานั้นอยางเต็มที่
และการนิเทศควรจะมีสวนในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความ คลองตัวในการทํางานใหมากที่สุด 20
20

William H. Burton and Leo J. Brueckner ,Supervision : A Socail Process, 2nd
ed. (New York : Appleton – Century Crofts ,1955),71 - 72.

8
เซอรจิโอวานีและสตารเร็ต (Sergiovanni and Starratt) ไดกลาวไววาการเปนผูนิเทศงาน
ที่ดีนั้นจําเปนที่ผูบริหารตองมีสมรรถภาพทางการนิเทศ คือ 1) การสรางบรรยากาศที่ดีขององคการ
ทีผ่ ูบริหารจะตองคํานึงถึงวิทยาการ สิ่งแวดลอมภายนอก และนโยบายในการบริหารตลอดจนการ
ปฏิบัติที่มีอิทธิพลสําคัญตอบรรยากาศ เพราะจะมีผลกระทบตอลักษณะ และความสําเร็จของการ
ทํางานงานของสมาชิกในองคการทั้งในดานปริมาณ คุณภาพของงาน ความพึงพอใจและการเขามา
รวมมือ 2) การสรางทีมงาน ในการกําหนดเปาหมายขององคการ การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรที่ชัดเจน และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหบุคลากร ใหความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในการสรางทีมงาน เพื่อใหเกิดการทํางานเปนกลุม หรือเปนทีมนั้นเปนหัวใจสําคัญที่สุดอยาง
หนึ่งของการพัฒนา ผูบริหารจะตองสรางวัฒนธรรมใหมๆใหแกสมาชิกภายในองคการ และชวยให
สมาชิกเพิ่มพูนความรู ความสามารถหรือทักษะการทํางานเปนทีม 3) การแกปญหาความขัดแยง
ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงระหวาง ผูปกครอง นักเรียนและครู
เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน คานิยม บทบาทหนาที่และเปาหมาย ตลอดจนสามารถแกปญหา
ความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 4) การ
ตัดสินใจ ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการนํารูปแบบการตัดสินใจมาประยุกตใช และนํา
กระบวนการรวมมือมาใชในการตัดสินใจ ตลอดจนพัฒนานักเรียน และบุคลากรใหเปนผูมีเหตุผลเพื่อ
นําไปใชในการแกปญหาอยางมีกระบวนการ และผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเพียงลําพัง 5)
การวางแผนและการจัดการประชุมในการวางแผนการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและการประชุม
ที่จัดนั้นควรสนองตอความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตลอดจนมีความผูกพันรวมกันในการตัดสินใจในการวางแผน และจัดการประชุม ผูบริหารจําเปนตอง
มีทักษะในการจัดประชุม 6) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การใชแนวทางที่หลากหลายเพื่อสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยใชประโยชนของขอมูลจากแหลงขอมูล
ตางๆอยางมั่นใจ และสามารถจัดระบบขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได เพื่อนํามาใชในการพัฒนาบุคลากร
ในองคการ 7) การมอบหมายงานบุคลากร ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการวิเคราะห
ความตองการความคาดหวังและองคประกอบของคณะทํางาน โดยจัดกลุมของผลการวิเคราะหที่ได
อยางเปนระเบียบ มีระบบเพื่อจะนําผลการวิเคราะหเหลานั้นไปใชในการมอบหมายงาน และสับ
เปลี่ยนตัวบุคลากรในการทํางานตามตําแหนงหนาที่ตางๆโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดขององคการและ
โอกาสกาวหนา ความเหมาะสมของงานนั้นๆ กับความสามารถของผูรับมอบหมายงาน 8) การนําใน
การเปลี่ยนแปลง ผูบริหารตองหายุทธวิธีตางๆ มาใชในการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงองคประกอบของ
ความเปนมนุษยที่จะชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจะตองยอมรับ
ระดับความตองการจําเปนของครู เพื่อความสําเร็จของงาน และสามารถประเมินอิทธิพลที่ผูบริหารมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

9
อยูในขณะที่อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การนําการเปลี่ยนแปลง มักจะเปนผูที่มา
จากนอกองคการทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงถือเปนการพัฒนาองคการไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารจึงควรมีทักษะความรู ความสามารถ ตลอดจนยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย 21
บริกส และจัสทแมน (Briggs and Justman)ไดกําหนดการนิเทศงานไวดังนี้ 1) เพื่อสงเสริม
ความเจริญกาวหนาทางวิชาชีพ (Professional Leadership ) 2) เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของ
ครู (Aid Teacher’s Growth) 3) เพื่อการปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น (Improvement of
Teaching) 4) เพื่อการสงเสริมและแนะนําคณะครูและสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ประชาคม (Guiding staff and Communication Relations ) 22
สวนแอลเลน (Allen) ไดเสนอกระบวนการบริหารงานการศึกษาทั่วๆไปโดย แฮริสไดนํา
แนวคิดนี้มาเสนอใชกับการนิเทศซึ่งประกอบ ดวยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ซึ่งนิยมเรียกกัน
งายๆวา“ POLCA ” โดยยอมาจากคําศัพทตอไปนี้คือ 1) P= Planing Processes (กระบวนการ
วางแผน) 2) O =Organizing Processes (กระบวนการจัดสายงาน) 3) L= Leading Processes
(กระบวนการนํา) 4) C = Controlling Processes (กระบวนการควบคุม) 5) A = Assessing
Processes (กระบวนการประเมินผล) 23
และแฮริส (Harris) ไดสังเคราะหผลงานของ แอลเลน (Allen) และลูมิส (Loomis) และคน
อื่นๆโดยกระบวนการนิเทศที่แฮริสกําหนดขึ้นจุดเนนจะอยูตรงที่ “การเปลี่ยนแปลง” และไดใหความ
สําคัญแกการวางแผน และการนําแผนไปปฏิบัติแตไมไดเนนการควบคุม กระบวนการนิเทศงานที่
แฮริสพิมพขึ้นเปนครั้งที่สอง ในป ค.ศ.1975 นั้น แฮริสไดเสนอกระบวนการนิเทศในทัศนะของเขาไว
6 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1) ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) 2) จัดลําดับความสําคัญของงาน
(Prioritizing) 3) ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 4) จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources)
5) ประสานงาน (Coordinating) 6) นําการทํางาน (Directing) 24
มารคและสตูป (Mark and Stoop)ไดกลาวถึงการนิเทศไววา 1) การนิเทศเปนบริการทีท่ ํา
เปนทีมและอาศัยความรับผิดชอบของครูใหญ 2) ครูทุกคนตองการและมุงหวังจะไดรับการชวยเหลือ
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Thomas J. Sergiovanni and Robert J.Starratt , Supervision A Redefinition,
5 ed, (Singapore : McGraw – Hill , 1971), 3 - 4.
22
Thomas H. Briggs and Joseph Justman. Improving Instuction Through
Supervision (New York : McMillan, 1971),119.
23
Louis A. Allen อางถึงใน สงัด อุทรานันท , การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎี
และปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530),76 -79.
24
Harris, Ben M.Supervisory Behavior in Education ,in Education,
Englewood Cliffs (New Jersey : Prentice Hall , 1975), 16 .
th
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ดานการนิเทศ การบริการอันนี้จะตองอยูในความรับผิดชอบของครูใหญ 3) การนิเทศถูกปรับใหตรง
กับความตองการของแตละบุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน 4) การนิเทศชวยจําแนกความตองการ
ของแตละบุคคลที่เปนบุคลากรของโรงเรียน 5) การนิเทศจะชวยใหเปาหมายและจุดมุงหมายทางการ
ศึกษาแจมชัดขึ้น 6) การนิเทศจะชวยปรับปรุงทัศนคติ และสัมพันธภาพของมวลสมาชิกของคณะ
บุคคลในโรงเรียนและชวยพัฒนาในดานความรูสึกตอชุมชนที่ดี 7) การนิเทศจะตองชวยในการจัดและ
บริหารกิจกรรมในหลักสูตรสําหรับนักเรียน 8) ความรับผิดชอบในการปรับโครงการนิเทศในโรงเรียน
เปนหนาที่ของครู ซึ่งทําเพื่อชั้นเรียน และเปนความรับผิดชอบของครูใหญในการทําเพื่อโรงเรียน 9)
การนิเทศตองมีการจัดงบประมาณไวในงบประจําป 10) การนิเทศตองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม 11) การบริหารโครงการนิเทศจะ ตองจัดเปน
คณะบุคคล 12) การนิเทศควรชวยใหมีการแปลเอกสารและนําผลการวิจัยทางการศึกษา ใหมๆมาใช
13) การวัดประสิทธิผลของการนิเทศควรประเมินโดยผูที่รวมในโครงการ และผูที่เกี่ยวของในการให
การชวยเหลือ 25
ชารี มณีศรี กลาวถึงความรู 4 ประการ และทักษะ 4 ทักษะซึ่งเปนทักษะของผูนิเทศไว
ดังนี้ ความรู 4 ประการ ไดแกความรูที่หนึ่งวาดวยการจัดการ (Business Management) ความรูที่
สอง วาดวยพฤติกรรมของมนุษย (Human Behavior) ความรูที่สาม วาดวยหลักสูตร (Curriculum
Development Implementation )ความรูที่ 4 วาดวยการพัฒนาองคการ ทักษะการนิเทศการ
ศึกษา(Organization Development) 4 ประการ ไดแก 1) ทักษะในทางเทคนิค (Technical
Managerail Skill) คือทักษะในดานการเงิน บัญชีและการจัดหา (การซื้อและการจาง) งานบริหาร
งานบุคคล ระเบียบสารบรรณ การจัดระบบงาน 2) ทักษะในการครองคน (Human Managerail
Skill ) คือ ทักษะในการกระตุนหรือจูงใจใหทํางานตามหนาที่ และความรับผิดชอบ การติดตอ
ประสานงาน การแสดงสภาพผูนํา การรูจักประนีประนอม การสรางขวัญ 3) ทักษะในการจัดการ
ศึกษา(Technical - educational Skills ) คือ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตามจุดมุงหมายทางการศึกษาของหลักสูตรและของวิชา 4) ทักษะในการสรางความคิด (Speculative
Creative Skills ) คือทักษะในการคาดการณลวงหนา ในลักษณะที่สามารถใหองคการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณและมีบริการที่สนองความตองการได ซึ่งเปนภารกิจหนาที่
ของผูนิเทศในอันที่จะชวยเหลือในการจัดการศึกษาระดับตางๆใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล26

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

25

Jame R. Mark and King Stoop ,Handbook of Educational Supervision : A
Guide Of The Pratice , 3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1985) , 5.
26
ชารี มณีศรี,การนิเทศการศึกษา, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,2538),78-84.
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สงัด อุทรานันท ไดพัฒนากระบวนการนิเทศซึ่งสะทอนแนวทางในการปฏิบัติโดยการ
เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งตองทําอยางเปนขั้นตอนทําเปนระบบ
มีความตอเนื่อง และไมมีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือวาไดหยุดการนิเทศเมื่อนั้นให
ผูบริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอการจัดการนิเทศวาเปนงานของผูบริหารโดยตรง ซึง่
เรียกชื่อยอของกระบวนการนิเทศวา “ PIDRE ” และนอกจากนี้ยังพบวาการใหแรงเสริมกําลังใจจะมี
สวนทําใหการนิเทศประสบผลสําเร็จสูงกวาไมมีการเสริมแรง จึงจัดใหมีการเสริมแรงหรือการสงเสริม
กําลังใจ (Reinforcement) เปนขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศดังนี้ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ
(Planning-P) ขั้นที่ 2 ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing-I) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน
(Doing-D) ขั้นที่ 4 สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E) 27
บราวน และ โมเบอรก (Brown & Moberg) ไดกลาวถึงการนิเทศงานที่สมบูรณประกอบ
ดวย การนิเทศงาน 3 ลักษณะ คือ การนิเทศงานแบบเนนคน การนิเทศงานแบบเนนงาน และการ
นิเทศงานแบบมีสวนรวม คือ 1) การนิเทศแบบเนนคน ผูนิเทศจะมองบุคคลเปน เพื่อนมนุษยใหความ
สําคัญในเรื่องธรรมชาติของมนุษยสนใจและเอาใจใสตอผูปฏิบัติงานและการใหความยุติธรรม 2) การ
นิเทศแบบเนนงาน ผูนิเทศจะทําความเขาใจวัตถุประสงคของงาน ใหคําแนะนํา ประสานงานแกผู
ปฏิบัติ หาแหลงประโยชน ทางดานวิชาการและสรางความพึงพอใจในการทํางาน 3) การนิเทศแบบ
ใหมีสวนรวมเปนกระบวนการใชอํานาจในการตัดสินใจของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปโดยกระบวนการ
ในการตัดสินใจมี 3 ลักษณะ คือ 1) ผูนิเทศตัดสินใจ 2) ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกันตัดสินใจ
3) ผูนิเทศมอบหมายใหผูปฎิบัติตัดสินใจ ในการนิเทศงานดังกลาวจึงขึ้นอยูกับสภาพของงานและผูรับ
การนิเทศ ดังนั้นจําเปนที่ผูนิเทศจะตองเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดมาใช 28
กลิคแมน กอรดอน และโรสกอรดอน(Glickmand, Gordon and Ross-Grodon) กลาวถึง
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพหรือโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ มี 12 ประการ คือ 1) ผูบริหารที่มีความ
หลากหลายของภาวะผูนําซึ่งรวมถึงผูนําของครูดวย 2) ตระหนักถึงสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมของ
โรงเรียน 3) การมีสวนรวมของผูปกครอง 4) การมีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยาง
ตอเนื่อง 5) ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียนการจัดกิจกรรม
ดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 6) เนนที่การเรียนการสอน 7) มีการพัฒนาที่ตอเนื่องเชนการ
วิเคราะห สภาพปจจุบันของโรงเรียน 8) มีแผนการสอนที่ดี 9) ครูมีความรวมมือกัน 10) มีการศึกษา
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สงัด อุทรานันท,การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม),
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530),84-88.
28
Brown, W. and D.Moberg . Organization Theory and Management : A
Macroapproach (New York: John Wiley & Sons, Inc.,1980).
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วิจัยเพื่อหาขอมูลในการสรางรูปแบบของโรงเรียน 11) มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว กันในการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน 12) ใชวิธกี ารหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 29
สวนไวส และ โลเวล (Wiles and Lovell ) ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารในฐานะ
ผูนิเทศงาน คือ 1) บทบาทดานมนุษยสัมพันธ มีหนาที่ทําใหเกิดความเขาใจอันดีภายในกลุมและ
พยายามขจัดความขัดแยงตางๆ 2) บทบาทในฐานะผูนํา โดยการพัฒนาความเปนผูนําใหเกิดขึ้น
ในตัวผูอื่นชวยใหผูอื่นมีสวนรวมรับผิดชอบรวมการตัดสินใจ มีสวนรวมใชอํานาจ 3) บทบาทในดาน
การจัดและดําเนินงานในหนวยงานใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ พยายามทําใหทุกคนในองคกร
มีเปาหมายเดียวกัน เพื่อให เกิดวินัยในกลุม สงเสริมใหเกิดวินัยในตนเอง 4) บทบาทในการคัดเลือก
และการใชประโยชนบุคลากร การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการ ครูใน
โรงเรียนควรมีสวนรวมในการคัดเลือกดวย เพื่อใหเกิดความอบอุนใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ครู
ที่เขามาทํางานใหมควรมีการปฐมนิเทศ ดําเนินการวัดผลการปฏิบัติงานของครูดวยหลายๆวิธี 5)
บทบาทในการสรางขวัญของครูโดยการชวย ใหครูพอใจในงานที่ทํา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย
ในการทํางาน ชวยใหครูมีสวนรวมในการวาง โครงการและนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียน ชวยใหครูมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และมีความรูสึกวาตนเอง มีความสําคัญ และเปนที่ตองการ
ของบุคคลอื่น จัดใหมีบริการตางๆ เชน คูมือครู การศึกษาตอตามที่ครูตองการ 6) บทบาทในการ
พัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมในหนวยงานใหตรงกับความตองการของครู การประชุมครูที่จัด
ใหมีขึ้นชวยใหครูกาวหนา การสังเกตการสอนเปนไปเพื่อพัฒนาบุคลากร ใหเกิดประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอน 30
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเสนอแนวทางการนิเทศไว 5 ขั้นตอน
คือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1.1 ใชวิธีระดมสมอง
คนหาปญหา 1.2 นําปญหาที่คน พบเขาตารางประเมินสภาพปญหา 1.3 พิจารณาปญหาเขาแผนภูมิ
กางปลา และ1.4 นําปญหาเขาตารางวิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกปญหา 2) การวางแผนและกําหนด
ทางเลือกมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 ทําความเขาใจกับขอบขายอํานาจหนาที่ และบทบาทของ
ผูนิเทศในโรงเรียน ทําแผนและโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2.2 นําผลการศึกษา
ขอมูลสภาพปจจุบันและความตองการมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อแกไขปรับปรุงกอนหลัง 2.3 ศึกษา
นโยบาย เปาหมายวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติของหนวยงานทุกระดับเพื่อจัดทําแผนใหสอดคลองกัน
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Glickman ,Carl D .,Gordon, Stephen P., and Ross-Gordon , Jovita M .
Supervision and Instruction Leadership : A Development Approach (Allyn and
Bacon, U.S.A . : fifth edition, 2001),49.
30
Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed. Eglewood Cliffs. (New
Jersy : Prentice – Hall ,1983 ), 261-267.
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3) การสรางสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ แบงตามลักษณะการใชงาน เปน 2 ลักษณะคือ 3.1 เครื่องมือ
สําหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เชน แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบสังเกตอื่นๆ 3.2 เครื่องมือ
สําหรับสงเสริมคุณภาพการศึกษา ไดแกเครื่องมือนิเทศเสริมและสนับสนุน ใหผูรับการนิเทศมีความรู
ความเขาใจ เชน เอกสารทางวิชาการ คูมือครูฯลฯ เครื่องมือการนิเทศเพื่อการแกไข เปนเครื่องมือ
ที่ตองการบันทึกภาพ หรือเสียงใชเทคโนโลยีตางๆเขามาชวย 4) การปฏิบัติการนิเทศ การนิเทศ
อาจดําเนินการได 2 ทาง คือ นิเทศทางตรงเปนการปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง ตามแผนที่มีการ
เตรียมการ ไว การนิเทศทางออม เปนการนิเทศโดยใชสื่อแทน ไดแก การใหศึกษาเอกสาร คูมือครู
เทป วีดีโอ หรือจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 5) การประเมินผลและการายงานผล เพื่อเปนการสะทอน
ภาพของงานที่ทําไปเพื่อปรับปรุงในการปฏิบัติครั้งตอไป มี 4 ขั้นตอน คือ ประเมินผลโครงการ โดย
เริ่มตั้งแต 5.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 5.2 ขั้นเริ่มตนปฏิบัติงาน 5.3 ขั้นระหวางดําเนินการ และ 5.4
ขั้นสิ้นสุดโครงการ 31
สวนสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ไดกลาวไววา หลักการหรือทฤษฎีที่ใชในการนิเทศงานจะ
ตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณพฤติกรรมการนิเทศที่ใช จึงใชหลักการผสมผสานจากหลายทฤษฎี
เขาดวยกัน การกําหนดพฤติกรรมการนิเทศจึงมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) ธรรมชาติของครู 2)
ความตองการของสังคมหรือวัตถุประสงคของงาน 3) เทคนิคการนิเทศที่เหมาะสมกับ 1 และ 2 จะ
เห็นวา เทคนิคการนิเทศจะปรับเปลี่ยนไปตามปจจัยพื้นฐาน ซึ่งทําใหหลักการของการนิเทศแบบ
พฤติกรรมศาสตรไมคงที่แตปรับเปลี่ยน (dynamic) อยูตลอดเวลา 32
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบขายภารกิจการบริหาร และการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาไว ไดแก 1) งานวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา
การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 2)
งานงบประมาณ ประกอบดวย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การ
ตรวจ สอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงิน และผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชีและการบริหารพัสดุและสินทรัพย
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กระบวนการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2541), 7-9.
32
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์,หลักการนิเทศการศึกษา(กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน
วิชาการนิเทศเชิงวิเคราะห, 2547), 15-18.
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3) งานบุคคล ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจาก
ราชการ4) งานบริหารทั่วไป ประกอบดวย การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือขายการ ศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สงเสริ มสนับ สนุนดานวิช าการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล อม การจั ดทํา สํ ามะโน
นักเรียน การรั บ นักเรี ยนการส ง เสริ มและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อั ธ ยาศั ย การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา การส ง เสริ ม งานกิ จ การนั ก เรี ย น การ
ประชาสัมพันธ งานการศึกษา การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการ ศึกษาของบุคคลชุมชน
องคกร หนวยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา
และหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน งานบริการสาธารณะและงานที่ไมไดระบุ
ไวในงานอื่น 33
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา
และดานการนิเทศการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารและการนิเทศงานมาศึกษาวิจัยครั้งนี้ดวย
และจากแนวคิด ทฤษฎี ดังกลาวสามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ โดยเขียนเปนแผนภูมิ ดังปรากฏ ในแผนภูมทิ ี่ 1 แนวคิด ทฤษฎีการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนและเอกสารอื่นๆ
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กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546),32-73.
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แนวคิดการนิเทศของ

แนวคิดการนิเทศของ

แนวคิดการนิเทศของ

(บริกส์และจัสท์แมน)

(เบอร์ตันและบรัคเนอร์)

(เซอร์จิโอวันนีและสตาเร็ต)

แนวคิดการนิเทศของ

แนวคิดการนิเทศของ

(แฮริส)

(แอลเลน)

แนวคิดการนิเทศของ

แนวคิดการนิเทศของ

(มาร์คและสตูป)

(ชารี มณีศรี)
สหสัมพันธ์

แนวคิดการนิเทศของ

คาโนนิคอล

แนวคิดการนิเทศของ

(บราวน์และโมเบอร์ก)

ของปัจจัย

(สงัด อุทรานันท์ )

การนิเทศ
แนวคิดการนิเทศของ
(ไวล์และโลเวล)

การบริหาร
โรงเรียน

ของกระทรวงศึกษาธิการ

(สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์)

บริหารโรงเรียนและเอกสารอื่นๆ

กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน
แนวคิดขอบข่ายงานโรงเรียน

แนวคิดการนิเทศงานของ

แนวคิด ทฤษฎี การนิเทศการ

แนวคิดการนิเทศของกลิคแมน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับปัจจัย

แนวคิดการนิเทศของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศการบริหารโรงเรียน

แผนภูมทิ ี่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา : William H. Burton and Leo J. Brueckner , Supervision : A Socail Process,
2nd ed. (New York : Appleton – Century Crofts ,1955).
: Thomas J. Sergiovanni and Robert J . Starratt, Supervision A Redefinition,
5thed, (Singapore : McGraw – Hill ,1971), 3-4.
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: Thomas H. Briggs .and Joseph Justman. Improving Instuction Through
Supervision (New York : McMillan,1971 ),119.
: Louis A. Allen อ้างถึงใน สงัด อุทรานันท์,การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม , 2530 ),76 -79.
: Harris,Ben M.Supervisory Behavior in Education,in Education,Englewood
Cliffs, (New Jersey : Prentice Hall ,1975), 16 .
: ชารี มณีศรี,การนิเทศการศึกษา,พิมพ์ครัง้ ที่ 4(กรุงเทพฯ :อมรการพิมพ์, 2538), 78-84.
: Jame R .Mark and King Stoop ,Handbook of Educational Supervision :
A Guide Of The Pratice , 3rd ed. (Boston : Allyn and Bacon,1985 ), 5.
: สงัด อุทรานันท์ , นิเทศการศึกษา หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2530 ),84–88.
: Brown, W. and D. Moberg . Organization Theory and Management : A
Macroapproach (New York : John Wiley & Sons, Inc, 1980).
: Glickman , Carl D ., Gordon, Stephen P., and Ross-Gordon , Jovita M.
Supervision and Instruction Leadership : A Development Approach (Allyn and
Bacon, U.S.A . : fifth edition, 2001), 49.
: John T. Lovell, and Kimball Wiles. Supervision for Better School, 5thed.
(New Jersey : Prentice-Hall, 1983), 261-267.
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กระบวนการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541),7-9.
: กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทีเ่ ป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546),32-73.
: สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการนิเทศเชิงวิเคราะห์, 2547 ),15-18.

17
นิยามศัพท์เฉพาะ
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล

หมายถึง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่เป็นเทคนิคการ

วิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณวิธีหนึ่งที่ไม่มีการแบ่งแยกตัวแปรออกเป็นตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามใน

ลักษณะรายตัว แต่เป็นการแบ่งตัวแปรทั้งหมดในข้อมูลชุดเดียวกันออกเป็นสองชุด คือชุดของตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรทานายและชุดของตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์
ไม่จาเป็นต้องเท่ากัน

จานวนของตัวแปรแต่ละชุด

แต่ละชุดของตัวแปรดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นตัวประกอบหมายถึงการรวมกัน

ของตัวแปรหลายตัวไม่ใช่ลักษณะรายคู่

การพิจารณาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปรจึงเป็นลักษณะ

ของตัวแปรหลายๆตัวกับตัวแปรหลายๆตัว เมื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกันในเชิงเส้นตรงจะให้ค่าตัวแปร
คาโนนิคอลและเมื่อนาตัวแปรทั้งสองกลุ่มมาหาความสัมพันธ์

โดยให้ความสัมพันธ์ที่สูงที่สุด ค่า

สหสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation)
ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน หมายถึง การนิเทศที่ผู้บริหารนามาใช้เป็นเครื่องมือ
นิเทศบริหารงานในโรงเรียน งานที่นเิ ทศในโรงเรียนได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ
และงานบริหารทั่วไป เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความร่วมมือ พัฒนาตนเองและพัฒนางานใน
หน้าที่ที่รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน โดยเป้าหมายที่คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศให้เป็นโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ 1 เพื่อ
รองรับการกระจายอานาจ จานวน 253 โรง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย เรื่อง สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการบริหารโรงเรียนจาก
บทความ เอกสารตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหและไดนําเสนอซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศงาน
ความหมายของการนิเทศงาน
การนิเทศงานเปนศาสตรที่ประยุกตใชทฤษฎีการบริหารในการสราง และติดตามงานทั้งใน
ดานกระบวนการทํางานและผลของงาน ทั้งนี้เพื่อสรางบุคลากรใหมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้
การนิเทศงาน “supervision” มีรากศัพทมาจากภาษาละตินสองคํา คือ super หมายถึง
above และ video หมายถึง I see ดังนั้นความหมายของคําวา supervision จึงหมายถึงการสํารวจ
ตรวจตรา ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายการนิเทศงานไวมีความแตกตางกันแลวแตเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการนิเทศดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 ใหความหมายคําวานิเทศไววา
หมายถึง ชี้แจง แสดง จําแนก 1 ซึ่งมีความหมายตรงกับคําวา Supervise ซึง่ Webster’s New
world Dictionary ไดใหความหมายวา to oversee หรือ to direct
พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ไดใหความหมายของการนิเทศงาน ไววา หมายถึง การชวยเสริมให
พัฒนาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการชี้นํา ใหคําปรึกษา ติดตามผล ใหขอมูลสะทอนกลับ
และใหการเสริมแรง 2
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ : นานมี
บุคสพับลิเคชั่น, 2546), 588 .
2
พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์,การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร(เชียงใหม :ภาคสงเสริมและเผยแพร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537),79.
18

19
ประภา ลิ้มประยูร ไดกลาวถึงความสําคัญของการนิเทศงานวา การนิเทศงานชวยให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนการบํารุงขวัญสนับสนุน ทางวิชาการ และ
ชวยแกปญหาการปฏิบัติงานตลอดจนชวยใหเจาหนาที่มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3
ยงยุทธ สาระสมบัติ ไดกลาว ถึงการนิเทศงานวา เปนกลุมของกิจกรรมหรือกระบวนการ
แนะนําสังเกตการณ ชี้แนะ กระตุนติดตาม แกไขและสงเสริมใหผูรับการนิเทศสามารถปฏิบัติงานที่
ไดรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4
สุลักษณ มีชูทรัพย ไดใหความหมายการนิเทศงานในแงของการบริหารวา เปนกระบวน
การควบคุมงาน เพื่อชี้แนะใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติหนาที่ตางๆ ที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นๆ เพื่อ
ใหไดผลงานตามมาตรฐานที่ตองการ 5
พวงรัตน บุญญานุรักษ ไดใหความหมายการนิเทศงานวา
เปนการชวยเหลือแนะนํา
การสอน การกระตุน แกไขและประเมินผล บุคลากรทุกคนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามบทบาทความรับ ผิดชอบ งานมีผลดีที่ สุดและบุคลากรไดพัฒนาตนเอง 6
นอกจากนี้ มูธและริทโว(Mooth and Ritvo ) ไดใหความหมายของการนิเทศงานวา
การนิเทศไมใชตําแหนง หรืองานแตเปนกระบวนการที่ไมหยุดนิ่งตอง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ (Dinamic Process) ซึ่งผูนิเทศจะคอยใหกําลังใจและเขารวมในการพัฒนาตนเองของผูรับการ
นิเทศซึ่งตองคํานึงพฤติกรรมมนุษยความตองการและแรงจูงใจ 7
บีช (Beach) ไดใหความหมาย ของการนิเทศวา คือ หนาที่ในการนํา การประสานและ
การสั่งการ (Leading ,Coordinating and Directing ) ใหบุคคลปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ผูที่มีหนาที่นิเทศงานหรือผูบริหารจะตองนําทางใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางานใหไดผล
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพภายในเวลาที่ตองการ และจะคอยดูแลบุคลากรตลอดจนใหมีอุปกรณ
3

ประภา ลิ้มประยูร, เครื่องมือในการประเมินผลการบริหารพยาบาลอนามัยชุมชน
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา : กรณีเลือกสรรพยาบาลอนามัยชุมชน (นนทบุรี : สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528), 41.
4
ยงยุทธ สาระสมบัติ, การควบคุมกํากับและนิเทศงาน (นนทบุรี : เอกสารการสอนชุดวิชา
การวางแผนงานสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528),66.
5
สุลักษณ มีชูทรัพย, การบริหารการพยาบาล (กรุงเทพฯ : สยามการพิมพ,2530).
6
พวงรัตน บุญญานุรักษ ,คูมือการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพการพยาบาล(ชลบุรี :
ศรีศิลปการพิมพ , 2539).
7
Mooth, A.E. and Ritvo M.,Developing the Supervision Skills of the Nurse
(New York : McMillan ,1996 ), 206.

20
หรือทุกสิ่งทุกอยางในการปฏิบัติงาน จนกระทั่งสําเร็จโดยมีอุปสรรคนอยที่สุดและมีการรวมมือในการ
ทํางานดีที่สุด 8
กูด (Good) ใหความหมายการนิเทศงานในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามของผูทํา
หนาที่นิเทศที่จะชวยในการใหคําแนะนําแกครู หรือผูอื่นที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหสามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้น การนิเทศชวยใหเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ ชวยพัฒนา
ความสามารถของครูและชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 9
เซพีดา (Zepeda) ใหความหมายการนิเทศวา เปนกระบวนการของความรวมมืออยาง
ตอเนื่องที่มีเปาหมายเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนา
เพื่อพัฒนาการของครูดวยการใชวิธีการที่
หลากหลายจนกระทั่งครูสามารถเรียนรู และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหบรรลุเปาหมายและ
ประสบผลสําเร็จไดดวยตัวเองอยางตอเนื่อง 10
ดุสิต ทิวถนอม ไดใหความหมายเกี่ยวกับการนิเทศวา เปนกระบวนการซึ่งประกอบ ดวย
กิจกรรมบริการและวิธีตางๆ ที่มีการจัดการอยางเปนระบบของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดยมี
จุดประสงคเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน และการทํางานของครู11
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศงานเปนงานสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่
นํามาใชในการพัฒนาบุคลากรโดย การแนะนํา สังเกตการณ ชี้แนะ กระตุน ติดตาม สะทอนผล
ใหมีการแกไขปรับปรุงงานอีกทั้งมีการสงเสริมใหผูรับการนิเทศสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการนิเทศอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผูนิเทศตอง
คํานึงถึงพฤติกรรมของบุคลากร ความตองการและแรงจูงใจที่จะใหผูรับการนิเทศรวมมือในการ
พัฒนาตนเองและมีความสุขกับการทํางาน
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Beach ,D. S.,Personel : The Management of People at Work (New York :
Mcmillan ,1971), 256.
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ดุสิต ทิวถนอม , การนิเทศการศึกษา หลักการ และการปฏิบัติ (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540),21-22.
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แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการการนิเทศ
ความคิดเกี่ยวกับการนิเทศไดพัฒนาขึ้นมาตามลําดับความเขาใจในความหมายในแตละยุค
มีความแตกตางกันดังนี้
ยุคแรกการนิเทศ เปนยุคของการตรวจตราทางการบริหาร(Administrativ Inspection)
ผูนิเทศคือผูตรวจตราโรงเรียนซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐบาล อาจจะเปนบุคคลทั่ว ๆไปหรือเปนบุคคลใน
วงการวิชาชีพ ขอบเขตหนาที่แคการตรวจสอบวาโรงเรียน ไดดําเนินการไปตามเงื่อนไขที่วางไวใน
การของบประมาณหรือไม รายรับรายจายของโรงเรียน และการแตงตั้งครูเปนไปดวยความเรียบรอย
หรือไมนอกจากนี้ยังตรวจสอบสถิติในสํานักงาน บันทึกประจําวันเกี่ยวกับครูการเสนอของบประมาณ
เปนตน บุคคลดังกลาวยังไมอาจเรียกวาเปนผูนิเทศได เพราะมีหนาที่เพียงตรวจสอบเทานั้นใน
บางครัง้ เปนผูวินิจฉัยในตัวครูมากกวาการสอนของครูหรือการเรียนขอนักเรียน ความพยายามจะจับ
ผิดครูในขณะครูสอนทําใหความสัมพันธ และบรรยากาศระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เปนไป
ดวยความกวดขันไมเปนกันเองและหวาดกลัว อาย และ เนทเซอร (Eye and Netzer) ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับ การตรวจตราในโรงเรียนอเมริกันระหวางศตวรรษที่ 19 วา “การตรวจตราสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียน และการประชุมเกี่ยวกับขอบังคับของหลักสูตรที่ไดรางไวมากกวาจะ
ไปเกี่ยวของกับเรื่องกระบวนการเรียนการสอน”
ในความคิดเห็นแบบเผด็จการเกี่ยวกับการนิเทศ
เชื่อวาเปนสิ่งจําเปนที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู ในความรูบางอยางผูที่สามารถตัดสินใจไดวาอะไรที่จะ
ตองเรียนและเรียนรูโดยวิธีใดนั้น คือ ผูมีอํานาจสูงสุดเทานั้น ขั้นตอไปเปนหนาที่ของผูนิเทศที่จะ
ไปเยี่ยมครู ตัดสินเกี่ยวกับตัวครู ซึ่งเปนความคิดของเขาที่จะชี้ขอบกพรองตามคําสั่งของผูตรวจตรา
การกําหนดการที่ไมยืดหยุนเชนนี้ เปนการฝนตอหลักการประชาธิปไตยทั้งยังไมเคารพตอบุคลิกภาพ
ครู ไมใหโอกาสในการตัดสินใจตอการปฏิบัติงานของครู ฝนตอหลักการของสุขภาพจิตทําใหครูขาด
ความรูสึกมั่นคง คับของหมองใจ 12
ยุคที่สองการนิเทศ เปนยุคการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน การตรวจตรา
เปนการตรวจสอบสถิติขอบังคับของหลักสูตรตลอดจนเงื่อนไข ในการรับรองมาตรฐานของโรงเรียน
ผูตรวจตราทางวิชาชีพ โดยเฉพาะครูไดรับการแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนที่ชี้ใหเห็นในสิ่ง
ที่ควรและไมควรสอน ถึงแมจะไดรับการตอตานแตก็กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตอทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติทางการศึกษา
การสอนจึงมีความหมายมากกวาการทองจํา เด็กเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน การศึกษาไดกลายมาเปนสิ่งที่ยอมรับกันวาเปนกระบวนการของความ
เจริญเติบโต ความเขาใจดังกลาวนี้ เปนความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูจากหนังสือเทานั้น ผูตรวจตรา
12

Glen G Eye & Lanore A. Netzer : Supervisor of Instruction , A phase of
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จึงคิดวามีหนาที่ใหการแนะแนวและฝกฝนครู การนิเทศการสอนจึงถือวาเปนการสอนครู จากขอคิด
เห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา และสภาพแวดลอมไมมีขอ เสนอแนะ
ใดๆ เลย การนิเทศยังคงเปนแบบตรวจตราอยูแมวาการบริหารและการนิเทศจะสัมพันธกันมากขึ้น
ก็ตาม ขอตําหนิจึงตกอยูที่ผูบริหารโรงเรียน เจาหนาที่ของรัฐก็ไมตองรับผิดชอบตอขอบกพรองใดๆ
ความสัมพันธระหวางผูตรวจตรากับครูก็ไมไดราบรื่น อาจเรียกวาไดวาเปนการตรวจตราทางวิชาชีพ
(Professional Inspection)
ยุคที่สาม กลาวไดวาเปนยุคแหงความรวมมือทํางานเปนหมูคณะ (Cooperative Group
Effort) ยุคนี้อิทธิพลทางสังคมวิทยามีผลตอความคิดทางการศึกษาปญหามนุษยสัมพันธ ในวงการ
อุตสาหกรรมมีความสําคัญตอการศึกษาเชนเดียวกัน วิธีการทางวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ
ไดสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศทางการศึกษา และการวิจัยในการแกปญหาตางๆ นําไปสูการแกปญหา
ทางบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนปญหาการบริหารบรรยากาศขององคการ ความ
สัมพันธระหวางบุคคลขึ้นอยูกับหลักฐานที่ไดจากการวิจัย ในทัศนะทางการศึกษาสมัยใหมการนิเทศ
เปนสวนหนึ่งของการบริหาร ซึ่งเนนหนักเกี่ยวกับผลของกิจกรรมการเรียนการสอน ดังที่ ชาญชัย
อาจินสมาจาร ไดกลาวไววาในอดีตการนิเทศ มีขอบเขตแคเยี่ยมชั้นเรียนของครูและประเมินคาใน
ตัวครู แตในปจจุบันไดขยายวงกวางออกไปถึงการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนทั้งหมด การนิเทศ
จึงเกี่ยวของกับตัวนักเรียน ตัวครู หลักสูตร สภาพทางกายภาพและสังคม 13 สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
ไดกลาวไววา “การนิเทศกับการบริหารเปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 หนา หากดานหนึ่งเปนการบริหาร
อีกดานหนึ่งจะเปนการนิเทศทั้งนี้อยูบนเหรียญเดียวกัน” ศาสตรการนิเทศจึงคูขนานไปกับศาสตร
การบริหาร ดังนี้
1. แนวคิดการนิเทศแบบคลาสสิค (classical style) ผูนิเทศมีความเชื่อพื้นฐานวา ผู
นิเทศมีความรู ความสามารถ และวุฒิทางอารมณสูงกวาครู จึงกําหนดบทบาทตนเองวาเกงกวา
(superior) และครูเกงนอยกวา (subordinate) ผูนิเทศจึงเปนฝายชี้นําและครูเปนฝายรับคําแนะนํา
และปฏิบัติตาม ในขณะ เดียวกันเมื่อพิจารณาตามตําแหนงงานแลว ผูนิเทศจะมีตําแหนงงานสูงกวา
ซึ่งพิจารณาได 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกผูที่มีตําแหนง (ตามระบบราชการ) สูงกวาสามารถบังคับ
บัญชาหรือสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยชอบดวยกฎหมาย ประเด็นตอมา ผูที่มีตําแหนง
(ตามระบบราชการ) สูงกวายอมมีความรูความ สามารถมากกวา จึงชอบที่จะใหคําแนะนํา แนวคิดนี้
ประยุกตมาจากทฤษฎีการบริหารแบบดั้งเดิมที่เนนผลของงานปจจุบันมีการนํามา ใชอยางแพรหลาย
ในทุกวงการ ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือองคการอาชีพอื่นในการนิเทศงาน
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2. แนวคิดการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ ( human relation style) ผูนิเทศมีความเชื่อ
พื้นฐานวา “ จิตเปนตัวนําพฤติกรรมของคน” หากสุขภาพจิตดีแลวคนจะมีกําลังในการทํางานผูนิเทศ
โดยแทจริงแลวคือผูนําทางวิชาการ มีหนาที่เสริมแรง(reinforcement) การสอนของครู มีหนาที่สราง
แรงจูงใจ (motivation )ใหกับครูมีหนาที่ชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ (achievement)
รวมทั้งยอมรับความสามารถของครู (recognition) การใชภาวะผูนําดังกลาว ครูจะทํางานอยางมี
ความสุขเกิดแรงจูงใจภายในกลาวคือ“เกิดแรงบันดาลใจที่จะทํางานใหมีคุณภาพและขอบเขตของงาน
ออกไปจากเดิม” รวมทั้งบรรยากาศการอยูรวมกันจะอบอุนผูกพันซึ่งกันและกัน แนวคิดนี้ประยุกต
มาจากทฤษฎีการบริหารที่ เรียกวา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธที่ใหความ สําคัญกับความเปนมนุษยของ
ผูปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานของสังคมไทย
3. แนวคิดการนิเทศแบบพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science style) ผูนิเทศเปด
วิสัยทัศนของตนเอง โดยใชหลักการวิเคราะหพฤติกรรมของสังคมในองคการและนอกองคการเปน
พื้นฐานในการนิเทศงาน ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลในองคการ มีธรรมชาติที่แตกตางกัน
อยางหลากหลาย รวมทั้งความตองการทางสังคมนอกองคการที่สงผลกระทบตอองคการก็หลากหลาย
เชนกัน หลักการ หรือ ทฤษฎีที่ใชในการนิเทศงานจะตองปรับเปลี่ยนไป ตามสภาพการณพฤติกรรม
การนิเทศที่ใชจึงใชหลัก การผสมผสานจากหลายทฤษฎีเขาดวยกันการกําหนด พฤติกรรมการนิเทศ
จึงมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) ธรรมชาติของครู 2) ความตองการของสังคมหรือวัตถุประสงคของ
งาน 3) เทคนิคการนิเทศที่เหมาะสมกับ 1 และ 2 จะเห็นวาเทคนิคการนิเทศจะปรับเปลี่ยนไปตาม
ปจจัยพื้นฐาน ซึ่งทําใหหลักการของการนิเทศแบบพฤติกรรมศาสตรไมคงที่แตปรับเปลี่ยน (dynamic)
อยูตลอดเวลา 14
แนวคิดการนิเทศงานที่กลาวมา ไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ จากแนวคิดการนิเทศแบบ
เกามาสูแนวคิดการนิเทศแบบใหม การนิเทศแบบดั้งเดิมเปนการวางแผนการตัดสินใจและการสั่งการ
แกผูปฏิบัติงานมีการตรวจสอบงานอยางเครงครัด เพื่อดูวางานที่บุคคลใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดเสร็จ
เรียบรอย ซึ่งมักเปนในรูปการหาขอบกพรอง ขอตําหนิตางๆ เมื่อผลงานไมเปนที่พอใจก็จะถูกสั่งการ
โดยอํานาจหนาที่ของตน ทําใหผูปฏิบัติงานไมมีอิสระ ขาดความเปนตัวของตัวเอง 15 สวนการนิเทศ
แบบสมัยใหม เปนการนิเทศที่ใหความสําคัญตอบุคคลมากกวาที่จะมุงความสําเร็จของงานเพียงอยาง
เดียว การนิเทศแบบสมัยใหมจึงมีความเชื่อในคุณคาและพลังรวมของการทํางานแบบประชาธิปไตย
การใชภาวะผูนําของผูนิเทศ จึงเปนลักษณะการจูงใจใหผูปฏิบัติใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดวย
14

สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา(กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน
วิชาการนิเทศเชิงวิเคราะห, 2547),15-18.
15
Ward,L. Supervision in Swanburg,R.C(Ed.) Management and Leadership
for nurse manager (Boston : Jone & Bartlett, 1990).
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ความเต็มใจ ดวยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในงานที่ปฏิบัติ แนวคิดการนิเทศงานดังกลาว
ผูบริหารโรงเรียนตองนํามาปรับใชเปนเครื่องมือการบริหารโรงเรียน โดยใชเทคนิควิธีการอยางเปน
ระบบในการชวยเหลือ แนะนํา ชี้แนะ ใหสอดคลองเหมาะสมกับพฤติกรรม ความตองการของครูใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพมีความเจริญ
กาวหนาในดานวิชาชีพและบรรลุเปาหมายที่คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับ
ความเชื่อของผูบริหารที่เกี่ยวกับมนุษยวาเปนอยางไร
ความจําเปนในการนิเทศงาน
ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพสังคม และ เศรษฐกิจอยูตลอดเวลาจึงสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดการศึกษา ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
ดําเนินงานหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูของครูก็ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปดวย จึงจําเปนจะ
ตองมีการพัฒนาเพิ่มพูนใหครูมีความรูและทักษะตาง ๆ ใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู พัฒนางาน
ในองคกรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมใหมได ดังนั้น ครูจึงตองไดรับการนิเทศ และคําแนะนํา
ชวยเหลือ ดังมีผูกลาวถึงความจําเปนของการนิเทศไวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงความจําเปนของการนิเทศ
ไวดังนี้ 1) สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมดวย การนิเทศจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา 2) ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไมหยุดยั้งแมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนรูก็เกิดขึ้นใหมตลอดเวลา การนิเทศจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 3) การแกไขปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้น จําเปนตองไดรับการชี้แนะ หรือการ
นิเทศจากผูชํานาญการ โดยเฉพาะจึงจะทําใหแกไขปญหาสําเร็จไดลุลวง 4) การศึกษาของประเทศ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะตองมีการควบคุมดูแลดวยระบบนิเทศ 5) การศึกษา
เปนกิจกรรมที่ซบั ซอน จําเปนที่จะตองมีการนิเทศเพื่อเปนการใหบริการแกครูที่มีความสามารถตางๆ
กัน 6) การนิเทศเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครูแมวาครูจะไดรับการฝกฝนมา
อยางดีแลวก็ตามแตครูก็ตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอ ในขณะที่ทํางานในสถานการณจริง 7)
การนิเทศมีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 8) การนิเทศมีความจําเปน
ตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ16
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ไดสรุปความสําคัญจําเปนของการนิเทศ ซึ่งมีความสอดคลองกัน
คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางการศึกษาในปจจุบันที่เปนไปอยางรวดเร็ว สถาบันการศึกษา
16

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการโรงเรียน (กรุงเทพฯ. โรงพิมพคุรุสภา, 2540).
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ซึ่งเปนหนวยการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ของภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
นวัตกรรมจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหมีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการโดยการสรางทรัพยากร
บุคคลใหมีศักยภาพตามความตองการของภาคนั้นๆ
การปรับเปลี่ยนการศึกษาใหมีคุณภาพสงผล
กระทบโดยตรงกับบุคลากรทางการศึกษา 17
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel ) กลาววา สังคมชุมชนเปนสิ่งแวดลอมของสถาบัน
การศึกษาที่มีความสําคัญมากเพราะจะสงผลกระทบตั้งแตปจจัยการสอน(คืองบประมาณ ครู นักเรียน
รวมทั้งนโยบายการบริหาร) โครงสราง และกระบวนการบริหารในโรงเรียน (พฤติกรรมบริหารการจัด
การเรียนการสอน) และผลผลิต (คุณภาพของนักเรียน) โดยเฉพาะครูผูสอน อาจเกิดปญหาทั้งดาน
ความคิดและความสามารถตามความคาดหวังของสังคม การนิเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ชวยเหลือใหบุคลากรทางการศึกษา เปลี่ยนแปลงตนเองใหสอดคลองกับความคาดหวังของสังคมกลาว
คือ
1. สภาพเศรษฐกิจโลก มีการแขงขันกันรุนแรงในดานมาตรฐานสินคา ซึ่งเนนคุณภาพ
กระบวนการผลิต บุคลากรทางการผลิต ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอื่นๆ การศึกษาจําเปนตอง
สนองตอบในดานสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการและการแขงขันใหเทาเทียมหรือดีกวา
ประเทศตาง ๆ
2. สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากสังคมเกษตร
กรรมเปนสังคมธุรกิจอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของประชาชนที่เคยสงบอยูทามกลางธรรมชาติ เปลี่ยนเปน
วิถีของการแขงขันรีบเรงตามลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม วัฒนธรรมประเพณี คานิยมเปลี่ยนแปลง
จากจิตนิยมซึ่งรักษาความดีงาม ความประณีต ความเอื้ออาทร มาเปนวัตถุนิยมซึ่งเนนการแขงขัน
ทางวัตถุความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพและความไดเปรียบ การศึกษาจําเปนตองตอบสนองใน
ดานความคิดในการเลือกวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและที่สําคัญ คือ อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี คานิยมที่ดีงามของชาติเพื่อดํารงเอกลักษณของความเปนไทย
3. สภาพการเมืองการปกครองของประเทศ ซึ่งเปนแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย
เปนประมุข มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการปฏิบัติ เชน การกระจายอํานาจจากสวนกลางสู
ทองถิ่น สิทธิมนุษยชนและอื่นๆ รวมทั้งปรับกลไกการบริหารภาครัฐใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก การศึกษาจําเปนตองตอบสนอง ในดานการสรางความตระหนักรูถึงสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และสิทธิที่พึงมีตอรัฐ รวมถึงการปฏิบัติการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
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สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน
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4. สภาพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การศึกษาจําเปนตองตอบสนองในดาน
ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีเหลานี้ตามความตองการของผูเรียน
5. ความรูในสาขาวิชาตางๆเพิ่มพูนขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องเกิดการศึกษาอยางเจาะลึก
ในศาสตรสาขาตาง ๆ ความรูเหลานี้จําเปนตองถายทอดสูผูเรียนใหทันและนําความรูไปใช ประโยชน
สอดคลองกับการแขงขัน
6. การพัฒนาศาสตรดานการเรียนการสอน
ซึ่งมีการพัฒนารุดหนาไปควบคูกับดาน
เทคโนโลยีและความรูสาขาวิชาตาง ๆ กอใหเกิดความรูหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มากมาย
7. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลจากการแขงขันเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมกอให
เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพของหนวยงานธุรกิจและอุตสาหกรรม
หลายๆระบบไดสงอิทธิพลมายังหนวยงานและสถานศึกษา ทําใหเกิดปรากฎการณในสถานศึกษาที่มี
การแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐาน 18
อัญชลี โพธิ์ทอง ไดกลาวถึงความจําเปนของการนิเทศวา การจัดการศึกษาทุกระดับเปน
ภารกิจที่สําคัญยิ่ง สําหรับผูรับผิดชอบทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น แมวาจะมีครูที่มีความรูความสามารถเขามาสูระบบการศึกษา ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองอาศัย
ผูอื่นเขามาชวยเหลือแนะนําการนิเทศจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยแกปญหาทางการศึกษาได การนิเทศจึง
มีความจําเปนตอการจัดศึกษาดวยเหตุผลที่วามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เชนการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรม การปรับหลักสูตร การปรับวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ครูตองติดตามใหมีความรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงตองนําการนิเทศ
เขามาชวยทางดานมาตรฐานการศึกษา ตองอาศัยผูชํานาญ ผูมีความรูความสามารถ ชวยนิเทศให
ความรูแกครูประจําการ ใหครูมีความรูที่ทันสมัย 19
ดวยเหตุผลความจําเปนที่นักการศึกษากลาวขางตน ผูมีหนาที่นิเทศจึงตองดําเนินการ
ชวยเหลือครูใหมีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางานที่สนับสนุนการสอน และการจัดการเรียนรู
ใหกาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
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Hoy, W. K. and Miskel, Educational Adminnistration : Theory, (Research
and Pratice, 4th Ed., (Singapore, 2001), 253.
19
อัญชลี โพธิ์ทอง, การนิเทศการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2544),71-72.
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จุดมุงหมายของการนิเทศงาน
มีผูกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศงานไวหลายลักษณะแตกตางกัน ดังนี้
สงัด อุทรานันท ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศ ไววาการนิเทศมีจุดมุงหมายที่
สําคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาคน 2) เพื่อพัฒนางาน 3) เพื่อสรางการประสานสัมพันธและ
4) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ประการแรกการนิเทศเพื่อพัฒนาคน เปนกระบวนการทํางานรวมกันกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากร ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ประการที่สองการนิเทศเพื่อพัฒนางาน มีเปาหมายสูงสุดอยูที่ผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตจาก
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ข องครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยเหตุ นี้ ก ารนิ เ ทศที่ จั ด ขึ้ น จึ ง มี
จุดมุงหมายที่จะ “พัฒนางาน” คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
ประการที่สามการนิเทศเพื่อสรางการประสานสัมพันธ เปนการสรางการประสานสัมพันธ
ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานรวมกัน รับผิดชอบรวมกันมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งไมใชเปนการทํางานภายใตการถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอย
จับผิด
ประการที่สี่ การนิเทศเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ เปนการจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุงให
กําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือวาเปนจุดมุงหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ของการ
นิเทศเนื่องจากขวัญและกําลังใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจทํางาน
หากนิเทศไมได
สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลวการนิเทศการศึกษาก็ยอมประสบผลสําเร็จไดยาก20
จันทรานี สงวนนาม กลาวถึงจุดมุงหมายการนิเทศไว ดังนี้ 1) เพื่อใหสถานศึกษามี
ศักยภาพในการพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับ มาตรฐานหลักสูตรตามแนวทางพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 2) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของชุมชน และ
สังคมตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 4) เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนา ความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการจัดการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ 5) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาปฏิรูประบบ
บริหารโดยใหทุก คนมีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบและชื่นชมในผลงาน
6) เพื่อใหเกิดการประสานงานและความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของ ไดแกชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21
20

สงัด อุทรานันท,การนิเทศการศึกษา หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม),

(กรุงเทพ : มิตรสยาม , 2530),12-13.
21
จันทรานี สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร
: บริษัท บุค พอยท จํากัด, 2545),153.
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วไลรัตน บุญสวัสดิ์ กลาวเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการนิเทศไววา เพื่อพัฒนาคน พัฒนา
ครูใหมีความรูความสามารถในการ พัฒนางานดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ชวย
ประสานงานและความรวมมือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นยัง
สรางความมั่นคงในอาชีพครู สรางขวัญกําลังใจ ใหแกครูเพื่อจะไดรวมมือกันพัฒนานักเรียน ใหเกิด
พัฒนาการตามความมุงหมายของการศึกษา22
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดกําหนดความมุงหมายของการ
นิเทศ ไววา เพื่อชวยใหครูมองเห็นปญหาสามารถปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับเด็ก ชวยใหบุคลากร
ในโรงเรียนเขาใจจุดมุงหมายของการศึกษา และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ชวยสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูและผูเกี่ยวของ ชวยพัฒนาครูในดานความรูความสามารถและทักษะ
ในการสอนชวยใหเกิดการประสานงานกับผูบริหารการศึกษาเพื่อแกปญหาในโรงเรียน ชวยใหครูใหม
เขาใจงานในโรงเรียน และอาชีพครูรวมทั้งชวยในดานการประชาสัมพันธ และสรางครูใหมีลักษณะ
แหงความเปนผูนํา 23
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศวา เปนการมุงปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมุงชวยใหครูไดพัฒนาความรู ความสามารถในการสอน
กอให เกิดขวัญและกําลังใจแกผูเกี่ยวของ รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการทํางานรวมกัน 24
สวน กิตติมา ปรีดีดิลก ไดเสนอจุดมุงหมายการนิเทศไวเพื่อ 1) ชวยครูคนหาและรูวิธีการ
การสอนของตนเอง 2) ชวยครูแยกแยะวิเคราะหปญหาของตนเอง 3) ชวยครูใหรูสึกมั่นใจในอาชีพ
เชื่อมั่นในความสามารถของตน 4) ชวยครูใหมีความรูคุนเคยกับแหลงวิทยาการ 5) ชวยเผยแพรให
ชุมชนเขาใจแผนการศึกษาของโรงเรียน 6) ชวยครูใหเขาใจปรัชญาความตองการทางการศึกษา 25
บริกสและจัสทแมน (Briggs and Justman) กลาววาการนิเทศงานมีความมุงหมายไว 4
ขอ คือ 1) เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางอาชีพแกครู (Professional Leadership) 2) สงเสริมความ
เจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s Growth) 3)ปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น (Improvement
22

วไลรัตน บุญสวัสดิ์ , หลักการนิเทศการศึกษา ( กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536 ),31.
23
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ), 2540.
24
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน,การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด, 2544),
5-6.
25
กิตมิ า ปรีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน,
2532),265.

29
of Teaching) 4) สงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน (Guiding staff
and Community Relations ) 26
จากความมุงหมายของการนิเทศงานของนักการศึกษาที่นํามากลาวถึงขางตน สรุปไดวา
การนิเทศงานมีความมุงหมาย
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนโดยการประสานสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันและ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เปนการสงเสริมความรู ทักษะ และพัฒนาวิชาชีพให
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเปาหมายอยูที่คุณภาพการศึกษาอันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
และโรงเรียนในที่สุด
ความหมายของหลักการ
การกระทําและพฤติกรรมของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับ หลักการทางปรัชญาแหงชีวิต
ของแตละบุคคล สิ่งเหลานี้กอใหเกิดเปาหมายและแรงจูงใจในการกระทํา ในขณะเดียวกันเปาหมาย
ของแตละบุคคลก็ถูกควบคุมโดยองคประกอบตาง ๆ ของสถานการณที่เขาประสบกับสถานการณ
เหลานี้ไดแก ฐานะ ทางเศรษฐกิจ สังคม ทางสุขภาพ ความเขมแข็ง อารมณ ความหวัง ความ
หวาดกลัว ความสําเร็จและความลมเหลว ตลอดจนบุคลิกภาพและธรรมชาติ สิ่งเหลานี้รวมถึงเครื่อง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ และโอกาสที่มีให ดังนั้นพฤติกรรมของแตละบุคคล จึงถูกควบคุมโดย
เปาหมาย หลักการ ธรรมชาติ และความเปนจริงของสถานการณที่เขาประสบ องคประกอบ
เหลานี้มิไดเกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวหากเกิดขึ้นรวมกัน
เมื่อแตละบุคคลทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขายอมไดรับ
ประสบการณเขาจะวิเคราะหประสบการณเหลานี้อยางพินิจพิจารณาแลวสังเกตลักษณะที่เปนรูปแบบ
ของประสบการณเหลานั้นรูป แบบเหลานี้ก็จะถูกสรุปขึ้นเปนมโนทัศน (Concept) กฎและทฤษฎีที่
เขาจะนําไปปฏิบัติในอนาคตขอ สรุปเหลานี้เรียกวา หลักการ (Principle) และหลักการนี้ก็จะเปน
แนวทาง ในการกระทําของบุคคลในอนาคต หลักการนี้ถูกรวบรวมขึ้น โดยอาศัยการสังเกตที่เปน
รูปแบบ ของขอเท็จจริง สิ่งของและประสบการณตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งมีประโยชนตอการแสดง
พฤติกรรม และการกระทําในอนาคต ซึ่งจะชวยใหเกิดการคนหาเทคนิคในการแกปญหาชวยคนหา
เทคนิคใหม และประเมินผลเทคนิคใหมๆ ดังนั้นหลักการจึงเปนสิ่งที่มีประโยชนและจําเปนตอการ
กระทํา 27 คําวา หลักการ (Principle) มีความหมายพอสรุปไดดังนี้ 1) จุดเริ่มตนที่เปนเหตุให
เกิดสิ่งอื่นๆหรือ 2) ความคิดรวบยอดขอเท็จจริงพื้นฐานหรือความเชื่ออันเปนที่ยอมรับซึ่งเปนแนวทาง
ปฏิบัติจากสถานการณอยางหนึ่งไปสูสภาพการณอีกอยางหนึ่ง และเปนสิ่งสําคัญที่จะควบคุมกิจกรรม
26

Thomas H. Briggs and Joseph Justman, Improving Instuction Through
Supervision (New York : McMillan, 1995), 460-461.
27
ชาญชัย อาจินสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (ม.ป.ป.),19.
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และวิธีการสําหรับการปฏิบัติตามแนวนั้นหรือ 3) หลักการ หมายถึง คํากลาวทั่ว ๆไปซึ่งอธิบายถึง
ความ สัมพันธระหวางปรากฏการณ ตั้งแตสองอยางหรือหลายอยางซึ่งใชเปนแนวทางสูการกระทํา
หรือปฏิบัติหรือ 4) หลักการ หมายถึง กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่จะนําไปตัดสินใชในการเลือก
แนวทางปฏิบัติหรือ 5) หลักการ คือ วิถีทางแหงการแกปญหาที่คาดวามีความเชื่อมั่นไดมากที่สุด
ไมเฉพาะแตอาศัยจากประสบการณเดิมเทานั้น แตอาจ จะไดจากขอเท็จจริงพื้นฐานและรูวาจะนํามา
ใชไดอยางไร
จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา หลักการ หมายถึง การสรุปขอความที่เปนที่ยอมรับใน
ลักษณะของขอเท็จจริงอาจจะหมายถึงกฎเกณฑ คําสั่ง นโยบายหรือความเชื่อและเปนสิ่งที่จะควบคุม
การกระทําและวิธีการปฏิบัติดวยรูปแบบตางๆของแตละบุคคล ซึ่งจะเปนแนวทางใหเกิดพฤติกรรม
และการกระทําของแตละบุคคลในอนาคต
หลักการนิเทศงาน
ปจจุบันเปนที่ยอมรับในการปกครองแบบประชาธิปไตย การนิเทศงานมีแหลงที่มาของ
หลักการนิเทศที่ดี คือ ปรัชญาแหงชีวิตและความเปนอยูตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. ประชาธิปไตยเปนตัวแทนของคุณคาศักดิ์ศรี และเสรีภาพของแตละบุคคล หมาย
ความวาชีวิตของมนุษยแตละคนเปนสิ่งที่มีคาสูงสุดเพราะเขาไดทําประโยชนหลาย ๆอยางใหกับสังคม
มนุษยทุกคนมีความสามารถ และทําประโยชนใหกับสังคมไดไมเทาเทียมกันแตทุกคนก็ไดทําประโยชน
ใหกับสังคมตามความสามารถที่ตัวเองมี
2. ประชาธิปไตยเชื่อในความเสมอภาคของทุกคนความเสมอในสิทธิและความรับผิดชอบ
ในดานสิทธิ เชน ความเสมอภาคในเรื่องกฎหมาย สวนความรับผิดชอบเนื่องจากไมไดมีเปนลาย
ลักษณอักษรจึงทําใหเกิดความไมสมดุลกันความเสมอภาคยังหมายถึงความเสมอภาคในโอกาสสําหรับ
การพัฒนาตนเองทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมรรถภาพของแตละบุคคล
3. ประชาธิปไตยมีจุดมุงหมายในการทําประโยชนใหกับสวนรวม แตละคนตองพัฒนา
บทบาทของตัวเองทางสังคมนั่นคือแตละคนตองทําประโยชนใหกับสวัสดิการของคนอื่นประชาธิปไตย
เปนองคการของกลุม ทุกคนมีเสรีภาพในการทําประโยชนใหกับคนอื่นๆและไมขัดขวางความกาวหนา
ของคนอื่น
4. ประชาธิปไตยเชื่อวาอํานาจไมใชสิ่งที่สูงที่สุด แตขึ้นอยูกับสถานการณอํานาจไมใชมา
จากกฎหมายหากมาจากทักษะและการทําประโยชนประชาธิปไตยจึงเนนในเรื่องภาวะผูนํา(Leadership)
มากกวาอํานาจกระบวนการของภาวะผูนําประกอบดวยการทดลอง การอภิปราย การตัดสินใจของ
กลุมในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และจะใชการชักจูงแทนการใชอํานาจ
สรุปไดวา การใชปรัชญาประชาธิปไตยในการนิเทศ ประการแรก คือ การเห็นคุณคา
ความเปนมนุษยของแตละคน วามีความสามารถแตกตางกัน ประการที่สอง ทุกคนมีความเสมอภาค
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ที่จะไดรับการพัฒนาตนเองอยางเทาเทียมกัน โดยขึ้นอยูกับความสามารถของคนๆนั้น ประการที่สาม
การนิเทศแบบประชาธิปไตย เปนการสงเสริมความกาวหนาซึ่งกันและกันเปนการมองประโยชนสวน
รวมขององคการ ประการสุดทาย ไมใชอํานาจและหนาที่ทางกฎหมาย แตจะใชภาวะผูนํา ในดาน
การตัดสินใจ การจูงใจ ในการทํางานตามความตองการและสถานการณ
จากที่กลาวมาสามารถรวบรวมหลักการนิเทศไดดังนี้
1. การนิเทศจะตองสัมพันธกับการบริหาร การบริหารนอกจากจะใหในสิ่งตางๆ แลวยัง
จัดใหมีอาคารและเครื่องมือตาง ๆ อีกดวยเหลานี้คือสวนหนึ่งของสภาพการเรียนการสอน การนิเทศ
เกี่ยวของกับการปรับปรุงสถานการณดังกลาวถึงแมวาการนิเทศจะเปนงานที่อยูใตขอบขายการบริหาร
แตก็ถือวาเปนสวนสําคัญของการบริหาร การนิเทศกับการบริหารจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด
การบริหารและการนิเทศงานที่ดีมีหนาที่เหมือนกัน
นัน่ คือ สรางสรรคสภาพที่เหมาะสมสําหรับ
กระบวนการศึกษาและคงไวซึ่งระดับความมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารและการนิเทศถือวา
จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมไดการบริหารกอใหเกิดสภาพการเรียนการสอน และการนิเทศในสถานการณ
ดังกลาวแลวประเมินผลดีผลเสีย จากนั้นหาวิธีการปรับปรุงในสิ่งดังกลาว “การบริหารและการนิเทศ
งานถือวาแยกออกจากกันไมไดทั้งสองจะตองประสานสัมพันธกันและรวมถึงในการทําหนาที่ตอระบบ
การศึกษา”
2. การนิเทศงานควรตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญา หมายความวา นโยบาย แผน คานิยม
และความหมายของการนิเทศงานควรถูกกําหนดโดยแนวทางปรัชญา หรือวิถีชีวิตในสังคมซึ่งเราจะ
ใหการศึกษาแกสังคมนั้น จุดหมาย เปาหมาย นโยบายและแผน จะถูกถูกตรวจสอบโดยวิธีการทาง
ปรัชญาใหสอดคลองกับชีวิตในชุมชน สิ่งเหลานี้ตองสัมพันธกับ กระบวนการวิวัฒนาการของโลกที่
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม คุณประโยชนของปรัชญา ที่มีตอการนิเทศงาน จึงตั้งอยูบน
ขอบขายของคานิยมและวัฒนธรรมของสังคม ทรัพยากร และความพอใจของชุมชน ปญหาและสภาพ
ภูมิอากาศของชุมชน ตลอดจนวิธีการประเมินที่ไดจาการศึกษาทั้งหมด จะเปนขอชี้แนะ ในการจัด
องคการและการปฏิบัติงานของกระบวนการทางการศึกษา
3. การนิเทศงานควรเปนวิทยาศาสตร แผนและเทคนิควิธีตางๆ ควรตั้งอยูบน เจตคติ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร การนิเทศงานควรใชการคนพบทางการวิจัยขอทดสอบมาตรฐานและการ
วิเคราะหสถิติ ควรมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลการนิเทศงานที่เปนวิทยาศาสตรจะแปล
ความหมายของจุดหมาย นโยบาย วิธีการบนพื้นฐานของความเปนจริงและตามกระบวนการสังคม
ประชาธิปไตยและการศึกษากลาวคือ จะเริ่มตนดวยการไดมาซึ่งความสมบูรณความถูกตองของขอมูล
ของโรงเรียน อุปกรณการสอน เทคโนโลยีทางการสอน ความรูที่เกี่ยวกับสถานการณเฉพาะอยาง
แรงจูงใจ และบุคลิกภาพของผูเรียน ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะทําใหการนิเทศกาวไป
อยางมั่นใจ
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4. การนิเทศงานควรเปนประชาธิปไตย การนิเทศงานควรเปนเรื่องของความรวมมือซึ่ง
ทุกคนมีสิทธิที่จะทําประโยชน ใหไดสิทธิในการเลือกอุปกรณและวิธีสอน สิทธิในการชวยตัดสินใจใน
เสนทางการเรียนการสอน การนิเทศงานสมัยใหมเคารพในตัวของแตละบุคคล และบุคลิกภาพของ
นักเรียน ครูและเจาหนาที่ทางการศึกษายอมรับในความแตกตางของบุคคลผูนําทางการนิเทศจะตอง
มีความอดทนเมื่อกลุมบุคคลไมไดอยูในระดับความคาดหวังของเขา และควรกระทําทุกสิ่งทุกอยาง
เพื่อสนับสนุนกลุมบุคคลเหลานั้น การนิเทศงานแบบประชาธิปไตยใหโอกาสในการอภิปรายการแสดง
ทัศนะและความคิดเห็นอยางเสรี ซึ่งเชื่อวาทุกคนมีเหตุผลมีความคิดสรางสรรค มีพลังและความ
สามารถในการชวยใหเกิดความเจริญงอกงามและการปรับปรุง ดังนั้นการนิเทศงานแบบประชาธิปไตย
จึงจูงใจใหเกิดความคิดสรางสรรคความเชื่อมั่นในตนเอง และความรูสึกสํานึกตอความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของแตละบุคคล ผูนําที่ดีควรปฏิบัติงานสูเปาหมายที่ทุกคนมีสวนรวม และแกปญหาโดยอาศัย
วิธีการที่ทุกคนเห็นดวยในการปฏิบัติงานนั้น ๆ
5. การนิเทศงานควรเปนการสรางสรรค การนิเทศงานควรสงเสริมใหทุกคนแสดงออก
ไดอยางเสรี โดยการเขามามีสวนรวมในการอภิปรายเพื่อแกปญหา ความคิดสรางสรรค หมายถึง
การใหคําแนะนํา สรางวิธีการใหมเพื่อการประดิษฐและการผลิตใหมๆสิ่งดังกลาวเปนความจําเปน
สําหรับการพัฒนาและความกาวหนา
6. การนิเทศงานควรสงเสริมความเจริญกาวหนา หมายความวา การนิเทศงานจะตอง
เล็งไปที่การสงเสริมความเจริญงอกงามของนักเรียนและครูและเพื่อใหเขาเหลานั้นไดไปปรับปรุงสังคม
อีกตอหนึ่ง
สําหรับการนิเทศงานตามแนวคิดของ บราวนและโมเบอรก ( Brown & Moberg) อธิบาย
วาการนิเทศงานที่สมบูรณจะประกอบดวย การนิเทศงาน 3 ลักษณะ คือ การนิเทศงานแบบเนนคน
การนิเทศงานแบบเนนงานและการนิเทศงานแบบมีสวนรวมซึ่งมีความแตกตางตามลักษณะพฤติกรรม
ผูนิเทศ คือ
1. การนิเทศแบบเนนคน โดยผูนิเทศจะมองบุคคลเปนเพื่อนมนุษย ใหความสําคัญใน
เรื่องธรรมชาติของมนุษย สนใจและเอาใจใสตอผูปฏิบัติงานและการใหความยุติธรรม ซึ่งลักษณะ
พฤติกรรมของผูนิเทศเปน ดังนี้ 1.1) เขาใจธรรมชาติของแตละบุคคล 1.2) สนใจการแสดงออกของ
แตละบุคคล 1.3) คนหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล 1.4) ใหคุณคาในแตละบุคคล 1.5) ให
ความเอาใจใสในชีวิตความเปนอยูของแตละบุคคล 1.6) ใหขอมูลตอกลุมผูปฏิบัติงาน 1.7) สนับสนุน
ใหทุกคนแสดงความคิดเห็น 1.8) มีหลักเกณฑในการพิจารณาใหรางวัลหรือการชมเชย 1.9) ให
ความรูในเรื่องเปาหมาย กฎระเบียบตางๆขององคกร 1.10) เปดโอกาสใหรบผิดชอบและดําเนินงาน
อยางเต็มที่ 1.11) ใหการยอมรับการทํางานตามโครงการที่รับผิดชอบ
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2. การนิเทศแบบเนนงาน ผูนิเทศจะทําความเขาใจวัตถุประสงคของงานใหคําแนะนํา
และประสานงานแกผูปฎิบัติ หาแหลงประโยชนทางดานวิชาการ และสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานโดย ลักษณะพฤติกรรมของผูนิเทศเปน ดังนี้ 2.1) ใหรายละเอียดในรายบุคคลและรายกลุม
2.2) ใหขอมูลความกาวหนาของงานและวิธีที่จะทําใหงานสําเร็จ 2.3) การติดตอสื่อสารที่ดี 2.4)
ดูแลการปฏิบัติ งานอยางใกลชิด 2.5) ประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑที่วางไว 2.6) คนหาปญหา
เพื่อนํามาแกไข 2.7) ประสานงานกับผูปฎิบัติในการใหคําแนะนําเทคนิคตางๆการจัดทําโครงงานและ
การแกไขขอขัดแยงตางๆ 2.8) จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการปฏิบัติ 2.9) สนับสนุนใหมี
การใชแหลงประโยชนที่มีอยูใหแกผูปฎิบัติที่มีความ สามารถในการทํางาน 2.10) ใหความรูเฉพาะทาง
ดวยการอบรม พัฒนาผูปฎิบัติใหมีความรูความสามารถ 2.11) ใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานไดดี 2.12)
กลาวคํายกยองชมเชยในโอกาสที่เหมาะสมการใช
3. การนิเทศแบบใหมีสวนรวม เปนกระบวนการใชอํานาจในการตัดสินใจของบุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยกระบวนการในการตัดสินใจ มี 3 ลักษณะ คือ 3.1) ผูนิเทศตัดสินใจเอง
3.2) ผูนิเทศและผูรับการนิเทศรวมกันตัดสินใจ 3.3) ผูนิเทศมอบหมายใหผูปฎิบัติตัดสินใจในการ
นิเทศงานจึงขึ้นอยูกับสภาพของงานและผูรับการนิเทศ ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูนิเทศจะตองเลือกวิธีที่
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การนิเทศงานตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานี และสตารเร็ต (Sergiovanni and Starratt)
ไดกลาวไววาการเปนผูนิเทศงานที่ดีนั้นจําเปนที่ผูบริหารตองมีสมรรถภาพทางการนิเทศหรือภาวะผูนํา
ทางการนิเทศ ดังนี้
1. การสรางบรรยากาศที่ดีขององคการที่ผูบริหารจะตองคํานึงถึง วิทยาการสิ่งแวดลอม
ภายนอกและนโยบายในการบริหารตลอดจนการปฏิบัติที่มีอิทธิพลสําคัญตอบรรยากาศ เพราะจะมี
ผลกระทบตอลักษณะและความสําเร็จของการทํางานงานของสมาชิกในองคการ ทั้งในดานปริมาณ
คุณภาพของงาน ความพึงพอใจและการเขามารวมมือ องคการจะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดจึง
ขึ้นอยูกับบรรยากาศขององคการโดยมีปจจัยขางตนเปนตัวบงชี้
2. การสรางทีมงาน ในการกําหนดเปาหมายขององคการ การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรที่ชัดเจน และสามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหบุคลากรใหความรวมมือและสนั บสนุนซึ่งกัน
และกันในการสรางทีมงาน เพื่อใหเกิดการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมนั้นเปนหัวใจสําคัญที่สุดอยาง
หนึ่งของการพัฒนาทีมงานจะบรรลุผลหรือไมยอมขึ้นกับผูบริหารที่จะ ตองสรางวัฒนธรรมใหมๆใหแก
สมาชิกภายในองคการ และชวยใหสมาชิกเพิ่มพูนความรู ความสามารถหรือทักษะการทํางานเปน
ทีม มีวัตถุประสงคที่จะสรางเปาหมายของกลุมดวยกันทั้งในลักษณะแตละบุคคลและกลุม การที่จะทํา
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เชนนี้ไดสําเร็จ ทุกคนในกลุมจะตองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นถึงปญหา ความคิดริเริ่ม และ
การแกปญหากลุม และสิ่งสําคัญผูบริหารไมควรออกกฎระเบียบใหบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับความสมัครใจและการยินยอมของบุคลากรเปนสําคัญ
3. การแกปญหาความขัดแยง ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการแกปญหาความ
ขัดแยงระหวางผูปกครอง นักเรียนและครูเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน คานิยม บทบาท หนาที่และ
เปาหมายตลอดจนสามารถแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกองคการ ผูบริหารจะตองตัดสินใจและดําเนินการบริหารความขัดแยง ยุทธศาสตรในการ
แกไขความขัดแยงแตละแบบมีทั้งสวนดีและสวนดอย ดังนั้น จึงจําเปนจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณและตระหนักถึงผลที่จะเกิดตามมา
4. การตัดสินใจ ผูบริหารควรมีความรูความสามารถในการนํารูปแบบการตัดสินใจมา
ประยุกตใชและนํากระบวนการรวมมือมาใชในการตัดสินใจ ตลอดจนพัฒนานักเรียน และบุคลากร
ใหเปนผูมีเหตุผล เพื่อนําไปใชในการแกปญหาอยางมีกระบวนการ และผูบริหารควรหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจเพียงลําพัง ยกเวนหากเรื่องนั้นๆ เปนเรื่องที่จําเปนตองตัดสินใจเอง เพราะการบริหารการ
ศึกษาเปนเรื่องของบุคคลหลายฝายที่มีผลกระทบและประโยชนรวมกัน จึงควรเปดโอกาสใหบุคคล
เหลานั้นไดมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
5. การวางแผนและการจัดการประชุม ในการวางแผนการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
และการประชุมที่จัดนั้นควรสนองตอความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ และสรางความเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันตลอดจนมีความผูกพันรวมกันในการตัดสินใจในการวางแผนและจัดระบบการประชุม
ถือเปนภารกิจอยางหนึ่งที่ผูบริหารตองปฏิบัติ ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะ ประสบการณใน
การวางแผนและดําเนินการประชุมเพื่อความสําเร็จของงาน
6. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการ ใชแนวทางที่หลากหลายเพื่อสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน โดยใชประโยชนของขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆอยางมั่นใจ
และสามารถจัดระบบขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได เพื่อนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรในองคการตลอด
จนสามารถใชในกระบวนการคัดเลือกอื่นๆ ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เปนงานสําคัญเรื่องหนึ่งขององคการเพราะความเจริญกาวหนาของหนวยงานทุกชนิดขึ้นอยูกับปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรที่มีอยูในหนวยงานเปนประการสําคัญ
7. การมอบหมายงานบุคลากรผูบริหาร
ควรมีความรูความสามารถในการวิเคราะห
ความตองการความคาดหวังและองคประกอบของคณะทํางาน โดยจัดกลุมของผลการวิเคราะหที่ได
อยางเปนระเบียบ มีระบบ เพื่อจะนําผลการวิเคราะหเหลานั้น ไปใชในการมอบหมายงาน และสับ
เปลี่ยนตัวบุคลากรในการทํางานตามตําแหนงหนาที่ตางๆโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดขององคการและ
โอกาสกาวหนาความเหมาะสมของงานนั้นๆกับความสามารถของผูรับมอบหมายงาน
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8. การนําในการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารควรหายุทธวิธตี างๆมาใชในการเปลี่ยนแปลง
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับคุณคาของแตละบุคคลในอันที่จะสงเสริมหรือขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารจะตองรูระดับการยอมรับของครูเพื่อความสําเร็จของงาน และสามารถประเมินอิทธิพลที่
ผูบริหารมีอยูในฐานะผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารที่จะนําในการเปลี่ยนแปลงไดดีมักจะเปน
ผูที่มาจากนอกองคการทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงถือเปนการพัฒนาองคการ และสิ่งที่จะเกื้อหนุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดแี ละมีประสิทธิภาพก็ คืออิทธิพล ผูบริหารที่เปนผูมีความสามารถ
ในการทํางานใหสําเร็จ และประสิทธิภาพจึงขึ้นกับการมีอิทธิพลในชวงเวลาที่สั้นหรือในระยะเวลายาว
ดังนั้นผูบริหารที่สามารถจึงควรมีอิทธิพล และ มีทักษะ ความรูความสามารถตลอดจนยุทธวิธีในการ
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย 29
บริกส และ จัสทแมน (Briggs and Justman) ไดเสนอหลักการนิเทศสําหรับผูบริหาร
ไวดังนี้ 1) การนิเทศตองเปนประชาธิปไตย 2) การนิเทศจะตองเปนการสงเสริมและการสรางสรรค
3) การนิเทศควรจะตองอาศัยความรวมมือของวิทยากรหลายคนมากกวาที่จะแบงผูนิเทศ ออกเปน
รายบุคคล 4) การนิเทศควรตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกวาจะเปนความสัมพันธสวน
บุคคล 5) การนิเทศจะตองคํานึงถึงความถนัดของแตละบุคคล 6) จุดมุงหมายสูงสุดของการนิเทศ
คือ หาทางชวยใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถตามความมุงหมายของการศึกษา 7) การนิเทศจะ
ตองเกี่ยวของ อยูกับการสงเสริมความรูสึกอบอุนใหแกครู และการสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวาง
หมูคณะ 8) การนิเทศควรเริ่มตนจากสภาพการณปจจุบันที่กําลังประสบอยู 9) การนิเทศควรเปน
การสงเสริมความกาวหนาและความพยายามของครูใหสูงขึ้น 10) การนิเทศการศึกษาควรเปนการ
สงเสริมและปรับปรุงสมรรถนะ วิสัยทัศน คติและขอคิดเห็นของครูใหถูกตอง 11) การนิเทศพยายาม
หลีกเลี่ยงการกระทําอยางเปนพิธีการมากๆ 12) การนิเทศควรใชเครื่องมือและกลวิธีงายๆ 13) การ
นิเทศควรตั้งอยูบนหลักการและเหตุผล
14) การนิเทศควรมีจุดมุงหมายที่แนนอน และสามารถ
ประเมินผลไดดวยตนเอง 30
เบอรตันและบรัคเนอร (Burton and Brueckner) ไดสรุปหลักการนิเทศไว 4 ประการ
คือ 1) การนิเทศควรมีความถูกตองตามหลักวิชา การนิเทศที่ดีควรจะเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายทีว่ างไว ควรเปนไปตามความจริงและกฎเกณฑที่แนนอน 2) การนิเทศควรเปนวิทยาศาสตร
การนิเทศควรเปนไปอยางมีระเบียบ มีการปรับปรุงและประเมินผล การนิเทศควรจะมาจากการ
รวบรวมขอมูลและการสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือได 3) การนิเทศควรเปนประชาธิปไตย
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การนิเทศจะตองเคารพในความแตกตางของบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน และ
ใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานนั้นไปสูเปาหมายที่ตองการ 4) การนิเทศควรจะ
เปนการสรางสรรค กลาวคือ การนิเทศควรเปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคล แลว
เปดโอกาสใหไดแสดงออกและ พัฒนาความสามารถเหลานั้น อยางเต็มที่ และการนิเทศควรจะมีสวน
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานใหมากที่สุด 31
ไวลส (Wiles) ไดเสนอแนะหลักการนิเทศไว ดังนี้ 1) ใหความสําคัญกับครูทุกคนและทํา
ใหเห็นวาตองการความชวยเหลือจากเขา 2) แผนงานหรือความเจริญกาวหนาเปนผลจากการทํางาน
เปนทีม 3) หาโอกาสพบปะสังสรรคเปนกันเองกับครูโดยสม่ําเสมอ 4) เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดง
ความคิดเห็นและ สงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม 5) เปนมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 6) ปรึกษากับหมูคณะ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆอันจะพึงมี 7) พิจารณาสภาพที่เปนปญหาของสมาชิกอาจจะซักถาม
สัมภาษณหรือใหคณะครูเสนอปญหาที่อยูในความสนใจรวมกัน 8) หากผูนิเทศกระฉับกระเฉงมีชีวิต
ชีวาหมูคณะยอมจะเปนเชนกัน 9) บทบาทการนําของผูนิเทศ คือ การประสานงานและการชวยเหลือ
ทางวิชาการ 10) ฟงมากกวาพูด 11) การปฏิบัติงานเริ่มดวยปญหาของสมาชิก 12) วางแผนปฏิบัติ
งานของหมูคณะไว 13) ตําแหนงหนาที่มิไดทําใหผูนิเทศตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความเปน
มิตรไมตรีกับหมูคณะตองชะงักงัน 14) พยายามใชประสบการณดานความสามารถตางๆของครูอาวุโส
ใหเกิดประโยชนในการนิเทศมากที่สุด 15) ตัดสินใจแนวแนทันตอเหตุการณ 16) เอาใจใสรูงานใน
หนาที่ดี 17) สํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 18) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 19) มีความ
รับผิดชอบปลูกฝงความรับผิดชอบใหแกหมูคณะ 32
มารคและคณะ (Marks) ไดใหหลักเบื้องตนของการนิเทศไวดังนี้ 1) การนิเทศตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝาย 2) การนิเทศ ตองถือหลักวาเปนการบริการซึ่งครูเปนผูใชบริการ 3) การ
นิเ ทศควรสอดคล อ งกับ ความต องการของครู 4) การนิ เทศ ควรเป น การสร า งสรรคทัศนคติ และ
ความสัมพันธระหวางผูนิเทศกับผู รับการนิเทศ 5) การนิเทศควรเนนใหเห็นความสําคัญของงานวิจัย
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William H. Burton and Leo J. Brueckner ,Supervision : A Socail Process,
2 ed. (New York : Appleton – Century Crofts ,1955), 71-72.
32
Kimball Wiles, Supervision for Better School, 3rd ed. Eglewood Cliffs.
( New Jersy : Prentice – Hall,1983), 261-267.
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และพยายามหาทางให ครู ศึกษางานวิจั ยแล ว นํา มาปฏิ บั ติตามนั้ น 6) การนิ เทศควรยึ ด หลั กการ
ประเมินผลการนิเทศทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 33
วินัย เกษมเศรษฐ ไดกลาวไววา การนิเทศที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยหลักการตางๆ ดังนี้
1) หลักสภาพผูนํา (Leadership) คือการใชอิทธิพลของบุคคลที่จะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมเปน
ไปตามเปาประสงค 2) หลักความรวมมือ(Cooperation) คือการกระทํารวมกันและรวมพลังทั้งหมด
เพื่อแกปญหาดวยกัน โดยยอมรับและยกยองผลของความรวมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอน
จากหลายฝายและทําหนาที่ และความรับผิดชอบชัดแจงในการจัดองคการ การประเมินผลตลอดจน
การประสานงาน 3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือ การนิเทศการศึกษาจะตองคํานึงถึงตัว
บุคคลที่รวมงานดวยการเห็นใจจะทําใหตระหนักในคุณคาของมนุษยสัมพันธ 4) หลักการสรางสรรค
(Creativity) คือ การนิเทศจะ ตองทําใหครูเกิดพลังที่จะคิดเริ่มสิ่งใหมๆแปลกๆหรือทํางานดวยตนเอง
ได 5) หลักการบูรณาการ(Integration) เปนกระบวนการซึ่งรวมสิ่งกระจัดกระจายใหสมบูรณมองเห็น
ได 6) หลักการมุงชุมชน (Community) เปนการแสวงหาปจจัยที่สําคัญในชุมชน และการปรับปรุง
ปจจัยเหลานั้นเพื่อสงเสริมความ เปนอยูในชุมชนใหดีขึ้น 7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึง
กระบวนการวิเคราะหซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผลในอนาคตการกําหนดจุดประสงคที่ตองการลวงหนาการ
พัฒนาทางเลือกเพื่อปฏิบัติใหบรรลุจุดประสงคและการเลือกทางปฏิบัติใหเหมาะสมที่สุด 8) หลักการ
ยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได และพรอมอยูเสมอที่จะสนอง
ความตองการสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 9) หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง คุณภาพที่เปนผล
จากหลักฐานตามสภาพความจริงมากกวาความเห็นบุคคล 10) หลักการประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดที่แนนอนและ หลายอยาง 34
วิจิตร วรุตบางกูร และคณะ ไดเสนอแนะหลักสําคัญในการนิเทศไว ดังนี้ 1) หาทางใหครู
รูจักชวยและพึ่งตัวเองไมใชคอยจะอาศัย และหวังพึ่งศึกษานิเทศกหรือคนอื่นตลอดเวลา 2) ชวยใหครู
มีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถที่จะวิเคราะหและแยกแยะปญหาตางๆดวยตนเองได 3) ตองทราบ
ความตองการของครูแลววางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆ 4) ศึกษาปญหาตางๆ
ของครูและทําความเขาใจกับปญหานั้นๆแลวพิจารณาหาทางชวยแกไข 5) ชักจูงใหครูชวยกันแยกแยะ
และวิเคราะหปญหารวมกัน 6) การแกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรเปดโอกาสใหครูไดใช
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Marks, James Robert. Emery Stoops, and Joyce King Stoops . Handbook of
Education Supervision : A Guide for the Practitioner ( Boston : allyn and Bacon
inc.,1978).
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วินัย เกษมเศรษฐ, หลักการและเปาหมายของการนิเทศการศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป), (อัดสําเนา) .
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ความคิดและลงมือกระทําเองใหมากที่สุด 7) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆของครูแลวนํา
มาพิจารณารวมกัน 8) ชวยจัดหาแหลงวิทยากร อุปกรณการสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
ใหแกครู 9) ชวยจัดหา เอกสาร หนังสือและตําราตางๆใหแกครู 10) ชวยใหครูรูจักจัดหาหรือจัดทํา
วัสดุอุปกรณการสอนที่ขาดแคลนดวยตนเองโดยใชวัสดุในทองถิ่นที่มีอยู 11) หาทางใหสถานศึกษา
ชุมชนและหนวยงานที่ใกลเคียง มีความสัมพันธกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 12) ตองยอมรับนับถือ
บุคลากรที่รวมงานในโรงเรียนนั้นๆ และแสดงใหเขาเห็นวาเขามีความสําคัญในสถานศึกษานั้นๆ ดวย
13) ชวยใหครูไดแถลงกิจกรรมและผลงานตางๆของสถานศึกษาใหชุมชนทราบโดยสม่ําเสมอ 14) ตอง
ทําความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษาในสวนที่เปนหนาที่ และความรับผิดชอบของกันและกัน 15)
ชวยประสานงานระหวางสถานศึกษากับองคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 16) รวบรวมขอมูลตางๆที่
เห็นวาเปนประโยชนมาทําการวิเคราะหและวิจัย 17) ทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ของการ
ศึกษาอยางแจมแจงเพื่อจะไดดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 35
สวนชารี มณีศรี ไดกลาวถึง หลักการนิเทศที่จะเปนแนวทางใหผูบริหารการศึกษาได
ประสบผลสําเร็จในการชวยครู นักเรียนและโรงเรียนใหเปน ครู นักเรียนและโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ
ดังตอไปนี้
1. การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือน การประสานงานและแนะนํา ใหเกิดความเจริญ
งอกงามแกครูโดยทั่วไป อาจจะทําไดโดย 1.1) จัดใหมีการฝกอบรมดานวิชาชีพ เพื่อใหครูไดทราบ
หลัก วิธีการสอนทั่วไป 1.2) พัฒนาหลักวิชาความรูใชเทคนิควิธีสอนใหมีประสิทธิภาพ 1.3) มีความ
เชื่อมั่น ในการสอนมีประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณการสอน 1.4) พัฒนาทัศนคติในการทํางาน
ใหอยูในเกณฑดี 1.5) ปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอน โครงการสอนจัดใหมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (Co – Curricular Activities) อันเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางประสบการณแกผูเรียน
1.6) จัดทําวัสดุอุปกรณการสอนชนิดตางๆ ทั้งที่หาไดในโรงเรียนและในทองถิ่น 1.7) เขาใจเทคนิค
การประเมินผลชวยใหมีประสบการณในการเตรียมเครื่องมือ ประเมินผลชนิดตางๆสรุปผลการวัดและ
วางแผนชวยเด็กผูเรียนลาหลัง
2. การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตยกลาวคือ 2.1) ครูใหญเปนผูนําทางการ
ศึกษา (ดานวิชาการ) มากกวาที่จะเปนโดยตําแหนง (Status Based) 2.2) ยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคลใหครูไดใชความสามารถเพื่อปรับปรุงการเรียนของเด็กใหดีขึ้น 2.3) เปดโอกาสใหครูมี
อิสระ กระตุนใหมีความคิดริเริ่ม มีสวนรวมในการวางแผนนโยบาย 2.4) อํานาจหนาที่เปนอํานาจที่
ไดรับมอบหมายจากกลุมเพื่อผลประโยชนของหมูคณะ 2.5) ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ(Decision Making) 2.6) อํานาจ (Authority)ยอมเปลี่ยนแปลงตามครรลองคลองธรรมทุกคนมีโอกาสที่จะเปน
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วิจิตร วรุตบางกูรและคณะ,การนิเทศการศึกษา(กรุงเทพ: โรงพิมพพิฆเณศ, 2538),21-22.
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ผูนําหากมีความสามารถ 2.7) ความรวมมือกันระหวางครู ครูใหญและศึกษานิเทศก คือการชวยแก
ปญหาดานการเรียนการสอน
3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรคคือ 3.1) ควรหลีกเลี่ยงการบังคับ การ
ปฏิบัติที่ไมซื่อตรง การกะประเมินคาเขมงวด ตรวจตรา จัดมาตรฐาน และ พิธีรีตอง 3.2) สราง
บรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธีทํางานแบบใหมๆ และครูอยากจะคิดสรางสรรค หากเขารูสึกมี
ความมั่นคงพอ 3.3) ปลอยใหครูไดคิดสรางสรรคตามสติปญญาของแตละคน
4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวพันกัน คือ 4.1) งานนิเทศและงาน
พัฒนาหลักสูตรไมแยกกัน 4.2) การนิเทศเกีย่ วของกับปญหาของการใชหลักสูตร การพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ การใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการวางแผน
พัฒนาหลักสูตร
5. การนิเทศคือการสรางมนุษยสัมพันธกลาวคือ 5.1) ยอมรับนับถือบุคคลอื่นเปนพื้นฐาน
ในการสรางมนุษยสัมพันธ 5.2) เห็นอกเห็นใจคนอื่นตรงไปตรงมา 5.3) หาโอกาสใหความรวมมือ
ชวยเหลือเพื่อสรางมิตรไมตรี (Goodwill) กับคนอื่น
6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ (High Staff Morale) คือ 6.1) ขวัญกําลังใจของครูสูง
ยอมทําใหการสอนดีตามไปดวย 6.2) สัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักเรียนขึ้นอยูกับขวัญของครูที่ใหขวัญ
และกําลังใจของครูดี การเรียนของเด็กจะดีตามไปดวย 6.3) ครูเหมือนวิชาชีพอื่นคือตองการไดรับ
การยกยองชมเชยการบํารุงขวัญ 6.4) กิจกรรมบางอยางตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานไมควร
ขอรองใหครูทําในสิ่งที่ไมสามารถทําได 6.5) ไมขอรองใหครูทําในสิ่งที่แมตัวเองก็ไมสามารถจะทําได
7. การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะในชนบท
เพื่อ 7.1) ศึกษาและวางแผนเพื่อทราบความตองการและปญหาในชุมชนชนบท 7.2) ชวยเหลือเรงเรา
ครูใหสํารวจการใชแหลงทรัพยากรในชนบทใหเกิดประโยชน 7.3) รวมมือกับผูนําในชนบท ในการ
วางแผนปรับปรุงโรงเรียนและชุมชน 7.4) ชวยครูในการพัฒนาหลักสูตร ใหเขาสภาพของชนบท
ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนใหเหมาะสมกับเด็กในชนบท 7.5) สงเสริมใหครูจัดแสดงกิจกรรมตางๆเชน
การสาธิตทางการเกษตร สัปดาหศิลปวัฒนธรรม การอยูแคมป (Social Service Camps)เปนตน 36
ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ ไดเสนอหลักการสําคัญของการนิเทศ ไวดังนี้ 1) การนิเทศเปน
กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ลักษณะของกระบวนการ
มีความหมายครอบคลุมถึงการทํางานเปนขั้นตอน (Steps) มีความตอเนื่อง (Continuity) ไมหยุดนิ่ง
(Dynamic)และมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน (Interraction)ในหมูผูปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะดังกลาวลวน
เปนลักษณะที่พึงประสงคของการนิเทศที่ดีทั้งสิ้น 2) การนิเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียนโดย
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ชารี มณีศรี, การนิเทศการศึกษา. พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,2538),31-33.
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ผานตัวกลางสําคัญ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) การนิเทศเนนบรรยากาศในการเปน
ประชาธิปไตย 37
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ ไดกลาววา การนิเทศควรจะตั้งอยูบนหลักการถูกตองตามหลัก
วิชาการมีจุดมุงหมายชัดเจน มีการวางแผนอยางเปนระเบียบ เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นเปดโอกาสใหคนอื่นไดแสดงความสามารถเชิงสรางสรรค ทั้งดานความคิดเห็นและการกระทํา
ใชหลักมนุษยสัมพันธรวมทั้งใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติดวย 38
ฟรานเซท (Franseth ) ไดเสนอหลั กการนิเทศที่ ดีไวดังนี้ 1) การนิเทศจะไดผ ลอยาง
เต็มที่ในการปรับปรุงการเรียนการสอนก็ตอเมื่อการนิเทศนั้นไดใหความสําคัญแกวิ ธีการแกไขปญหา
อยางมีเหตุผลและตั้งอยูบนจุดหมายที่แนนอนซึ่งไดผานการพิจารณาตกลงรวมกัน โดยคณะครูและ
ผูทําหนาที่นิเทศ 2) การนิเทศจะมีความหมายสําหรับครูก็ตอเมื่อการนิเทศนั้นแสดงให เห็นวาเปนสิ่งที่
เกี่ยวของและมีเหตุผลตอผูรับการนิเทศโดยตรงนั้นคือจะตองทําใหครูไดมีสวนรวมในการพิจารณาวา
จะใหผูทําการนิเทศชวยเหลือในเรื่องใดจึงจะเปนที่ตองการ 3) การนิเทศที่ดีจะตองสรางบรรยากาศที่
เปนกันเองยั่วยุและสรางความเขาใจอันดีตอกันในการชวยเหลือครู และตองทําใหครูรูสึกวาจะชวยให
เขาพบวิธีที่ดีกวาในการทํางานเพื่อบรรลุจุดประสงค 4) การนิเทศการศึกษาจะใหไดผลควรใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาและชวยใหผูรวมงานไดศึกษาปญหาตลอดจนรายละเอียดตางๆ
เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานเสียกอน 39
จากที่นักการศึกษากลาวมา สรุปไดวา หลักการนิเทศงาน คือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การนิเทศในสถานศึกษาทีต่ องอาศัยการรวมมือ กระบวนการกลุม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ครูผูสอนและผูสนับสนุนที่มีสวนเกี่ยวของมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู การแบงงานกันทํา การเคารพความแตกตางระหวางบุคคล การวางแผนการนิเทศงาน
การนิเทศดวยความยืดหยุนยึดความตองการของครูเปนหลัก และครูสามารถนําประโยชนที่ไดรับจาก
การนิเทศมาสรางสรรคผลงานไดอยางเปนรูปธรรมโดยมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน หลักการเหลานี้ เปน
หลักพื้นฐาน หรือเปนแผนปฏิบัติการของผูบริหารที่จะทําใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้น (Better
School)
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ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : มหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542),10-11.
38
วไลรัตน บุญสวัสดิ์, หลักการนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536), 31.
39
Jame Franseth, Supervision as Leadership (New York : Row Petterson and
Company, 1961), 23-28.
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ทักษะการนิเทศงาน
ผูนิเทศจําเปนตองมีทักษะเพื่อสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับผูรับการนิเทศ ซึ่งมีนัก
การศึกษาไดเสนอแนวคิดที่ผูนิเทศจําเปนตองมีทักษะในการนิเทศงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้
ชารี มณีศรี กลาวถึงความรู 4 ประการ และทักษะ 4 ทักษะของผูนิเทศไวดังนี้ ความรู
4 ประการ ไดแกความรูที่หนึ่งวาดวยการจัดการ (Business Management) ความรูที่สอง วาดวย
พฤติกรรมของมนุษย(Human Behavior)ความรูที่สามวาดวยหลักสูตร(Curriculum Development
Implementation) ความรูที่สี่วาดวยการพัฒนาองคการ ทักษะการนิเทศการศึกษา (Organization
Development) ทักษะ 4 ประการ ไดแก 1) ทักษะในทางเทคนิค (Technical - Managerial Skill)
คือทักษะในดานการเงิน บัญชีและการจัดหา (การซื้อและการจาง) งานบริหารงานบุคคล ระเบียบ
สารบรรณ การจัดระบบงาน 2) ทักษะในการครองคน (Human Managerial Skill ) คือ ทักษะใน
การกระตุนหรือจูงใจใหทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบ การติดตอประสานงาน การแสดง
สภาพผูนํา การรูจักประนีประนอม การสรางขวัญ 3) ทักษะในการจัดการศึกษา (Technical
educational Skills ) คือทักษะในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตามจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาของหลักสูตรและของวิชา 4) ทักษะในการสรางความคิด (Speculative - Creative Skills )
คือทักษะในการคาด การณลวงหนา ในลักษณะที่สามารถใหองคการปฏิบัติงานตามหนาที่ และความ
รับผิดชอบไดอยางสมบูรณ และมีบริการที่สนองความตองการได ซึ่งเปนภารกิจหนาที่ของผูนิเทศ
ในอันที่จะชวยเหลือในการจัดการศึกษาระดับตางๆ ใหบรรลุจุดมุงหมาย อยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 40
แคตซ (Katz) ไดเสนอทักษะพื้นฐานที่จําเปนของผูบริหารที่ทําหนาที่นิเทศควร มีทักษะ 3
ดานดังนี้ คือ 1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความเขาใจและความ สามารถใน
กิจกรรมเฉพาะอยาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการกระบวนการดําเนินการหรือเทคนิคทักษะ ทางดาน
เทคนิคนี้ครอบคลุมถึงความรูความชํานาญพิเศษ ความสามารถเชิงวิเคราะหในสาขาวิชานั้นๆ และ
ความคลองแคลวในการใชฝมือและเทคนิควิธีการในศาสตรเฉพาะอยาง 2) ทักษะดานมนุษย
สัมพันธ (Human relation Skills) หมายถึง ความสามารถของผูนิเทศที่จะทํางานอยางมีประสิทธิผล
(Effectiveness) ในฐานะสมาชิกภายในกลุม และสามารถในการสรางความพยายามรวมกันใหเกิด
ขึ้นในคณะทํางาน ดานมนุษยสัมพันธเปนการทํางานกับคน (Working with People) สวนทักษะ
ดานเทคนิค เปนการทํางานกับสิ่งของ (Working with Thing) 3) ทักษะดานคตินิยม (Conceptual
Skills) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดขององคการกลาว คือ สามารถที่จะ
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ชารี มณีศรี,การนิเทศการศึกษา.พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ,2538),78-.84.

42
มองเห็นวางานตางๆภายในองคการนั้นขึ้นอยูซึ่งกันและกันอยางไรและการเปลี่ยนแปลงในบางสวนจะ
มีผลกระทบ ตอสวนอื่นโดยทั้งหมดอยางไร 41
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูทําหนาที่นิเทศใหบรรลุเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพไดนั้น มีดังนี้ 1) การมีประสบการณดานการสอน เขาใจหลักสูตรและกระบวนการ
เรียน การบริหารงาน กฎหมายขอบังคับ และระเบียบตางๆทางการศึกษา 2) การมีวุฒิความรูไม
ต่ํากวาปริญญาตรี และสําเร็จทางสาขาวิชาการศึกษาหรือการบริหารการศึกษา 3) การมีลักษณะ
เปนผูนําและผูตามที่ดีทั้งในดานความ คิดและการปฏิบัติ 4) การมีความรับผิดชอบ สนใจในหนาที่
การงานสามารถทําหนาที่นิเทศแนะนําผูอื่นได 5) การมีมนุษยสัมพันธดีเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญ
6) การไมมีภารกิจอื่นหรือปญหาสวนตัวหรือปญหาครอบครัวซึ่งทําใหมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานใน
โรงเรียน 7) การมีความพยายามศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองและ
ความกาวหนาทางอาชีพ 42
ไวล (Wiles) ไดใหทรรศนะวาผูบริหารที่ทําหนาที่นิเทศควรมีลักษณะดังนี้ 1) ทักษะใน
การเปนผูนํา(Leadership skills) 2) ทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธ (Human relationship skills)
3) ทักษะในการจัดกระบวนการกลุม (Groups process skills) 4) ทักษะในการบริหารงานบุคคล
(Personal administration skills) 5) ทักษะในการติดตามและประเมินผล (Evaluation and
follow – up Skills) 43
สุทธนู ศรีไสย กลาววาผูนิเทศจะตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะอยางนอย 3 ประการ
โดยสรุปดังนี้ 1) พื้นฐาน ความรู (Knowledge Base) ผูนิเทศควรที่จะตองมีความรูความเขาใจหนาที่
ของครูผูสอนเขาใจหลักสูตรการเรียนการสอนและเรื่องตาง ๆที่จําเปนตอการ จัดกระบวนการเรียนแก
ผูเรียน 2) ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Skills ) ผูนิเทศจะตองมีทักษะการติดตอ
ประสานงาน มีความสามารถในการสื่อสารรวมทั้งมีนิสัยชอบชวยเหลือผูอื่นดวยความตั้งใจและเต็มใจ
3) ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) ผูนิเทศจะตองมีทักษะเฉพาะในดาน การสังเกต (Observing)
การวางแผน (Planning ) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลังการปรับปรุง
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Robert L. Katz , Skill of an Effective Administrator (Harvard Business
Review Vol.33, 1978), 101.
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ชุมศักดิ์ อินทรรักษ, การบริหารและการนิเทศภายในโรงเรียน. พิมพครั้งที่ 2 (ฝายเทคโน
โลยีทางการศึกษา : สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2536),41-42.
43
Kimball Wiles , Supervision for Better School, 3rd ed. Englewood Cliffs.
(New Jersy : Prentice – Hall inc.,1976 ), 13-18.
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การสอน (Evaluating Instrutional Improvement ) 44
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดเสนอแนะวา ผูนิเทศจะตองเปนผูมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการนิเทศในโรงเรียน ดังนี้ 1) ผูบริหาร สถานศึกษาจะตอง
เปนผูนําของผูนิเทศ ดําเนินการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียน
และรวมมือกับคณะผูนิเทศเพื่อชวยแกไขปญหาการเรียนการสอน 2) รวมกับผูรับการนิเทศในโรงเรียน
สรางบรรยากาศในการนิเทศดวยการประชุมปรึกษาหารือ 3) ใหการยอมรับผูรับการนิเทศวาแตละคน
มีความแตกตางกันเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4) ใหอิสระแกผูรับการนิเทศไดมีความคิด
สรางสรรคตามความสามารถของแตละคน 45
นอกจากนี้ ผูบริหารควรเปนบุคคลที่มีความสามารถในการ วิเคราะหคน วิเคราะหงาน
ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหการนิเทศงานบรรลุเปาหมาย ดังที่ คอตโลสกี และการดเดอร
(Kozlowski and Garder) ไดกลาวถึงการวิเคราะหงานเพื่อพัฒนาบุคลากรวา การวิเคราะหงานเปน
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบของงานที่เฉพาะเจาะจง หรือกลุมงานที่ใชสอนคนงาน ใหมี
สมรรถนะอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ผลของการวิเคราะหงานเปนรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
สมรรถนะควรจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานอยางไร รวมถึงความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
และความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่คนงานตองปฏิบัติเพื่อใหไดตามมาตรฐาน แมวามีการยอมรับเกี่ยวกับ
เปาประสงคของการวิเคราะหงาน แตก็มีมุมที่แตกตางวาจะทําใหสําเร็จไดอยางไร โดยไดรวบรวมวิธี
การที่จะใหไดตามทีต่ องการดัง 5 ขั้นตอนตอไปนี้ 1. การอธิบายงานทั้งหมด 2. การแยกแยะงาน
2.1) ระบุวา อะไรที่ควรจะทําใหเสร็จในงานนั้น ๆ 2.1) ระบุวา อะไรที่ควรจะเสร็จจริงๆในงานนั้น
3.อธิบายถึงความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถและความสามารถพิเศษทีม่ ีความจําเปนตอสมรรถนะ
ในการทํางาน 4. ระบุพื้นที่ที่สามารถไดรับประโยชนจากการฝกอบรม 5. จัดลําดับพื้นที่ที่สามารถได
รับประโยชนจากการฝกอบรม โดยมีกระบวนการวิเคราะหงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การอธิบายงานทั้งหมด ขั้นตอนแรกในกระบวนการวิเคราะหงาน คือ
การพัฒ นาการ อธิ บายงานที่ถู กวิเ คราะห ทั้ งหมด เป น การศึกษางานอย างเป น ระบบ แยกแยะ
องคประกอบที่สําคัญ แมวา การอธิบายงานสามารถนําไปใชประโยชนได มัน ยังมีคุณคาตอการ
สังเกตงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนการทดสอบจากสภาพที่เปนจริงที่สามารถใหความคิดที่ชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับงานและการเผชิญกับเงื่อนไขของคนงาน
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ขั้นตอนที่ 2 การแยกแยะงาน เนนไปที่พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน ใน
การแยกแยะงาน ขอมูลเกี่ยวกับงานควรถูกกําหนดและอธิบายอยางชัดเจน วาภารกิจหลักในงาน
การปฏิบัติแตละภารกิจหลักเปนอยางไร (อยางเชน มาตรฐานดานสมรรถนะ) ความผันแปรดาน
สมรรถนะ (ภารกิจนั้น ไดปฏิบัติงานจริง วันตอวันอยางไร)
ขั้นตอนที่ 3 แสดงใหเห็นวาทําอะไรกับงาน สมรรถนะสําหรับงานในการที่จะประสบ
ความสําเร็จ จําเปนตองตองมีกระบวนการใหคนงานมีความสามารถในความรู ความเชี่ยวชาญ ความ
สามารถ และความสามารถพิเศษ เพื่อนําไปปฏิบัติงาน ผูเชี่ยวชาญ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตองกําหนด คุณสมบัติความสามารถ เพราะวา ความสามารถเหลานี้ คนงานตองพัฒนาหรือไดรับใน
ระหวางโครงการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 4 ระบุพื้นที่ซึ่งสามารถไดประโยชนสูงสุด
จากการฝกหรือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนนี้เนนไปที่การกําหนดภารกิจและประสิทธิภาพที่ควรจะรวมอยูในโครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งการประเมินงานและการประเมินความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
และความสามารถพิเศษ
ขั้นตอนที่ 5 จัดลําดับความตองการการฝกอบรม เมื่อสิ้นสุดขึ้นตอนที่ 4 ควรชัดเจน
วาภารกิจและ ความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และความสามารถพิเศษ ควรจะมีประโยชน
จากการฝกอบรมงาน และความสามารถ เหลานี้นาจะถูกจัดลําดับที่ กําหนดวาอันไหนควรจะถูกตั้ง
คําถามเปนอันดับแรกการตรวจสอบจากการประเมินที่จัดทําในขั้นตอนที่ 2 และ3 ทําใหกระบวนการ
จัดลําดับงายขึ้น46
จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการนิเทศงาน สรุปไดวา ในการนิเทศงาน
นั้นจําเปนที่ผูนิเทศโดยเฉพาะผูบริหารตองมีทักษะ ดานความรูความเขาใจในงานที่จะนิเทศ มีทักษะ
ในการวิเคราะหงาน วิเคราะหคน เก็บขอมูลอยางเปนระบบ นํามาใชในการวางแผนพัฒนา เปนผูมี
มนุษยสัมพันธอันดี เปนนักประสานการทํางาน เพื่อไปชวยเหลือ พัฒนาสงเสริมใหครูเกิดสมรรถนะ
ตรงกับงานที่ปฏิบัติ อีกทั้งมีความเปนผูนําในการครองคน ใหบุคลากรในองคการ ไดรวมมือปฏิบัติงาน
ตามหนาทีท่ ี่รับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพ
กระบวนการนิเทศงาน
ในการดําเนินการนิเทศงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว จําเปนตองมีขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเปนเทคนิควิธี
ในการทํางาน กระบวนการทํางานของแตละบุคคลก็จะมีความแตกตางกันดัง เชน เอเลน (Allen)
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ได เสนอแนวความคิดสําหรับกระบวนการบริหารงานการศึกษา โดยทั่ว ๆ ไป เนื่องจากยังไมมีผูใดที่
กลาวถึงกระบวนการทํางานสําหรับการนิเทศโดยตรง แฮริส จึงไดนําแนวความคิดนี้มาเสนอใหใชกับ
การนิเทศโดยเขียนไวในหนังสือซึ่งเขาเขียนขึ้นเปนครั้งแรก ในป ค.ศ.1963 กระบวนการบริหารงาน
ของแอลเลน ประกอบดวยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ซึ่งนิยมเรียกกันงายๆวา “POLCA”โดย
ยอมาจากคําศัพทตอไปนี้ คือ P= Planing Processes (กระบวนการวางแผน) O = Organizing
Processes (กระบวนการจัดสายงาน) L = Leading Processes (กระบวนการนํา) C= Controlling
Processes (กระบวนการควบคุม) A = Assessing Processes (กระบวนการประเมินผล) ขอบขาย
ของงานในแตละกระบวนการมีดังนี้
1. กระบวนการวางแผน (Planing Processes ) กระบวนการวางแผนในทัศนะของ
แอลเลน (Allen) มีดังนี้ 1.1) คิดถึงสิ่งที่จะทําวามีอะไรบาง 1.2) กําหนดแผนงานวาจะทําสิ่งไหน
เมื่อไหร 1.3) กําหนดจุดประสงค ในการทํางาน 1.4) คาดคะเนผลที่จะเกิดจากการทํางาน 1.5) พัฒนา
กระบวนการทํางาน 1.6) วางแผนในการทํางาน
2. กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) กระบวนการจัดสายงานหรือจัด
บุคลากรตาง ๆ เพื่อทํางานตามแผนงานที่วางไวมีกระบวนการ ดังนี้ 2.1) กําหนดเกณฑมาตรฐานใน
การทํางาน 2.2) ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ ที่จะปฏิบัติงาน 2.3) จัดสรรทรัพยากรตางๆ สําหรับ
การดําเนินงาน 2.4) มอบหมายงานใหบุคลากรฝายตางๆ 2.5) จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกัน
ระหวางผูทํางาน 2.6) จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน 2.7) จัดทําภาระ หนาที่ของบุคลากร 2.8)
พัฒนานโยบาย ในการทํางาน
3. กระบวนการนํา (Leading Processes) กระบวนการนําบุคลากรตาง ๆใหทํางานนั้น
ประกอบดวยการดําเนินงานตอไปนี้ คือ 3.1) ตัดสินใจ เกี่ยวกับสิ่งตางๆ 3.2) ใหคําปรึกษาแนะนํา
3.3) สรางนวัตกรรมในการทํางาน 3.4) ทําการสื่อสารเพื่อความเขาใจในคณะทํางาน 3.5) สราง
แรงจูงใจในการทํางาน 3.6) เราความสนใจในการทํางาน 3.7) กระตุนใหทํางาน 3.8) อํานวยความ
สะดวกในการทํางาน 3.9) ริเริ่มการทํางาน 3.10) แนะนําการทํางาน 3.11) แสดงตัวอยางในการ
ทํางาน 3.12) บอกขั้น ตอนการทํางาน 3.13) สาธิตการทํางาน
4. กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) ประกอบดวยการดําเนินงานในสิ่ง
ตอไปนี้ 4.1) นําใหทํางาน 4.2) แกไขการทํางานที่ไมถูกตอง 4.3) วากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด
4.4) เรงเราใหทํางาน 4.5) ปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน 4.6) สรางกฎเกณฑในการทํางาน
4.7) ลงโทษผูกระทําผิด
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5. กระบวนการประเมินสภาพการทํางาน (Assessing Processes) ประกอบดวยสิ่งตอ
ไปนี้ 5.1) การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 5.2) วัดพฤติกรรมในการทํางาน 5.3) จัดการ
วิจัยผลงาน 47
สวนแฮริส (Harris) ไดเสนอกระบวนการนิเทศในทัศนะของเขาไว 6 ขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปน
กระบวนการศึกษาถึงสถานภาพตางๆ รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพื่อจะนํามาเปนตัวกําหนดถึง ความ
ตองการจําเปนเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ 1.1) วิเคราะหขอมูล
โดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติและความ สัมพันธของสิ่งตางๆ 1.2) สังเกตสิ่งตางๆ ดวยความ
รอบคอบถี่ถวน 1.3) ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตางๆดวยความระมัดระวัง 1.4) วัดพฤติกรรมการ
ทํางาน 1.5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
2. จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนด
โครงการตางๆเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ 2.1) จัดสายงานให
สวนประกอบตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 2.2) หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 2.3)
เตรียมการตางๆใหพรอมที่จะทํางาน 2.4) จัดระบบการทํางาน 2.5) กําหนดแผนในการทํางาน
3. ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการ
ตางๆเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประกอบดวยงานตอไปนี้คือ 3.1) จัดสายงานใหสวน ประกอบ
ตางๆมีความสัมพันธกัน 3.2) หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 3.3) เตรียมการตางๆ
ใหพรอมที่จะทํางาน 3.4) จัดระบบการทํางาน 3.5) กําหนด แผนในการทํางาน
4. จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากรตางๆ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้คือ 4.1) กําหนดทรัพยากรที่ตอง
ใชตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ 4.2) จัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ 4.3) กําหนด
ทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ 4.4) มอบหมายบุคลากรใหทํางานในแต
ละโครงการหรือแตละเปาหมาย
5. ประสานงาน (Coordinating) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลา วัสดุ อุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกๆอยาง เพื่อจะใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ งานในกระบวนการ
ประสานงาน ไดแก5.1) ประสานการปฏิบัติงานในฝายตางๆใหดําเนินงานไปดวย กันดวยความราบรื่น
5.2) สรางความกลมกลืนและความพรอมเพียงกัน 5.3) ปรับการทํางานในสวนตางๆใหมีประสิทธิภาพ
ใหมากที่สุด 5.4) กําหนดเวลา ในการทํางานในแตละชวง 5.5) สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น
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6. นําการทํางาน (Directing) เปนกระบวนการ ทีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
สภาพที่เหมาะสมอันจะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุดซึ่ง ไดแก 6.1) การแตงตั้ง
บุคลากร 6.2) กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน 6.3) กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ
เวลา ปริมาณหรืออัตราเร็วในการทํางาน 6.4) แนะนําและปฏิบัติงาน 6.5) ชี้แจงกระบวนการทํางาน
6.6) ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน 48
กระบวนการนิเทศที่กลาวมานี้ แฮริส ไดเขียนขึ้นโดยสังเคราะหจากผลงานของ แอลเลน
(Allen) และลูมิส (Loomis) และคนอื่นๆ กระบวนการนิเทศที่ แฮริสกําหนดขึ้นนี้จุดเนนจะอยูตรงที่การ
เปลี่ยนแปลง อีกประการหนึ่งกระบวนการนิเทศที่เสนอโดยแฮริส ไดใหความสําคัญแกการวางแผน
และการนําแผนไปปฏิบัติแตไมไดเนนการควบคุมมากนัก
สวนสงัด อุทรานันท ไดเสนอกระบวนการนิเทศสําหรับการศึกษาในสังคมไทย 5 ขั้นตอน
เรียกวา“PIDRE” ดังนี้
1. การวางแผน (P-Planning) เปนขั้นตอนที่ผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศจะทํา
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหา และความตองการจําเปนที่ตองมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น
2. ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ (Informing-I) เปนขั้นตอนการใหความรูความเขาใจ
ถึงสิ่งที่จะดําเนินการวา ตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการ
อยางไร และจะดําเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับ
เริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตามและเมื่อมีความจําเปน สําหรับงานนิเทศที่ยังเปน
ไปไมไดผลหรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจําเปนที่จะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
อีกครั้งหนึ่ง
3. การดําเนินการนิเทศ (Doing-D) ประกอบดวยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การ
ปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) การปฏิบัติงานของผู
สนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหาร)
4. การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R)เปนขั้นตอนของการเสริมแรงของผูบริหาร
ซึ่งใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดําเนินไปพรอมๆ
กันขณะที่ผูรับการนิเทศที่กําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นแลวก็ได
5. การประเมินผลผลิตกระบวนการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินงานผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ
หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรค อยางใดอยางหนึ่ง ที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทํา
48

Harris,Ben M. Supervisory Behavior in Education,in Education, Englewood
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สรุป
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศดังกลาว พอสรุปไดวา การนิเทศไดมีการวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากการใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของงาน และความพอใจในการ
ทํางานมาสูการใหความสําคัญกับศักยภาพของผูปฏิบัติ ซึ่งเชื่อวาบุคลากรแตละคนในองคการมีคุณคา
ตอการปฏิบัติงานทุกคน จึงเปนหนาที่ของผูนิเทศงานที่จะตองนิเทศใหบุคลากรเหลานั้น ไดแสดง
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ผูนิเทศจึงตองมีความรูความเขาใจในงานที่จะนิเทศ มีทักษะ
ตางๆที่จําเปนตอการนิเทศงาน มีความเขาใจในหลักการนิเทศ จุดมุงหมายที่จะนิเทศ กระบวนการ
นิเทศที่จะนําไปสูเปาหมาย ตลอดจนมีความเขาใจในพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงานที่จะนํามา
วิเคราะหในการหาแนวทาง หรือวิธีการนิเทศ หรือมอบหมายภาระงานใหสอดคลองเหมาะสม และ
นอกจากนีผ้ ูนิเทศโดยเฉพาะผูบริหาร ควรเปนผูที่มีภาวะผูนํา นําการเปลี่ยนแปลง เปนผูมีมนุษย
สัมพันธและสรางบรรยากาศองคการใหเอื้อตอการรวมมือในปฏิบัติงาน ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญ
และตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองใชการนิเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติ ไดมีความกาวหนา
ในการทํางานและการพัฒนาวิชาชีพ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
การศึกษาที่มีคุณภาพยอมขึ้นอยูกับการบริหารโรงเรียน ตามเจตนารมณพระราช บัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ถือวาโรงเรียนเปนองคการ
การศึกษาที่อยูในระดับปฏิบัติที่นํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพราะมีการขับเคลื่อนใหเกิด
การปฏิบัติอยางแทจริง ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียน
ใหการบรรลุเปาหมายสงผลตอคุณภาพการศึกษา
ความหมายของการบริหาร
นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารโรงเรียนไวอยางหลากหลาย ตามความรู
และความคิดที่แตกตางกัน ดังนี้ ไมลสทีนและเบลาสโก (Milstein & Belasco) นิยามการบริหารวา
เปนกระบวนการที่กําหนดทิศทาง และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในองคกร 51 ดรัคเกอร
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(Drucker) กลาววาการบริหารคือการทํางานตางๆ ใหลุลวงโดยอาศัยคนอื่นเปนผูนําเชนเดียวกัน 52
เฮอรเซและบลังชารต (Hersey and Blanchard) กลาววาการบริหารหมายถึง การทํางานรวมกัน
ระหวางบุคคลและกลุมบุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 53 สวน คูนซ และ เวหวิช (Koontz
and Weihrich)เห็นวาการบริหารเปนกระบวนการในการออกแบบและสรางบรรยากาศในการทํางาน
ของแตละคน รวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 54 เบทแมนและสเนล
(Bateman and Snell) ระบุความหมายการบริหารวา หมายถึงกระบวนการทํางานรวมกันของ
บุคลากรและทรัพยากรตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร 55
จากความหมาย ดังกลาวขางตน สรุปความหมายไดวา การบริหาร (Management)เปน
กระบวนการกําหนดทิศทาง และการทํางานรวมกันโดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายและความสําคัญของการบริหารโรงเรียน
มีนักการศึกษาไดใหความหมายการบริหารโรงเรียน ไวดังนี้
วิลาวัลย ไพโรจน ไดกลาวถึง การบริหารโรงเรียนวาหมายถึงการดําเนินงานของกลุม
บุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ชวยพัฒนาบุคลิกภาพ สติ
ปญญา รางกาย จิตใจใหเปนมนุษยที่สมบูรณ อยูในสังคมไดเปนอยางดี และมีความสุขในชีวิตตาม
สมควรแกอัตภาพของตน ซึ่งมีความคลายคลึงกับ 56
มนัส พลายชุม ไดกลาวถึง การบริหารโรงเรียนวา หมายถึง การดําเนินการตางๆของ
โรงเรียนที่ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร โดยจะตองเกิดการพัฒนาในทุกดานตั้งแต ดานปญญา ดานจิตใจ ดาน
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ขอบเขตที่รับผิดชอบโดยใหประชาชนองคการตางๆมีสวนรวมในเรื่องตางๆอยางเหมาะสม 59
สุรพล พุฒคํา กลาววา การบริหารโรงเรียนเปนการจัดวิธีการที่จะทําใหบุคลากรเกิด
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารโรงเรียนเปนภารกิจหลักของผูบริหารที่
ตองกําหนดแบบแผน วิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบถาระบบการบริหาร งานไมดี
จะกระทบตอสวนอื่นๆของหนวยงาน
นักบริหารตองรูจักเลือกวิธีการบริหาร ที่เหมาะสมและมี
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สุรพล พุฒคํา, โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี : คณะครุศาสตรสถาบัน
ราชภัฎเทพสตรี, 2544), 30.
61
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ:บริษัทพิมพดีจํากัด,2544).
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ธีระ รุญเจริญ กลาววา ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไป
ตามแนวทางที่พึงประสงค ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคการ
ปฏิบัติ คือ โรงเรียนเปนฐานสําคัญหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ไดเปนอยางดีและผูบริหารตองมีประสิทธิภาพ 62
อธิปตย คลี่สุนทร ไดใหความหมายของการบริหารโรงเรียนวา การที่ผูบริหารสามารถ
กําหนดเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดอยางเดนชัด เปนรูปธรรมและมีความเปนไปได
อยางชัดเจน ซึ่งใชความพยายามตางๆในการจัดการทรัพยากร ไดแก คน เงิน วัสดุ สิ่งของ และการ
จัดการใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรและนักเรียนมีคุณภาพ
อันพึงประสงคของสังคม63
ธร สุนทรายุทธ ไดใหความหมายวา การบริหารโรงเรียน หมายถึงกิจกรรมของบุคลากร
ในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากปจจัยและกระบวนการของระบบสังคมในโรงเรียน มีผลผลิตของโรงเรียน ซึ่ง
มาจากพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการเรียนการสอน การดูแลและพัฒนาบุคลากร การเรียนรู
และการสรางสรรค การสรางปฏิสัมพันธเชิงสังคม มีความเปนคุณภาพและมาตรฐานของนักเรียน 64
จากความหมายและความสําคัญของการบริหารโรงเรียนขางตน สรุปไดวา การบริหาร
โรงเรียนเปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมดานตางๆของโรงเรียน ของกลุมบุคคล ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหาร ครู อาจารยและองคคณะบุคคลตางๆของชุมชนในทองถิ่น รวมกันวางแผนกําหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามมาตรฐานและคุณภาพใหแกเยาวชน โดยใชทรัพยากร ไดแก คน
เงิน สิ่งของและการจัดการตามบริบทของโรงเรียน ในอันที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดานทั้งทาง
ดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญญาตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542(ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 2
พ.ศ.2545) กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะ
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ธีระ รุญเจริญ,รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย , 2545,11-12.
63
อธิปตย คลี่สุนทร,“ยุทธศาสตรการบริหารในยุคโลกาภิวัตน” วารสารวิชาการ สพฐ.7,
4 (ตุลาคม 2548 ), 26-30.
64
ธร สุนทรายุทธ, การบริหารเชิงปฏิรูป (กรุงเทพฯ:เนติกุลการพิมพจํากัด, 2549),90-92.
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กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในอํานาจหนาที่ของตน 65
โดยมีขอบขายภาระงาน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนาที่ คือ 1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยว
กับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัด
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การ
แนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การสงเสริมชุมชน
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และ
องคกรอื่น 14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17) การพัฒนา
และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหนาที่ดังนี้คือ1) การจัดทําแผนงบประมาณ
และคาขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี 2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 3) การอนุมัติการใชจายงบ ประมาณที่ได
รับจัดสรร 4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5) การรายงานผลการเบิกจายงบ
ประมาณ 6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 7) การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 9) การ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา10) การบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 11) การวางแผนพัสดุ 12) การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี 13) การพัฒนาระบบขอมูลและสาร สนเทศเพื่อการจัด
ทําและจัดหาพัสดุ 14) การจัดหาพัสดุ 15) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 16)
การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 17) การเบิกเงินจากคลัง 18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การจายเงิน 19) การนําเงินสงคลัง 20) การจัดทําบัญชีการเงิน 21) การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน 22) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน
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กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา เลม 124 ตอนที่ 24 ก ราชกิจจานุเษกษา (16 พฤษภาคม 2550),29.
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3. ดานการบริหารงานบุคคล มีภาระหนาที่ ดังนี้ คือ 1) การวางแผนอัตรากําลัง 2)
การ จัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 4)
การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา 5) การดําเนินงานเกี่ยว
กับขั้นเงินเดือน 6) การลาทุกประเภท 7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) การดําเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 10) การรายงาน
การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 11) การอุทธรณและการรองทุกข 12) การออกจากราชการ
13) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 14) การจัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ 15) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 16) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 17) การสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 18) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 19) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 20) การพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น
4. ดานการบริหารงานทั่วไป มีภาระหนาที่ คือ 1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 3) การวางแผนการบริหารงานการ
ศึกษา 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 6) การ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8) การดําเนินงานธุรการ 9) การ
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 11) การรับนักเรียน 12) การ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา13) การประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 15) การทัศนศึกษา
16) งานกิจการนักเรียน 17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 18) การสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน 20) การจัด
ระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน
ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑดังกลาว สรุปไดวา งานในโรงเรียนที่ผูบริหารตอง
ดําเนินการในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษามีอยู 4 ดานประกอบ
ดวย ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบุคคล และดานงานบริหารงานทั่วไป
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การบริหารงานวิชาการ
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารองคการใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว องคประกอบสําคัญยิ่งคือผูบริหารซึ่ง
เปนผูตัดสินใจ วางแผนและรับผิดชอบตอองคกร
การเปนนักบริหารมืออาชีพนั้นตองใชทั้งความรู
ทักษะประสบการณ และจิตวิทยาในการบริหารองคการ เพื่อ ใหบุคคลในองคกรและผลผลิตที่องคกร
ผลิตออกไปนั้นมีคุณภาพตามวัตถุประสงคนั้นเอง การบริหารโรงเรียนก็เชนเดียวกัน สิ่งที่ตองเนนคือ
คุณภาพของนักเรียน ดังนั้นนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้
พิชัย เสงี่ยมจิตต กลาววาการบริหารงานวิชาการ มีความหมายดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใชศาสตรและศิลปที่จะนําทรัพยากรในการ
บริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน
2. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การที่ผูบริหาร ใชอํานาจที่มีอยูในการดําเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาและการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
3. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลปในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา หรือการ
66
ปรับปรุง
กมล ภูประเสริฐ ไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 67
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไว 2 ดาน ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ ถามองในดานกระบวนการดําเนินงานแลว หมายถึง กระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียนหากมอง
ในการบริหารงานวิชาการ ในดานของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ไดแก งานควบคุม
ดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณการสอน การจัดแบบเรียน คูมือครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร
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พิชัย เสงี่ยมจิตต, การบริหารงานเฉพาะดานในสถานบัน (อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2542), 3-5.
67
กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทเมธีททิปส
จํากัด, 2445), 6.

57
งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา68
รุจิร ภูสาระ ไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ใหเกิดผลตามเปาหมาย
ของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 69
ศันสนีย เครือชะเอม ไดใหความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรม
ทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในกรบวนการเรียนการสอนให
เกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหเกิดผลดีตอผูเรียนมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย การวางแผน
งานวิชาการ การจัดงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ
การวัดและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน และการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
นอกจากนี้ การบริหารงานวิชาการ ยังหมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัน
เปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา70
จากนักการศึกษาที่กลาวมา สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการหมายถึง การดําเนินกิจกรรม
ตางๆที่เกี่ยวกับดานการเรียนการสอน และการสงเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหบรรลุ
วัตถุประสงคและจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญและเปนงานหลักของโรงเรียนที่ผูบริหาร
จําเปนตองใหความสําคัญยิ่ง
ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน สวนงานอื่นเปนงานที่มาสนับสนุนงานวิชาการให
มีคุณภาพซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก 1) โรงเรียนมีขอบขายการบริหารงานวิชาการชัดเจน 2) ผู
บริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน 3) ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและรวมมือ
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอยางจริงจัง 4) ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูไปประยุกต ใชได
อยางมีประสิทธิภาพ 5) ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญา ความ
รูความสามารถของนักเรียน ใหแสวงหาความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับตัวอยูในสังคม
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน , การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 2543), 2.
รุจิร ภูสาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพ : บริษัทบุคพอยท จํากัด,

2545), 56.
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ศันสนีย เครือชะเอม , “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ” (ปริญญา
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,
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58
อยางมีความสุข การบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหารโรงเรียนที่สําคัญยิ่ง สําหรับ
และเนื่องจากงาน
ผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใหความสนใจและใหเวลาบริหารมากกวางานอื่น 71
วิชาการเกี่ยวของกับ งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนซึ่งถือวา งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา ที่จะตองสงเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการทํางาน ทั้งในดานคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ การปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู แหลงเรียนรูที่ดี
วิทยากรทองถิ่น การสงเสริมการอาน การวิเคราะห และสงเสริมสื่อและอุปกรณเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับโรงเรียน 72
สรุปวา การบริหารงานวิชาการ เปนภาระงานหลักของผูบริหารโรงเรียน ที่จะตอง
ดําเนินการใหบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ที่ผูบริหารจะเปนผูคอยกระตุนกํากับดูแลใหบุคลากรทํางาน
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพที่ดีสงผลใหนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตทางการศึกษา
ของโรงเรียน สําเร็จออกไปเปนคนดีที่มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและดํารงตนอยูใน
สังคมอยางมีความสุข
การบริหารงานบุคคล
ความหมายของการบริหารงานบุคคล
นักวิชาการทางดานบริหารงานบุคคลใหความหมายไวแตกตางกันไป เฉพาะรายละเอียด
ปลีกยอยเทานั้นสวนในหลักการแลว จะใหความหมายไวตรงกันดังตอไปนี้
ภิญโญ สาธร ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคลวา การบริหารงานบุคคล คือ
การใชคนใหทํางานใหไดผลดีที่สุดและสิ้นเปลืองเงินและวัสดุในการทํางานนั้น ๆ นอยที่สุดและในขณะ
เดียวกัน คนที่เราใชนั้น มีความสุข มีความพอใจที่จะใหผูบริหารใช 73
สมพงษ เกษมสิน ไดใหความหมายวา “การบริหารบุคคลเปนการจัดการเกี่ยวกับบุคคล
นับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน การดูแลบํารุงรักษาจนกระทั่งพนไปจากการปฏิบัติงาน”74
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ไกรเลิศ โพธิ์นอก , “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาเกษตรศาสตร, 2542), 15.
72
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,กระทรวงศึกษาธิการ,เอกสารประชาสัมพันธ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2546),6.
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ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,
2517), 6.
74
สมพงษ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม. พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 6.

59
สมาน รังสิโยนกฤษฎ ไดใหความหมายไววา “ การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการ
เกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการหรือ
หนวยงาน ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดมา ไดใชประโยชน และบํารุงรักษาไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษย (Human
Resources) ใหมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
กระบวนการที่วานี้ จึงรวมหนาที่ตางๆทั้งหมด นับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน จนกระทั่ง
ออกจากงาน”75
นิโกร (Nigro) ไดใหความหมายวา“การบริหารงานบุคคล หมายถึง ศิลปะในการเลือกสรร
คนใหมและใชคนเกาในลักษณะที่ใหไดผลงาน และบริหารจากการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรมาก
ที่สุด ทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ”76
สตอลล (Stall) ไดใหความหมายวา “การบริหารงานบุคคลคือ ผลรวมของความเกี่ยวของ
ของทรัพยากรบุคคลในองคกร”77
สักรินทร อยูผอง กลาวถึง การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานบุคคลเปน
การบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใชคนใหเหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงคและความตองการของ
หนวยงาน เปนภารกิจของผูบริหารทุกคนที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใหปจจัยดาน
บุคคลขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาซึ่งจะสงผลสําเร็จตอเปาหมาย
ของหนวยงาน78
บรรยงค โตจินดา ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไววา การบริหารงานบุคคลหรือการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ตองอาศัยแนวความคิดที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเฉพาะการกําหนดหลักการ
การบริหารงาน ตองเปนที่ยอมรับระหวางองคการกับผูปฏิบัติงาน และถูกตองตามกฎหมายมนุษย
ถือเปนสิ่งที่มีคาที่สุดขององคการ ไมมีองคการใดจะแสวงหาบุคคลสรางบุคคลในลักษณะเชนเดียวกัน
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Harper & Row Publishers, 1962), 25.
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สักรินทร อยูผอง, “การวิเคราะหงานสําหรับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”,
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60
ไดทุกองคการ หลักองคการไดพัฒนาบุคคลในองคการใหมีความรู ความสามารถ มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มขีดศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการได79
เสนาะ ติเยาว กลาววา ความหมายของการบริหารงานบุคคลคือ การจัดระเบียบและ
ดูแลบุคคล เพื่อใหบุคคลใชประโยชนและความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุดอันเปนผล
ทําใหองคกรอยูในฐานะไดเปรียบทางดานการแขงขันและไดรับผลงานมากที่สุด รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตั้งแตระดับสูงสุดและระดับต่ําสุดรวมตลอดถึงการดําเนิน
งานตาง ๆ อันเกี่ยวของกับทุกคนในองคกรนั้น80
เสนห จุยโต ไดอธิบายวา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร พรอมทั้งสอดคลองกับการจัดการสมัยใหม ปรับเขาสูการบริหาร
ทุนมนุษย โดยมุงเนนระบบคุณธรรม โปรงใส มีหลักฐาน ตรวจสอบได ใชระบบผลงานเปนตัวชี้วัด
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน81
หวน พินธุพันธ ใหความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา หมายถึง เปนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่มตั้งแตการสรรหาบุคคลมาทํางานหรือมาเปนครู การจัดบุคคลเขา
ทํางาน การบํารุงรักษาและการสรางเสริมกําลังใจในการทํางาน การพัฒนาบุคคลและการจัดบุคคล
ใหพนจากงาน เปนตน 82
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดสรุปความหมายของการบริหารบุคลากรอีกอยางหนึ่ง
ครอบคลุมไปถึงเรื่องตาง ๆ คือ การวางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การ
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรเขารับราชการ การบรรจุ83
ริดดี (Reddy) ใหความหมายการบริหารบุคคลไววา การจัดการบุคลากรคือ ขั้นตอนของ
การจัดการที่เกี่ยวของกับการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการใชบุคลากร มีวิธี เครื่องมือและเทคนิค
การออกแบบ และใชการธํารงรักษาใหแกบุคคลแทนการใชเปนแรงงาน84
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วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 11.
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61
บีช (Beach) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางนโยบายและโครงสราง
เกี่ยวกับบุคคล การคัดเลือก การฝกอบรม การกําหนดคาตอบแทน การควบคุมอัตรากําลัง การ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนํา ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน85
จากแนวความคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวมาแลว พอสรุปไดวา การบริหารงานบุคคล
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหนวยงาน นับตั้งแตการใหไดมาซึ่งบุคคล การบํารุง
รักษา การพัฒนา ตลอดจนการใหพนจากงาน โดยมุงที่จะใหบุคคลในหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดวยความพอใจและมีความสุข
ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล
การบริหารบุคลากรนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง ที่จะชวยใหการบริหารงานบุคคล บรรลุ
วัตถุประสงคตามตั้งไว ไดมีนักวิชาการทางดานการบริหารบุคคลใหความสําคัญไวดังนี้ ภิญโญ สาธร
ไดใหความสําคัญไววา สําหรับการบริหารบุคคลโดยเฉพาะนั้น ในวงการบริหารทั้งในวงการธุรกิจ วง
ราชการทั่วไป และวงการศึกษา ถือวา การบริหารบุคคลเปนหัวใจของการบริหาร เพราะความสําเร็จ
ของงานขึ้นอยูกับคน บรรดาสิ่งกอสราง อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ และเงิน แมจะมีสมบูรณ
สักเพียงใดก็จะไมมีความหมายเลย ถาคนที่จะใชสิ่งเหลานี้ไมมีความสามารถเพียงพอที่จะใชหรือขาด
ขวัญขาดกําลังใจที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดวยกัน86 สมพงษ เกษมสิน ไดใหความ
สําคัญของการบริหารบุคคล โดยอางถึงคํากลาวของ โจเซฟ บี คิงสเบอรี่ (Joseph B. Kingsbury) วา
“พิจารณาในทุกแงทุกมุมแลว ก็ประจักษวา การบริหารบุคคลเปนสวนสําคัญที่สุดของการบริหาร” 87
เสนาะ ติเยาว ไดใหความสําคัญไววา “ การบริหารบุคคลเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสูความ
สําเร็จหรือเปนหัวใจของการบริหาร” 88 สมาน รังสิโยกฤษฎ ไดใหความสําคัญไววา “ในการบริหาร
งานใด ๆ ก็ตาม เปนที่ยอมรับกันแลววา เรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลเปนเรื่องที่สําคัญและยุงยากที่สุด”89
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62
สรุปไดวา งานบุคคลเปนงานสําคัญงานหนึ่งซึ่งเปนการเกี่ยวของกับคน ที่เปนทรัพยากร
มนุษยสําคัญ ที่ผูบริหารตองควบคุมใหมีคุณภาพทั้งเริ่มดวยการสรรหา การสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในขณะปฏิบัติงาน และการรักษาไวซึ่งคุณภาพ ดังนั้นความเจริญกาวหนา
ของ “ทรัพยากรมนุษยจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญโรงเรียนจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยู
กับการบริหารทรัพยากรมนุษยทจี่ ะทําใหบุคคลที่เปนสมาชิกทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ”
การบริหารงานงบประมาณ
ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ
ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงความหมายของการบริหารงานงบประมาณ ไวดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ กลาวไววา การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุงเนนความเปน
อิสระในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากการปริการมาใชในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชนทางการศึกษา
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 90
จรัส สุวรรณมาลา ไดกลาววา ระบบงบประมาณของรัฐทําหนาที่หลักในการบริหารรายจาย
สาธารณะ 2 ประการ คือควบคุมวินัยทางการคลังของรัฐบาล บริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนพลเมืองและสังคมสวนรวม91
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ ไดกลาววา การบริหารงบประมาณเปนกระบวนการวางแผนการ
บริหารของรัฐบาล แสดงกิจกรรมหรือโครงการที่จะปฏิบัตแิ ตละหนวยงานที่รับผิดชอบมีการประมาณ
คาใชจายและบอกที่มาของรายได เพื่อการใชจายนั้น ๆ มีระยะเวลาที่แนนอน เปนแผนบริหารที่ฝาย
บริหารจัดทําขึ้น เพื่อเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา92
ไพรัช ตระการศิรินนท ไดกลาววา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐบาล
ที่เปนเอกสารแสดงถึงความตองการของรัฐบาลหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งแสดงออกมาใน
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91
จรัส สุวรรณมาลา, ระบบงบประมาณและการจัดแบบมุงผลสําเร็จในภาครัฐ : ความ
สัมพันธระหวางรัฐกับพลเมืองชุดใหม (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ จํากัด, 2546), 1.
92
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, การงบประมาณหลักทฤษฎีและแนววิเคราะหเชิงปฏิบัติ.
พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : หจก.เอม.เทรดดิ้ง, 2544), 17.

63
ลักษณะแผนทางการเงิน และโครงการที่จะดําเนินในปงบประมาณหนึ่ง ๆ โดยที่รัฐบาลไดสัญญาตอรัฐ
สภาพและประชาชน ที่จะใชเงินภายใตเงื่อนไขที่ไดตกลงกันแลว93
แอนดริว (Andrew Stedry) ไดให ความหมายของงบประมาณที่กินความหมายมากความ
หมายหนึ่งก็คือ งบประมาณเปนแผนการเงินที่ใชเปนรูปแบบสําหรับการปฏิบัติการในอนาคต และ
เครื่องมือควบคุมการปฏิบัติการเหลานั้น อันเปนการคาดคะเนคาใชจายและรายรับ ที่จะเกิดขึ้นในกาล
ขางหนา ดังนั้น งบประมาณจึงเปนแผนที่เปนกิจจะลักษณะแสดงถึงการใชทรัพยากร แรงงาน วัตถุ
และอื่น ๆ94
กูลิค (Gulick) ไดใหความหมายการบริหารงบประมาณวา เปนการจัดทํางบประมาณการเงิน
การวางแผนหรือโครงการใชจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลใชจายเงิน หรือตรวจสอบบัญชี
โดยรอบคอบและรัดกุม95
โคหเลอร (Eric Kohler) กลาวถึงความหมายของงบประมาณโดยทั่วไป หมายถึง แผนการ
คลังที่จะนํามาใชในการควบคุมการปฏิบัติงานและจะตองมีการประมาณตนทุนอนาคต เปนระบบเพื่อ
ตองการใหการใชกําลังคน วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรอื่น ๆ ใหเกิดอรรถประโยชน 96
วิลดาฟสกี้ (Wildavsky) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับงบประมาณวา งบประมาณเปนเอกสาร
ประกอบดวย ถวยคําและสถิติตัวเลข ซึ่งแสดงถึงการใชจายสําหรับแตละรายการ และเปาประสงค
ตาง ๆ ขอความจะพรรณนาถึงรายการคาใชจาย เชน เงินเดือน ครุภัณฑ คาใชสอยหรือเปาประสงค
เชน การเศรษฐกิจ การศึกษา 97
เพ็ญศรี ภูอุทัย ไดสรุปวา ความหมายของงบประมาณไววาเปนแผนการดําเนินงานทั่วไป
ที่แสดงถึงการจัดหา การใชทรัพยากรในชวงระยะเวลาที่กําหนด และเปนแผนงานสําหรับอนาคต
ที่แสดงในเชิงตัวเลข ผลตางของตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ตองวิเคราะหและชี้แจงเหตุผล98
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โรงพิมพดาว, 2544), 4.
94
Andrew Stedry, “Budget : Definition and Scope”, Public Budgeting and
Finance (Illinois: Peacock Publishers, 1968), 10.
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Luther Gulick, Papers on the Science of Administration (New York :
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64
ณรงค สัจพันโรจน ไดสรุปความหมายของงบประมาณที่เห็นวาเหมาะสม สําหรับนักบริหาร
ตามแนวความคิดของศาสตราจารย Shenwood ที่กลาววา งานงบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ซึง่
แสดงออกมาในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะ
ประมาณการ กิจกรรม โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการลงทุนดําเนินงาน
ใหบรรลุตามแผนนี้ ประกอบดวยการกระทํา 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และ
การบริหาร99
เชิดชัย มีคํา ใหความหมายของงบประมาณวา งานงบประมาณ คืองานเกี่ยวกับเงินที่ทาง
ราชการจัดสรรใหแกสวนราชการ และอนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจายประจําป100
ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน ใหความหมายของงบประมาณวา งบประมาณเปนแผนการใช
จายของรัฐ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ เชนการเตรียมแผนงานงบประมาณ ไดแก การจัดทําขั้นตอน
อันประกอบไปดวย โครงสรางการบริหาร การทําตารางเวลา และการบริหารการควบคุมงบประมาณ
ทั้งนี้ การจัดทําแผนควรคํานึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมาย และปทัสถานทั้งดานการเมืองและนโยบาย
ของรัฐ 101
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ใหความหมายของงบประมาณวา งบประมาณ หมายถึง
แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาล ที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอตอรัฐสภาในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลาวคือ
รัฐบาลจะเสนอของบประมาณในรูปของรางกฎหมายตอรัฐสภา เพื่อขออนุมัติดําเนินการตาง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล102
สรุปไดวา การบริหารงบประมาณ หมายถึง แนวทางหรือแผนการดําเนินการใชจายงบ
ประมาณที่กําหนดไวลวงหนาทั้งงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล และเงินบริจาคเพื่อนํามาใชใน
การพัฒนางานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดวยการควบคุม ดูแล ใชจายเงินหรือตรวจสอบบัญชีโดย
รอบคอบและรัดกุม ใหเปนไปตามจุดหมายทางการศึกษาของโรงเรียนตามที่กําหนด
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102
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย (กรุงเทพฯ:
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ความสําคัญของงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาววา งบประมาณมีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ประกอบดวย
1. งบประมาณแสดงใหเห็นถึงแผนทางการเงิน ซึ่งโรงเรียนสามารถนําไปใชวิเคราะห
ในการปฏิบัติงานทางดานการเงิน เพื่อการบรรลุเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียน
2. งบประมาณทําใหเจาหนาและผูปกครอง เกิดความตระหนักถึงแหลงเงินที่โรงเรียน
จะจัดหารายไดมาใช
3. งบประมาณชวยกําหนดการแบงสวน และวงจํากัดของการใชจาย
4. งบประมาณชวยกําหนดระดับความสําคัญของงานกิจกรรมของโรงเรียน
5. งบประมาณชวยพัฒนาความรวมมือและการติดตอสื่อสารระหวางครู เจาหนาที่
ผูอํานวยการ และกลุมองคกรของผูปกครอง
6. งบประมาณชวยพัฒนาความสนใจในผลประโยชนและความมีอิสระของเจาหนาที่ 103
เวลซ (Welsch) กลาวไววางบประมาณมีความสําคัญตอสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตามขอบขายของงานนั้น ๆใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สถานศึกษาก็จะไดรับผลประโยชนจากกระบวนการงบประมาณ
คือ 1) นําไปพิจารณานโยบาย
พื้นฐานขององคกรลวงหนาได 2) ชี้ใหเห็นความเหมาะสมและความถูกตองของระบบการทํางานการ
มอบหมายความรับผิดชอบและหนาที่ของหนวยงานตาง ๆเพื่อบรรลุจุดหมายขององคกร 3) ย้ําถึง
ความจําเปนที่ผูบริหารขององคกรทุกระดับ ตองมีสวนสรางสรรค และกําหนดเปาหมายขององคกร
4) ทําใหผูบริหารหนวยงานยอย ดําเนินงานในลักษณะที่สอดคลองกันและเอื้อใหองคกรและหนวย
งานยอยอื่น ๆ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
5) ทําใหมีการวิเคราะหและกําหนดคาใชจายและผล
ประโยชนที่จะไดรับไดอยางชัดเจน 6) ทําใหมีการรวบรวมและเก็บรักษารายละเอียดของการปฏิบัติ
งานขององคกรทุกลักษณะที่ทํามาแลวในอดีต 7) ทําใหผูบริหารเลือกสรรวิธีการบรรลุเปาหมายและ
นโยบายที่เสียคาใชจายนอยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุด 8) ทําใหผูบริหารพิจารณารายละเอียด
ขององคประกอบตาง ๆกอนตัดสินใจ 9) ขจัดความไมแนนอนตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองคกรเกี่ยวกับ
ความปรารถนาที่แทจริงขององคกร 10) แสดงใหเห็นความมีประสิทธิภาพหรือการขาดประสิทธิภาพ
ขององคกร 11) สงเสริมความเขาใจระหวางผูบริหารทั้งหลาย ที่มีสวนบริหารองคกรนั้น ๆ 12) ทําให
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ผูบริหารสํารวจสถานการณแวดลอมเพื่อการวางแผน 13) ทําใหผูบริหารประเมินผลงานของตนเอง
เปนระยะ ๆ และ 14) ชี้ใหเห็นอัตราความกาวหนาหรือความลมเหลวขององคกร104
สรุปไดวา การบริหารงานงบประมาณมีความสําคัญตอสถานศึกษา ในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆเพื่อใหเกิดประโยชนและบรรลุเปาหมายโดยการบริหารงบประมาณจะเปนตัวบงชี้ ความเหมาะสม
และถูกตองของระบบการทํางานทีผ่ ูบริหารไดวางแผน วิเคราะห ตัดสินใจ เลือกสรรวิธีการใหบรรลุ
เปาหมายที่เกิดประโยชนสูงสุด การประเมินผลงานตนเอง สิ่งเหลานี้ถือเปนการแสดงถึงประสิทธิภาพ
ความกาวหนาหรือลมเหลวขององคการ
การบริหารงานทั่วไป
ความหมายของการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป เปนกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา และ
หนวยงานใหเกิดความคลองตัว สามารถดําเนินกิจกรรมไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ งาน
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ
กับชุมชน การบริหารทั่วไปใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีภาวะผูนําสูง มีการจัดวาง
มีการใช
บุคลากรใหปฏิบัติงานใหตรงกับความสามารถและความถนัด มีการจัดสํานักงานที่ดี
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการประเมินตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานเปนระยะและอยางตอเนื่อง มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป
สําหรับเทคนิคการบริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาไปสูองคกรสมัยใหมนั้น มีฐานการพัฒนา
5 ประการคือ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การเชื่อมโยงและพัฒนากรอบแหงภูมิปญญา การมีวิสัยทัศน
รวมการเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดเปนระบบ105
ความสําคัญการบริหารงานทั่วไป
งานดานการบริหารทั่วไป
เปนภารกิจหนึง่ ของโรงเรียนในการสนับสนุนสงเสริมการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนด
ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม
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(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33.
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สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงาน การศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน การประชาสัมพันธ งานการศึกษา การสงเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน งานบริการสาธารณะ ซึ่งครูควรที่จะไดรับรูแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1)
การกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ 2) การเปดและปดสถานศึกษา 3) การชักธงชาติ 4)
การสอบ 5) การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 6) การจัดระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวใหคําปรึกษา 7) การลงโทษนักเรียน 8) ความสัมพันธกับชุมชน 9) สิทธิทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ106
สรุป การบริหารงานทั่วไป เปนงานสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานอื่นๆของสถานศึกษา
ใหเกิดความคลองตัวนําไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
บทบาทหนาที่หลักของโรงเรียน คือ การใหการฝกอบรมผูเรียนไดมีความรูความสามารถ
มีประสบการณและพฤติกรรมอันพึงประสงคของสังคม ดังนั้น ผูมีสวนรับผิดชอบในการดําเนินงาน
บริหารโรงเรียนจะตองตระหนักถึงภารกิจทั้งหลายทั้งปวงที่จะตองรับผิดชอบใหเปนไปตามที่มุงหวังไว
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังนี้
พนัส หันนาคินทร กลาวถึง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน
จําแนกไดดังนี้ 1) งานดานวิชาการประกอบดวย งานเกี่ยวกับตัวครู งานเกี่ยวกับตัวนักเรียน งานดาน
จัดโปรแกรมการเรียนการสอน งานดานการจัดหาเครื่องอุปกรณการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานเกี่ยวกับบุคลากรดานการสอน 2) งานดานธุรการประกอบดวย งานสารบรรณ งานการเงิน งาน
เกี่ยวกับ การจัดทํางบประมาณประจําป งานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ งานเกี่ยวกับ
ทะเบียนและการรายงานตางๆ งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่ งานเกี่ยวกับการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานดานการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน การบริหาร
บุคคล ที่ไมเกีย่ วกับการสอน 3) งานดานกิจการนักเรียน ประกอบดวย งานดานควบคุมดูแลความ
ประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน งานดานการแนะแนว การจัดหาทุน งานดานกิจกรรมนักเรียน
งานบริการอาหารกลางวันงานบริการดานสุขภาพ งานบริการดานการรักษาความปลอดภัย 107
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กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการปฏิบัติงานขาราชการครู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2552), 103.
107
พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : วัฒนพานิช,
2549),355 – 357.
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ถวิล เกื้อกูลวงศ กลาววา บทบาทเฉพาะของการบริหารสถานศึกษาสามารถแจกแจง
รายละเอียดไดหลายวิธี แตโดยรูปแบบแลวนักบริหารสถานศึกษา จะสนใจและรับผิดชอบในเรื่อง
ตอไปนี้ 1) หลักสูตรและการสอน 2) การเจรจาตอรอง 3) อาคารสถานที่ 4) การเงินและธุรกิจ
5) กิจการนักเรียน 6) การประเมินผลและการนิเทศ 7) การสรรหาการคัดเลือกและการธํารงรักษา
บุคลากรไวในหนวยงาน 8) ประชาสัมพันธ 108
ประสาน หอมพูล สรุปไววา การบริหารสถานศึกษา ประกอบไปดวยงานดังนี้ คือ งาน
วิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่และงานความ
สัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน109
กระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณาถึง ภารกิจหลักของสถานศึกษาและอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษา ดังนี้ 1) ภารกิจหลักของโรงเรียนไดแก การจัดการเรียนการสอน จัดทําหลักสูตร การ
วัดผลประเมินผล การศึกษาตามหลักการ จุดหมายและโครงสรางของหลักสูตรที่สอดคลองกับแผน
การศึกษาแหงชาติ ซึ่งไมขัดตอนโยบายของรัฐบาล ใหบริการความรูแกประชาชนในฐานะเปนแหลง
ขอมูลขาวสารทางวิชาการของชุมชน สงเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อการฟนฟูอนุรักษ และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและของประเทศชาติ เปนตน 2) อํานาจหนาที่
ของสถานศึกษา ไดแก 2.1 ดานการบริหารงานบุคคล 2.2 ดานการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
2.3 ดานการบริหารกิจการนักเรียน/นักศึกษา 2.4 ดานนโยบายและแผน 2.5 ดานบริหารการเงิน
และพัสดุ 2.6 ดานอาคารและสถานที่ 2.7 ดานชุมชนสัมพันธ 110
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู ไดศึกษาวิจัย สภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อาจารย และผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
และไดแบงเนื้อหาสาระการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาออกเปน 5 เรื่อง คือ 1) การบริหาร
งานวิชาการ 2) การบริหารงานกิจการนักเรียน 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานธุรการ
การเงินและพัสดุ 5) การบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 111
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ถวิล เกื้อกูลวงศ, การบริหารการศึกษาสมัยใหม : ทฤษฎี วิจัยและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ :
วัฒนพานิช, 2530) ,185 – 186.
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ประสาน หอมพูล, “ ปญหาการบริหารงานธุรการและการเงินตามทัศนของผูบริหาร
และเจาหนาที่ธุรการ” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2536), 8.
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กระทรวงศึกษาธิการ, การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,2536 ) ,15 – 19.
111
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, รายงานวิจัยสภาพการทํางานของผูบริหารใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอาจารยและผูบริหารในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : วิทยาลัย
สารพัดชางพระนคร, 2537), 8.
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สุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ กลาวไววาการบริหารสถานศึกษาในอังกฤษ เวลสและไอรแลนด
เหนือนั้น ครูใหญจะมีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงาน ดังนี้ 1) กําหนดและปฏิบัติตาม
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคในภาพรวมของสถานศึกษา 2) มีสวนรวมในการสรรหาและแตงตั้ง
บุคลากร 3) ใหมีการสอนตามหลักสูตรแหงชาติ/แนวทางระดับชาติที่กําหนดไว 4) มอบหมายหนาที่
และรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 5) สงเสริมความ
สัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและผูปกครอง 6) การจัดสรร ควบคุมดูแลและชี้แจงเกี่ยวกับการ
เงินและวัสดุอุปกรณ 7) ดูแลอาคารเรียนและบริเวณสถานศึกษา 8) มีสวนรวมในการสอน 9) การ
ประเมินสถานศึกษาและมาตรฐานการเรียนการสอน 10) ใหคําปรึกษาและชวยเหลือคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน112
กมล สุดประเสริฐ ไดยกตัวอยางของการบริหารสถานศึกษาในมลรัฐฟลอริดาโดยกลาววา
หนาที่บทบาทของสถานศึกษานั้นเปนที่ทราบกันดีวาเปาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถตามเปาหมายและมาตรฐานหรือปทัสถานที่กําหนดไวทั้งในระดับสถานศึกษาและ ระดับ
มลรัฐสถานศึกษา จะตองดําเนินการสรางแผนปรับปรุงสถานศึกษา ดวยกระบวนการวิสัยทัศนใหเปน
ที่ยอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายโดยใหมี 1) กําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา (Vision)มุงความ
เปนเลิศในอนาคต 2) กําหนดภาระหนาที่ของสถานศึกษา(Mission) 3) กําหนดงานหลักของการ
พัฒนาดานตางๆ (Key Performance Areas) 4) กําหนดงานเหลานั้นออกเปนเปาหมายและปทัสถาน
หรือมาตรฐาน (Goals and Benchmark or Standard) 5) แผนปรับปรุงสถานศึกษาที่เรียกวาแผน
ยุทธศาสตร (Strategic Plan) 6) ลงมือทําตามแผน (Action) 7) การประเมินผล (Evaluation)
เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหไดตามเปาหมาย และมาตรฐานหรือปทัสถาน 8) จัดทํารายงานนําเสนอให
สาธารณชนทราบความกาวหนาและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 113
วรัยพร แสงนภาบวร กลาวถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาในประเทศญี่ปุน
วา ภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การจัดดําเนินการใหการศึกษาในแตละระดับบรรลุวัตถุประสงค
ตามหลักสูตร โดยดําเนินการ ดังตอไปนี้ 1) จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานที่ 2)
บริหารงานบุคคล 3) จัดและบริหารชั้นเรียน 4) วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้ง
กิจกรรมพิเศษ 5) ตรวจสอบการเขาเรียน 6) จัดบริการอาหารกลางวัน114
112

สุรางค โพธิ์พฤกษาวงศ , รายงานการศึกษาเรื่องโครงสรางการบริหารการศึกษา
สหราชอาณาจักร (กรุงเทพ ที.พี.พริ้นท ,2542 ),62.
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กมล สุดประเสริฐ , รายงานศึกษาเรื่องโครงสรางการบริหารการศึกษาประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ : ที พี พริ้นท, 2542 ), 27–28.
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วรัยพร แสงนภาบวร, รายงานศึกษาเรื่องโครงสรางการบริหารการศึกษาประเทศ
ญี่ปุน(กรุงเทพฯ : ที พี พริ้นท, 2542), 39–40.
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สวนแฮริส (Harris) ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน เปนหลักใหญๆ 5
ประการ คือ 1) บทบาทหนาที่ในการบริหารงานทั่วไป ไดแกการบริหารงาน ดานธุรการ ดานบุคคล
ดานวัสดุอุปกรณที่เปนการสนับสนุนการเรียนการสอนทางดานวิชาการ 2) บทบาทและหนาทีในการ
สอน ซึ่งเปนหนาที่หลักของโรงเรียนที่จะตองทําการสอนใหแกผูเรียน 3) บทบาทและหนาที่ในการ
จัดการไดแกชมรมตาง ๆเปนตน 115
พิณสุดา สิริธรังศรี ไดศึกษาวิจัย การนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา และบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ที่มี 9 หมวด ควรมีแนวทางการบริหารและจัดการการศึกษาในสถานศึกษา สรุปไดดังนี้
1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของทองถิ่นและควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศัยกรอบนโยบายที่กําหนด
ในระดับชาติ เปนแนวทางโดยไมควรกําหนดบทบาท ใหเปนเพียงหนวยงาน ที่รองรับนโยบายเพียง
อยางเดียว
2. สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการ ตามวัตถุประสงคใน
การจัดการศึกษาไดดวยตนเอง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาใหมีคุณภาพและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาใดพัฒนาไมไดคุณภาพ
มาตรฐานจําเปนตอง ยุบ รวม หรือแปรสภาพเปนแหลงบริการทางการศึกษาในรูปแบบอื่น
3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาภายใตกรอบนโยบาย ที่กําหนดได
ดวยตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจโดยสมบูรณในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบริหารบุคคล
และงานบริหารทั่วไปที่เปนสวนของสถานศึกษาจึงควรเบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา
4. สถานศึกษาทุกแหงมีหนาที่ประกันคุณภาพ
ดังนั้น สถานศึกษาตองมีวิสัยทัศน
และพันธกิจเปาหมาย แผนการดําเนินงานและการปฏิบัติงานที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีดัชนีวัด
คุณภาพที่สามารถตรวจสอบและตองเปดเผยตอสาธารณชนทุกปการศึกษา
5. สถานศึกษามีการรวมพลังกันเพื่อการดําเนินการ ดังนั้น การสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน ระหวางหนวยงาน องคกรและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุม
เครือขายสถานศึกษา จึงเปนแนวทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเสริมเพิ่ม
พลังใหสถานศึกษาสามารถจัดการบริการไดกวางขวางในหลายรูปแบบ 116
115

Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education, Englewood Cliffs,(N.J :
Prentice Hall, Inc.,1963 ), 8-10.
116
พิณสุดา สิริรังศรี, “การนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), 48.
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เนเชวิค (Knezevick) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไว 17 บทบาท คือ
1) บทบาทเปนผูกําหนดทิศทาง (Direction setter) หมายถึง การเปนผูกําหนดนโยบาย แนวทาง
การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเปนไปตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา 2) บทบาทเปนผูกระตุน
ความเปนผูนํา (Leader catalyst) หมายถึง การเปนผูนําในงานดานตางๆของสถานศึกษา เปนผูมี
อิทธิพลและจูงใจใหผูอื่นคลอยตามได 3) บทบาทเปนนักวางแผน(Planner)เปนผูวางแผนทั้งระยะสั้น
ระยะยาวรวมกับคณะกรรมการของสถานศึกษา 4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ (Decision maker) เปน
ผูกําหนดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษา 5) บทบาทเปนนักจัดองคการ (Organizer) เปน
ผูกําหนดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษา 6) บทบาทเปนผูจัดการเปลี่ยนแปลง (Change
manager) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 7) บทบาทเปนผูประสานงาน
(Co - ordinator) เปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆในสถานศึกษา 8) บทบาทเปนผูสื่อสาร
(Communicator) เปนผูที่บุคคลในสถานศึกษาติดตอและประสานสัมพันธกับหนวยตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 9) บทบาทเปนผูแกความขัดแยง (Conflict manager)เปนผูคอยแกปญหา
ความขัดแยงระหวางบุคคลและกลุมภายในสถานศึกษา 10) บทบาทเปนผูแกปญหา (Problem
manager) เปนผูนําในการแกปญหาตางของสถานศึกษา 11) บทบาทเปนผูจัดระบบงาน (System
manager) เปนผูนําในการจัดระบบงานและพัฒนาสถานศึกษา 12) บทบาทเปนผูบริหารการเรียน
การสอน (Instructional manager)เปนผูสรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
13) บทบาทเปนผูบริหารบุคคล (Personal manager) เปนผูสรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา 14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource manager) เปนผูนํา
ทรัพยากร ทั้งทรัพยสิน สิ่งของและบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 15) บทบาท
เปนผูประเมินผล (Appraiser) เปนการประเมินผลการทํางานและโครงการตาง ๆของสถานศึกษา 16)
บทบาทเปนประธานในพิธี (Ceremonial head)เปนผูนําทางดานการจัดงานและโครงการตางๆของ
17) บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธกับชุมชน
หนวยงานทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
(Public relater) เปนผูนําในการสรางความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก การประชาสัมพันธ การ
ติดตอประสานงานรวมทั้งการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ 117
จากแนวความคิดบทบาทของผูบริหารโรงเรียนดังกลาว สรุปไดวา ผูบริหารเปนผูที่มีความ
สําคัญในการพัฒนางานโรงเรียน ซึ่งสรุปงานเปน 4 ดานใหญๆ คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ
2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดานการบริหารงานทั่วไป และ
ในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารจําเปนจะตองทํางานสองอยางคืองานบริหารและงานนิเทศ ควบคูกัน
117

Stephen J. Knezevick , Adminisstration of Public Education : A
Sourcebook for the Leadership and Management of Educational Institutions
(Cambridge : Harper & Row Publishers Inc., 1984), 323.
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ไป การนิเทศงานในโรงเรียนถือเปนงานของผูบริหาร ที่จะใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศงาน
ไดมีนักการศึกษากลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารกับการนิเทศงานไว ดังนี้
พจนปรีชา คํามี ไดกลาวถึงงานนิเทศที่ผูบริหารสามารถทําไดหลายประการดังนี้ 1) การ
ชวยเหลือครูทางดานบริการและดานบริหารไดแกการปฐมนิเทศครูใหม การจัดประชุมครูกอนการเปด
สอน การสังเกตการสอนใน การเยี่ยมชั้นเรียนอื่นๆ การสาธิตการสอน การนิเทศดานการใหคํา
ปรึกษาหารือเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะ การจัดประชุมปฏิบัติการ การอบรมครู การจัดสัมมนา
การจัดหนังสือที่มีคุณคาทางวิชาการ การปรับปรุงหองสมุดใหทันสมัยและแนะนําครูใหใชหองสมุด
การแนะนําครูใหเขาชมรมทางวิชาการตางๆ การจัดบริการโสตทัศนศึกษาแกครูเปนอยางดี และ
สนับสนุนใหครูใชอุปกรณเหลานั้น การสนับสนุนใหครูไปเรียนเพิ่มเติม 2) การชวยเหลือครูในดาน
ปญหาสวนตัว ดูแลทุกขสุขของครูในปกครองเปนกันเองและมีมนุษยสัมพันธที่ดี จนกระทั่งครูสามารถ
ปรับทุกขดวยทั้งดานสวนตัว ปญหาในการทํางานตลอดจนเขากับเพื่อนรวมงานได 3) การสรางขวัญ
จัดสภาพการทํางานใหดีและสะดวกสบายเปนสุข ใหครูมีความอบอุน เปนที่ปรึกษาที่ดีของครูในทุก
โอกาส ครูใหญควรเปนผูมีจิตใจกวางขวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอ เสนอแนะตางๆของครู
ชวยใหครูมีความสําเร็จในการทํางาน มีความเจริญงอกงาม ควรมีความยุติธรรมตอทุกคน 4) ประเมิน
ผลในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งอาจทําไดดังนี้ การจัดตูรับฟงความคิดเห็นครูภายในโรงเรียน
การจัดใหมีการอภิปรายปญหาตางๆ ของโรงเรียน การจัดใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการตางๆ ชวยให
ครูประเมินการสอนของตน ชวยใหครูรูจักประเมินผลการเรียนและความกาวหนาของนักเรียน 118
วิจิตร ธีรกุล ไดสรุปบทบาทของผูบริหารไวดังนี้ บทบาทหนาที่ของผูบริหาร คือ เปนผู
ปกครอง เปนหัวหนา เปนผูนําของสถานศึกษา เปนผูดําเนินการของคณะครูบุคลากรของโรงเรียนมี
หนาที่บริหารงานของโรงเรียน กิจการนักเรียน งานบุคคล ผูนําทางดานการเรียนการสอนของ
โรงเรียนกําหนดนโยบาย และแผนงานเพื่อพัฒนาวิชาการ จัดและดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเรียน ใหบริการ อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโครงการกิจกรรม
บริหารงานอาคารสถานที่ จัดสิ่งแวดลอม บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพการสอน สรางสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน 119
118

พจนปรีชา คํามี, การนิเทศโดยใชคุณธรรมการรวมกลุมโรงเรียนแจหม อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง, (2533). (อัดสําเนา).
119
วิจิตร ธีรกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพ : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530) (อัดสําเนา).
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อํานวยพร วงษถนอม ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการนิเทศงาน ดังนี้
1) จัดใหการปฐมนิเทศครูใหมใหเขาใจในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบ 2) สถานศึกษาจัดการอบรม
หรือใหการนิเทศดวยการสอนแกครูอยางสม่ําเสมอ 3) แนะนําใหครูรูจักดัดแปลงเนื้อหาวิชาที่สอน
ใหเหมาะสมแกสภาพทองถิ่น 4) ชวยใหครูมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะแกปญหาและ
อุปสรรค ในการเรียนการสอน 5) เสนอแนะวิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและสภาพแวดลอมให
ครู 6) สงครูไปสังเกตการสอนในสถานศึกษาอื่นๆที่เห็นวาเปนตัวอยางที่ดีได 7) ใหครูไดเขารวมการ
ฝกอบรมทางวิชาการที่จัดขึ้นภายในและภายนอกกลุมสถานศึกษา 8) จัดใหมีการติดตามผลภายหลัง
การฝกอบรม 9) จัดหาหนังสือทางวิชาการคูมือครูวารสาร และบริการอื่นๆเพื่อชวยเหลือครูกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ 10) ผูบริหารควรเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อมุงที่จะใหคําปรึกษาชวยเหลือและแกไข
ปญหาทางการสอน 11) การบํารุงขวัญและใหกําลังใจแกครู 12) ผูบริหารควรมีเกณฑในการพิจารณา
ความดีความชอบของครูโดยใชวิธีความเปนธรรมใหมากที่สุด 13) จัดใหมีการสัมมนาของคณะครู
เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน 14) สนับสนุนใหครูมีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของและจะเปนประโยชนโดยตรงตอการศึกษา
15) จัดใหมีการประกวดการเรียนการสอน
ระหวางสถานศึกษาภายในกลุม 120
พนัส หันนาคินทร ไดกลาวถึง หนาที่ที่จะตองกระทําเกี่ยวกับการนิเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาไว 3 ประการ ดังนี้ 1) ทําหนาที่ตรวจสอบความเปนไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขั้น
ตรวจสอบถือวาเปนขั้นเริ่มตนการนิเทศ เรื่องที่ควรจะตรวจสอบ ไดแก ความเขาใจในการใชหลักสูตร
ของครู ความเขาใจอยางถองแทของครูเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร การใชกลวิธีการสอนตางๆ
ตลอดจนการใชสื่อการสอน ลักษณะของนักเรียนในแตละหอง 2) ทําหนาที่ประเมินผลการเรียน
การสอน 3) ทําหนาที่ชวยสงเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอนอันไดแกความเขาใจของครูเกี่ยวกับ
หลักการ จุดหมายและโครงสรางของหลักสูตร แนะแนวการทําโครงการสอนทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว จัดหาเครื่องมือประกอบการสอนและแหลงวิชาการ จัดบรรยากาศทางกายภายในหองเรียน ให
นาเรียน สงเสริมใหครูปรับปรุงตัวเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตลอดจนการพยายามใหครูประเมิน
ผลการเรียน 121
สงัด อุทรานันท ไดประมวลคุณลักษณะของผูบริหารที่เอื้อตอการนิเทศ จากประสบการณ
4 ประการ คือ 1) เปนผูที่มีความเขาใจวาการนิเทศเปนงานของผูบริหาร สวนผูที่ทําหนาที่นิเทศนั้น
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อํานวยพร วงษถนอม,“บทบาททางวิชาการของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521), 73 - 74.
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พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช,2524) ,
208 - 210.
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จะถือวาเปนคณะทํางานของผูบริหารซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบริหารใหทํางานรวมกับครู 2) เปนผูที่มี
ความสนใจและใหความสําคัญแกงานวิชาการ โดยถือวางานวิชาการเปนงานหลักของการจัดการศึกษา
สวนงานอื่น ๆ นั้นถือวาเปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมงานวิชาการ 3) ใหความสําคัญแกการบริหาร
บุคคล โดยถือวาผลงานที่มีคุณภาพนั้นจะมาจากผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพโดยตรง 4) ยอมรับการ
ทํางานเปนคณะและใหเกียรติแกผูรว มงานทุกคน โดยถือวาทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 122
ไวลและโลเวล (Wiles and Lovell) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาฐานะ
ผูนิเทศไวดังนี้ 1) บทบาทดานมนุษยสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ทําใหเกิดความเขาใจ
อันดีภายในกลุมและพยายามขจัดขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นในกลุม 2) บทบาทในฐานะผูนําผูบริหาร
สถานศึกษาทําหนาที่ดัง ตอไปนี้ คือ พัฒนาความเปนผูนําใหเกิดขึ้นแกตัวผูอื่นชวยใหผูอื่นมีความ
รับผิดชอบ มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมในการใชอํานาจ และมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
3) บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานในหนวยงาน ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ดังนี้ คือ พัฒนา
การจัดองคการของหนวยงานในสถานศึกษา ชวยใหดําเนินงานของคณะกรรมการตางๆในองคการ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามตองดําเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจ เมื่อกลุมตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวจะตองไมคัดคานพยายามทําใหทุกคนในกลุมมีเปาหมาย
อันเดียวกัน เพื่อใหเกิดวินัยในกลุมและสงเสริมใหมีวินัยในตนเอง 4) บทบาทในการคัดเลือกและการ
ใชประโยชนบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ ดังนี้ คือ พิจารณาเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับ
ความตองการโดยใหครูในสถานศึกษามีสวนรวมในการพิจารณาเลือกดวยชวยใหบุคลากรที่เ ขาทํางาน
ใหมรูสึกวาเขาเปนที่ตองการของสถานศึกษามีความอบอุนใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) บทบาท
ในการสรางขวัญของครู ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้ คือชวยใหครูพอใจงานที่ทํา มีความ
สะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหครูมีสวนรวมในการวางโครงการและนโยบายตางๆ ของ
สถานศึกษา ชวยใหครูเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ใหครูรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และ
เปนที่ตองการของบุคคลอื่น จัดใหมีการบริการตางๆ คูมือครู การศึกษาตอ การอบรมตามที่ครู
ตองการ 6) บทบาทในการพัฒนาบุคลากรผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้ คือ จัดใหมีการ
อบรมในหนวยงาน โดยจัดใหตรงตามความตองการของครู
การประชุมครูที่จัดใหมีขึ้นชวยใหครูมี
ความกาวหนา ใชวิธีการสังเกตการสอน แตตองมีความเขาใจกันทั้งสองฝาย ใชวิธีการวัดผลเพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอน 123
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สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง
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ลูซิโอและแมคเนล (Lucio McNeil) กําหนดหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศงาน
ไวดังนี้ คือ 1) มีหนาที่วางแผนรวมกับครูเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะในการกําหนดนโยบายและ
จุดหมายในการจัดการศึกษา 2) มีหนาที่ในการบริการ โดยวินิจฉัยสั่งการ ประสานงานและกําหนด
แนวทางที่จําเปน 3) มีหนาที่นิเทศการศึกษา โดยการใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคล และเปน
หมูคณะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน 4) มีหนาที่พัฒนาหลักสูตร โดยมีสวนรวมโดยตรง ในการ
กําหนดจุดมุงหมาย การเลือกเนื้อหาวิชา สรางคูมือครูและคัดเลือกอุปกรณการสอน 5) มีหนาที่สาธิต
การสอนโดยเปนผูจัดให มีการสาธิตการสอนดวยตนเองในเรื่องเกี่ยวกับวิธีสอนการใชอุปกรณการสอน
รวมทั้งชวยเหลือดานอื่นๆแกครูกําลังสอนในชั้นเรียน 6) ทําการวิจัยอยางมีระเบียบ แบบแผน เชน
การสํารวจ การทดลองและศึกษาคนควา แนวคิดตางๆที่ดี เพื่อเผยแพรใหครูนําไปใชในชั้นเรียน 124
เนคเลยและอีวาน (Neagley and Evans) ไดกลาวถึงงานนิเทศงานของผูบริหารโรงเรียน
คือ สรางบรรยากาศใหครูแตละคน หรือทั้งกลุมสามารถแสดงความสามารถอยางอิสระและปรับปรุง
การเรียนการสอนรวมกับบุคคลอื่น 1) ทํางานกับกลุมในการสรางและดําเนินการใหเปนไปตามปรัชญา
ที่ตั้งไว ซึ่งมีสวนสอดคลองกับปรัชญาของชุมชน 2) พัฒนาการสอน 3) พัฒนาหลักสูตร 4) ดูแล
โครงการนิเทศในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี 5) ดําเนินการวัดและประเมินผลโครงการทั้งระบบ 6)
ชวยใหมีการจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญในดานการสอน และใชคณะผูเชี่ยวชาญนี้ใหเกิดประโยชน 7)
รับผิดชอบในการจัดโครงการสงเสริมความรูแกครูประจําการในโรงเรียน 8) จัดใหการแลกเปลี่ยน
ขาวสารและความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหวางครูและบุคคลอื่น 9) ดูแลสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน อุปกรณ หนังสือและแหลงวิชาการและ 10) ชวยใหมีการพัฒนาทางการศึกษาใหมในทองถิ่น125
กอรตัน (Gorton) ไดสรุปบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ไว 6 ประการ คือ
1. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูจัดการ ไดแก การคาดหวังวาผูบริหารโรงเรียนจะ
ตองเปนผูจัดหา จัดทําโครงการบริหาร โดยการกําหนดตําแหนงงานหนาที่ตางๆ ประสานทรัพยากร
ที่เปนมนุษยและที่ไมใชมนุษยเขาดวยกัน เพื่อใหเปาหมายของหนวยงานบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารตองเปนผูนําทางการศึกษา
3. ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูมีวินัยและรักษาวินัย ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญที่สุด
ของการบริหารโรงเรียนในสายตาของผูปกครองและนักเรียน
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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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Loss L.Neagley and Dean N.Evans,Handbook for Effective Supervision
of Instruction 3rd ed., (Englewood Cliffs , N.J. : Prentice – Hall, 1964), 105 –106.
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4. ผูบริหารโรงเรียน จะตองมีมนุษยสัมพันธ
จะสามารถสรางสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนได 2 ประการ คือ สรางขวัญใหแกบุคลากรในโรงเรียน และสภาพในโรงเรียนจะเต็มไปดวย
การอยูรวมกันอยางมนุษย
5. ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรียน สมัย
ใหมตองมีลักษณะ เปนผูนําใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อความจําเปนในการเปลี่ยนแผนงานหรือ
กําหนดเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสนองความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด
6. ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนคนกลางที่ขจัดหรือประสานงานในเรื่องขัดแยงตางๆ
ผูบริหารโรงเรียนกลาเผชิญปญหาความขัดแยงตางๆเกี่ยวกับ ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ผูบริหารโรงเรียนจะตองยึดมั่น ในความเปนกลาง รักษาความเที่ยงตรง 126
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา นอกจากผูบริหารตองทําหนาที่บริหารโรงเรียนแลวตองทํา
หนาที่นิเทศงานที่เปนภาระของผูบริหารควบคูกันไป โดยใชการนิเทศเขาไปชวยเหลือ แนะนํา และ
สรางรวมมือกันในการทํางาน ทั้งเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะดวยเทคนิควิธีที่สอดคลองกับความ
สามารถของครูแตละคนและงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเองและสงผลตอการจัดการ
ศึกษาขององคการโดยรวม
สรุป
จากแนวคิดในการบริหารโรงเรียน กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารโรงเรียนมีความ
สําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผูบริหารถือเปนบุคคลสําคัญ
ที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมาย ผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถเขาใจงานในโรงเรียน
เปนอยางดี ซึ่งงานในโรงเรียนที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ประกอบดวย งานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณและงานบริหารทั่วไป บทบาทการบริหารของผูบริหารในแตละงานมีความสําคัญตางกัน
กลาวคือ งานวิชาการถือเปนงานหลัก ที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการจัด
การศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับงานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา การสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดใหมี แหลงเรียนรู เปนตน
งานบุคคล เปนงานที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งบุคคล การพัฒนา การบํารุงรักษา และการใหพนจาก
งาน ถือเปนวัฎจักรของกระบวนการบริหารคน ที่ผูบริหารตองมีความสามารถในการวิเคราะหงาน
วิเคราะหคน จัดงานใหเหมาะสมกับความสามารถของคน และชวยเหลือ แนะนํา เปนที่ปรึกษาและ
พัฒนาเพิ่มเติมใหเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนในขณะทํางาน มีการติดตาม
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Gorton Richard D. School administration and supervision ( Dubuque :
Wm.C.Brown. 1983,) 100-101.
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และประเมินเมื่อผานการพัฒนาไปแลว การพัฒนาคนจึงไมหยุดนิ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มีผลกระทบตอการศึกษาอยูตลอดเวลา เชนนโยบายการศึกษา กฎระเบียบ หลักสูตร แนวปฏิบัติ
เทคโนโลยี เปนตน คนจึงเปนตัวกลางของการเปลี่ยนแปลง ที่จะทําใหโรงเรียนเจริญกาวหนาหรือ
ลมเหลวได งานงบประมาณ เปนงานที่ผูบริหารควรมีการจัดระบบการจัดการที่ดี ผูปฏิบัติหนาที่
ตองมีความเขาใจใน กฎระเบียบ มีขอมูล มีการวางแผนการใชงบประมาณใหสัมฤทธิ์ผลตามโครงการ
หรือกิจกรรม มีการนิเทศติดตามผลการใชงบประมาณเปนระยะ หากมีวิธีการงบประมาณที่ดีจะทํา
ใหการสนับสนุนการทํางานใหกับบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุมคาเพิ่มมากขึ้น สวนงานบริหารทั่วไป เปนงานสนับสนุนงานอื่นๆมีความสําคัญไมนอยไปกวา
งานอื่น เนื่องจากงานเหลานี้ เปนงานที่ตองประสานใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ ดังเชน งาน
ธุรการ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธกับชุมชน มีการจัดการโรงเรียนที่ดี ทั้งดานสวัสดิการ
การสรางขวัญกําลังใจ การสรางบรรยากาศทางดานกายภาพขององคการ งานเหลานี้มีผลตอดาน
จิตใจ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานในหนาที่ดวย
ผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ ตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษา ตองตระหนักถึงความสําคัญของแตละงานทั้ง 4 ดาน มีภาวะผูนําสูง
ที่จะบริหาร และนิเทศงานตามบทบาทหนาที่ที่มีคุณภาพ ในการสรางความรวมมือของบุคลากร ให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจตอโรงเรียน
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัย
ในการศึกษาวิเคราะหปจจัย เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมใชกับการวิเคราะหขอมูลที่เปนกลุม
ของ ตัวแปร เปนเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัว(multivariate Statistical technique) เพื่อ
ตรวจสอบ ความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรตางๆ ที่สังเกตหรือวัดได ซึ่งใชไดกับทุกวงการศึกษาทั้ง
ทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร 127
ความหมายของการวิเคราะหปจจัย
มีนักการศึกษาหลายทานไดให ความหมายการวิเคราะหปจจัย(Factor Analysis) ไวดังนี้
กัลยา วานิชยบัญชา ไดใหความหมายการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ไววา
เปนเทคนิคการวิเคราะหหลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งที่นิยมใชกันมากในการสรุปรายละเอียด ของตัวแปร
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สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ , เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทาง
สังคมและพฤติกรรมศาสตร : หลักการ วิธีการและการประยุกต (กรุงเทพฯ : บัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร, 2540), 331.
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หลายๆ ตัวหรือเรียกวาเปนเทคนิคที่ใชในการลดจํานวนตัวแปรเทคนิคหนึ่งโดยการศึกษาถึงโครงสราง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและสรางตัวแปรใหม เรียกวา ปจจัย (Factor ) โดยปจจัยที่สรางขึ้นจะ
ประกอบดวยรายละเอียดหรือความผันแปรของตัวแปรเดิมหลายๆตัว หรือเรียกวาเปนการนําตัวแปร
ที่มีความสัมพันธกันหรือมีความรวมกันสูงมารวมกันเปนปจจัยเดียวกันสวนตัวแปรที่อยูคนละปจจัยกัน
จะมีความรวมกันนอยหรือมีความสัมพันธกันนอยหรือไมมีความสัมพันธกันเลย 128
สําราญ มีแจง กลาววา การวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีการที่จะอธิบายขอมูลใหงาย
ขึ้นดวยการลดจํานวนตัวแปรใหนอยลงโดย การพยายามหาโครงสรางองคประกอบจํานวนนอยๆที่จะ
แทนตัวแปรจํานวนมากๆ ในการวิเคราะหองคประกอบนั้น ยึดหลักการที่วาการที่ตัวแปรหรือขอมูล
ตางๆมีความสัมพันธกันก็เพราะตัวแปรตางๆเหลานั้นมีองคประกอบรวมกัน สังเกตไดจากการจับกลุม
ของตัวแปรหรือคาประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งจะมีความสัมพันธกันสูงเปนกลุม ๆ การ
เปนเชนนี้เพราะวา ตัวแปรเหลานี้มีตัวประกอบรวมกัน ถาพบวาตัวประกอบรวมและตัวแปรเหลานี้มี
ความสัมพันธกันสูงแทนที่จะใชตัวแปรจํานวนมาก ๆ เราอาจใชตัวประกอบรวมแทนตัวแปรเหลานี้ได
ซึ่งเปนการลดจํานวนขอมูลใหนอยลง 129
โยธิน คันสนยุทธร และชุมพร ยงกิตติกุล กลาววา การวิเคราะหปจจัยยึดหลักวาตัวแปร
ตางๆ มีความสัมพันธกัน เพราะตัวแปรเหลานั้นมีปจจัยรวมกัน (common factors) ซึ่งสังเกตจาก
การจับกลุมของตัวแปร หรือคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปร สมมติเรามีตัวแปร 100 ตัว
และตัวแปรนั้นมีความสัมพันธกัน แบงออกเปนกลุม 10 กลุม ในแตละกลุมตัวแปรมีความสัมพันธกัน
สูง ที่เปนเชนนี้ เพราะตัวแปรเหลานั้นมีปจจัยรวมกัน ถาเราพบวาปจจัยรวมของตัวแปรเหลานั้น มี
ความสัมพันธกันสูง เพราะฉะนั้นในการวิเคราะหขอมูลตางๆ อาจใชปจจัยรวม 10 ตัวนั้นแทนตัวแปร
100 ตัว เปนการลดจํานวนขอมูลใหนอยลง เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการวิเคราะห
ขอมูล130
สําหรับเทคนิคการวิเคราะหปจจัยและการวิเคราะหตัวประกอบหลัก เปนเทคนิคที่ไมมี
การแบงตัวแปรออกเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเหมือนกับเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยหรือ
การวิเคราะหความแปรปรวนและมักใชเปนเทคนิคเริ่มตน เพื่อลดจํานวนตัวแปรแลวนําตัวแปรใหมที่
สรางขึ้นไปทําการวิเคราะหเทคนิคอื่นๆตอไป
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โยธิน คันสนยุทธร และชุมพร ยงกิตติกุล , การวิเคราะหองคประกอบของแบบ
ทดสอบสมรรถภาพทางสมอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 30.
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สรุปไดวา การวิเคราะหปจจัยเปนวิธีการที่จะอธิบายขอมูลใหงายขึ้นดวยการลดจํานวน
ตัวแปรใหนอยลง โดยยึดหลักวา ปจจัยที่สรางขึ้นเปนการนําตัวแปรตางๆ ที่มีความสัมพันธกันมา
รวมกันเปนปจจัยเดียวกัน การจับกลุมของตัวแปรหรือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรจะมี
ความสัมพันธกันสูงเปนกลุมๆ เพราะวาตัวแปรเหลานี้มีตัวปจจัยรวมกัน
ประเภทของเทคนิคการวิเคราะหปจจัย
กัลยา วานิชยบัญชา กลาววา เทคนิคการวิเคราะหปจจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ ( Exploratory Factor Analysis )
2) การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน ( Confirmatory Factor Analysis )
1. การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะหปจจัย
เชิงสํารวจจะใชในกรณีผูศึกษาที่ไมมีความรู หรือมีความรูนอยมากเกี่ยวกับโครงสรางความสัมพันธ
ของตัวแปร เชน ถาสนใจจะวัดศักยภาพขององคกรหนึ่ง และถาไมมีความรูเกี่ยวกับรายละเอียดหรือ
ความสัมพันธของตัวแปรมากอนวา ตัวแปรใดมีความสัมพันธกันมากหรือตัวแปรใดไมมีความสัมพันธ
กัน และไมทราบมากอนวาจากตัวแปรที่วัดดานตาง ๆ ขององคกรนั้น ซึ่งมีเปนจํานวนมากควรจะลด
ใหเหลือกี่ปจจัย ตัวแปรใดบางที่ควรอยูในปจจัยเดียวกัน หรือปจจัยที่สรางขึ้นใหมไมมีความสัมพันธ
กัน หรือมีความสัมพันธกัน เปนตน ในกรณีนี้ผูศึกษาควรใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษา
โครงสรางของตัวแปรและลดจํานวนตัวแปร
2. การวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis ) การวิเคราะหปจจัย
เชิงยืนยัน จะใชในกรณีที่ผูศึกษาทราบโครงสรางความสัมพันธของ ตัวแปรหรือคาดไววาโครงสราง
ความสัมพันธของตัวแปรเปนรูปแบบใด หรือคาดวาตัวแปรใดบางที่มีความสัมพันธกันมาก และควร
อยูในปจจัยเดียวกันหรือคาดวามีตัวแปรใดบางที่ไมมีความสัมพันธกัน และควรอยูตางปจจัยกัน หรือ
กลาวไดวา ผูศึกษาทราบโครงสรางความสัมพันธของตัวแปร หรือคาดไววาโครงสรางความสัมพันธ
ของตัวแปรเปนอยางไร และจะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยันความ
สัมพันธวาเปนอยางที่คาดไวหรือไม 131
วัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัย
นักการศึกษาไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัยไวดังนี้
กัลยา วานิชยบัญชา ไดเสนอวัตถุประสงคของเทคนิคการวิเคราะหปจจัยแบงเปน 3
วัตถุประสงคใหญ ๆ ดังนี้ คือ
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กัลยา วานิชยบัญชา , การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ :
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1. เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธของกลุมตัวแปรซึ่งมีเปนจํานวนมากทําใหทราบวา
ตัวแปรใดมีความรวมกันหรือสัมพันธกันมากหรือตัวแปรใดบางที่ไมมีความสัมพันธกัน
2. เพื่อลดจํานวนตัวแปรดวยการสรางปจจัยขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของตัวแปรหลาย ๆ ตัว
ดวยการศึกษาโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรจากวัตถุประสงคในขอ 1
3. เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันความถูกตองของโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรวาเปน
ไปตามที่ผูศึกษาคาดไวหรือไม 132
สําราญ มีแจง กลาววา วัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัยนั้นถาจะจําแนกตามโมเดล
ของการวิเคราะหปจจัย จะพบวาการวิเคราะหปจจัยมีวัตถุประสงคใหญๆ 2 ขอ คือ
1. เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปร
ตาง ๆ โดยที่จํานวนตัวประกอบรวมที่หาไดจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรนั้นมีตัวประกอบรวม
อะไรบาง โมเดลนี้เรียกวา Exploration Factor Analysis Model
2. เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวาตัวประกอบ แต
ละตัว ประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสัมพันธกับ
องคประกอบมากนอยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไวหรือไม หรือสรุปไดวาเพื่อตองการทดสอบวา
ตัวประกอบอยางนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฏีที่มีอยูหรือไม โมเดลนี้ เรียกวา Confirmatory
Factor Analysis Model133
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ กลาววา การใชเทคนิควิเคราะหปจจัย (factor analysis)
มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการคือ
1. เพื่อหาองคประกอบรวม อธิบายถึงความสัมพันธรวมกัน ระหวางตัวแปรตาง ๆ
เรียกวา Exploratory Factor Analysis
2. เพื่อยืนยัน สนับสนุน พิสูจน ตรวจสอบ สมมติฐานเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล
หรือตัวแปรวา มีองคประกอบรวมกันกี่องคประกอบ อะไรบาง และแตละตัวแปรมีความสัมพันธกับ
องคประกอบอยางไร เรียกวา Confirmatory Factor Analysis
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เรื่องเดียวกัน, 216-217 .
สําราญ มีแจง, สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย (กรุงเทพฯ : นิซินแอดเวอรไทซิ่งกรุฟ,
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3. เพื่อนําโครงสรางของความสัมพันธระหวางองคประกอบและตัวแปรเหลานี้ไปใชสราง
คะแนนองคประกอบ (factor score) คะแนนที่ไดนี้เปรียบเสมือนคาของตัวแปรใหม ที่ประกอบดวย
ตัวแปรเดิมหลายๆตัว ที่เรียกวา Composite Variable 134
ประโยชนของการวิเคราะหปจจัย
นักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหปจจัย ไวดังนี้
กัลยา วานิชยบญ
ั ชา ไดกลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหปจจัย (factor analysis)
ไวมีดวยกัน 6 ประการ คือ
1. ชวยลดจํานวนตัวแปร จากตัวแปรจํานวนมากซึ่งมีความรวมกันหรือมีความสัมพันธกัน
ทําใหเกิดปญหาในการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่สรางขึ้นใหมจะประกอบดวย
คาความรวมกันของตัวแปรตาง ๆ จะทําใหสามารถหาคาของปจจัยแตละหนวยตัวอยางได และเรียก
คาของปจจัยวา คะแนนปจจัย (factor score) ซึ่งมีผลใหสามารถนําปจจัยที่สรางขึ้นไปวิเคราะหทาง
สถิติอื่นตอไปเชน การวิเคราะหความถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหจําแนกกลุม
การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก สถิติทดสอบ z –test และ t - test เปนตน
2. จากปจจัยที่สรางขึ้น ทําใหสามารถแกปญหากรณีที่ขอสมมติหรือเงื่อนไขของเทคนิค
การวิเคราะหทางสถิติบางเทคนิคไมเปนจริง เชน เทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ การ
วิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก ซึ่งมีเงื่อนไขตัวแปรอิสระจะตองไมมีความ
สัมพันธกันแตในทางปฏิบัติมักจะพบวาตัวแปรอิสระหลายๆตัว มักมีความสัมพันธกัน วิธีการแกปญหา
วิธีการหนึ่งคือการใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเพื่อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในปจจัยเดียวกัน
และถาสามารถทําใหแตละปจจัยไมมีความสัมพันธกันแลว
จะสามารถใชปจจัยที่สรางขึ้นใหมเปน
ตัวแปรอิสระในทางเทคนิคดังกลาว โดยที่ปจจัยตางๆนั้นไมมีความสัมพันธกัน ทําใหสามารถแกปญหา
ของเงื่อนไขของเทคนิคดังกลาวได
3. ทําใหผูศึกษาทราบถึงโครงสรางความสัมพันธของตัวแปร ทราบวามีตัวแปรใดบางที่มี
ความสัมพันธกันมากหรือมีความรวมกันสูง ตัวแปรใดบางที่ไมสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย
4. การที่ทราบความหมายของปจจัยตางๆทําใหนําปจจัยไปเปนตัวแปรเพื่อวิเคราะหตอไป
นั้นเปนสิ่งที่มีประโยชนมากในทางปฏิบัติ เพราะทําใหสามารถอธิบายความหมายหรือเปรียบเทียบ
ปจจัยในดานตางๆได
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สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ , เทคนิคการวิเคระหตัวแปรหลายตัวแปรสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : หลักการ วิธีการ และการประยุกต (กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2537), 115.
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5. ทําใหสามารถตรวจสอบหรือยืนยันโครงสรางของตัวแปรวามีลักษณะอยางที่คาดไวหรือ
ไมโดยใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน
6. ทําใหทราบน้ําหนักหรือความมีสวนรวมของตัวแปรแตละตัวในปจจัยตางๆ135
ชนิดของตัวแปรหรือสเกลของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหปจจัย
กัลยา วานิชยบญ
ั ชา กลาววา ตัวแปรที่นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบจะตอง
เปนขอมูลเชิงปริมาณ หรือเปนสเกลแบงชวยและสเกลอัตราสวน กรณีที่มีตัวแปรบางตัวเปนตัวแปร
เชิงกลุมคือ เปนสเกลแบงกลุม (norminal) หรือสเกลอันดับ (ordinal scale) จะตองเปลี่ยนตัวแปร
เชิงกลุมใหอยูรูปตัวแปรเทียม (dummy หรือ indicator variable) กอนนั้นคือ ตัวแปรเชิงกลุมที่จะ
นํามาใชในการวิเคราะหปจจัยจะตองมีคาไดเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 เทานั้น136
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ และลัดดาวัลย รอดมณี กลาววาลักษณะของขอมูลที่จะนํา มาใช
ในการวิเคราะหปจจัยนั้นขึ้นอยูกับเปาหมาย และแบบของการวิเคราะหปจจัยขอมูลที่ใชแบงออก เปน
3 ลักษณะ คือ
1. ขอมูลที่เปนตัวแปรแบงลักษณะของประชากรหรือตัวอยาง ที่ไดมาจากการสํารวจ
เชน อายุ เพศ การศึกษา รายได ขอมูลที่ใช คือ ตัวแปรที่แสดงคาตางๆของลักษณะของประชากร
ในการวิเคราะหตัวแปรประเภทนี้ เรียกวา ประเภท R ( R - type factor analysis) ซึ่งเปนแบบที่ใช
กันเปนสวนใหญ
2. ขอมูลที่เนนการวิเคราะหความคลายคลึงหรือความแตกตางกันของหนวย ซึ่งอาจ
เปนบุคคลหรือวัตถุสิ่งของ(association between individuals or objects) แทนที่จะวิเคราะห
ความสัมพันธหรือความไมสัมพันธกันระหวางตัวแปร ขอมูลที่ตองเตรียม คือ ความสัมพันธระหวาง
บุคคลหรือวัตถุสิ่งของ การวิเคราะหปจจัยประเภทนี้ เรียกวา Q - type factor analysis ซึ่งยังไมเปน
ที่แพรหลายในวงการวิจัยทางสังคมศาสตร
3. เปนการวิเคราะหตัวแปรที่เก็บจากบุคคล หรือวัตถุสิ่งของกลุมเดียวกัน 2 ครั้ง และ
นําเอาคุณสมบัติหรือตัวแปรมาวิเคราะห การวิเคราะหปจจัยประเภทนี้ เรียกวา การวิเคราะหปจจัย
แบบ 3 ดาน (three - model factor analysis) ซึ่งยังไมเปนที่แพรหลาย 137
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กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ :
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เงื่อนไขของเทคนิคการวิเคราะหปจจัย
กัลยา วานิชยบัญชา กลาววา เงื่อนไขของการวิเคราะหองคประกอบมีดวยกัน 5 ประการ คือ
1. factor (F) และ error (e)จะตองเปนอิสระกัน
2. ตัวแปรที่นํามาจัดกลุมควรเปนตัวแปรเชิงปริมาณ และกรณีที่มีตัวแปรเชิงกลุมผสมอยู
ดวยจะตองเปลี่ยนตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูปตัวแปรเทียม (dummy variable) กอน
3. ความสัมพันธระหวาง factor และตัวแปรอยูในรูปเชิงเสน (linear) เทานั้น
4. สําหรับเทคนิค principal component analysis ตัวแปรแตละตัวหรือขอมูลไมจําเปน
ตองมีการแจกแจงแบบปกติ
แตถาตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงเบคอนขางมาก และมีคาผิดปกติ
(outlier) ผลลัพธที่ไดอาจ จะไมถูกตอง
5. จํานวนขอมูล (case) ควรมากกวาจํานวนตัวแปร ซึ่งมักมีคําถามวาควรมากกวากี่เทา
บางครั้งจะพบวาตองการใหจํานวนขอมูล (case) มากกวาจํานวนตัวแปรอยางนอย 10 เทา 138
ขั้นตอนการวิเคราะหปจจัย
กัลยา วานิชยบัญชา กลาววาการนําเทคนิค factor analysis ไปวิเคราะหขอมูลเพื่อจัด
กลุมหรือจําแนกกลุมตัวแปร แบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การตรวจสอบวาตัวแปรตางๆ
มีความสัมพันธกันหรือไมถาตัวแปรมีความ
สัมพันธกันมาก หรือมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญจะสามารถใชเทคนิค factor analysis ได
ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกันนอย ไมควรใชเทคนิค factor analysis โดย
การตรวจสอบทําได 2 วิธี ดังนี้ 1) วิธีการตรวจสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยการสราง
แมทริกซแสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกคู 2) วิธีที่ผูวิเคราะหสามารถตรวจสอบโดยใช
สถิติ KMO
ขั้นที่ 2 การสกัดปจจัย (factor extraction) เปนขั้นตอนยอยของเทคนิค factor
analysis วัตถุประสงคของการสกัดปจจัย คือการหาจํานวน factor ที่สามารถใชแทนตัวแปรทั้งหมด
ทุกตัวได หรือเปนการดึงรายละเอียดจากตัวแปรมาไวใน factor วิธีการสกัดปจจัยมีหลายวิธีวิธีที่นิยม
มากที่สุด คือ วิธี principal component analysis หรือ PCA
ขั้นที่ 3 การหมุนแกนปจจัย(factor rotation) ในกรณีที่คา factor loading มีคากลางๆ
ทําใหไมสามารถจัดตัวแปรวาควรอยูใน factor ใดไดนั้นจะตองทําการหมุนแกน ดังนั้น วัตถุประสงค
ของการหมุนแกนปจจัยคือเพื่อใหคา factor loading ของตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลง จนกระทั่ง
ทําใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูใน factor ใด หรือไมควรอยูใน factor ใด วิธีการหมุนแกนปจจัยมี
138
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2 วิธีใหญๆ คือ 1) orthogonal rotation เปนการหมุนแกนปจจัยไปแลวยังคงทําให factor ตั้งฉาก
กันหรือเปนอิสระกัน แตทําใหคา factor loading เพิ่มขั้นหรือลดลง 2) oblique rotation เปนการ
หมุนแกนปจจัยไปในลักษณะที่ factor ไมตั้งฉากกันหรือ factor ไมเปนอิสระกันนั่นเอง แตทําใหคา
factor loading มากขึ้นหรือลดลง
ขั้นที่ 4 การคํานวณคา factor score เมื่อสามารถจัดตัวแปรที่มีอยูจํานวนมากเหลือเปน
กลุมตัวแปรไมกี่กลุม สามารถคํานวณหาคา factor score ของแตละ case ได เชน ถามี 2 factor
ก็สามารถคํานวณหาคา factor score ของทั้ง 2 factor ไดและถือวาทั้ง 2 factorเปนตัวแปรใหมที่
นําไปวิเคราะหตอไปได 139
แนวคิดการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
ความหมายการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
มีนักการศึกษาไดใหความหมายของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลไวดังนี้
สุรชัย เปยมสมบูรณสุข กลาววา การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล คือเทคนิคสําหรับ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองกลุม กลุมหนึ่งประกอบดวยตัวแปรตามตั้งแต2ตัวขึ้นไป
การวิเคราะหโดยแนวความคิดเกี่ยวกับการลดมิติของกลุมตัวแปร ใหเหลือเพียงความ สัมพันธเชิงเสน
ของตัวแปรที่มีจํานวนนอยกวาเดิม หลักการแนวคิดสําคัญ คือ ทั้งกลุมตัวแปรอิสระและกลุมตัวแปร
ตามซึ่งถูกนํามาวิเคราะหรวมกัน ยอมเกิดสมการเสนตรงเปนสวนประกอบซึ่งกันและกัน (Linear
composites) ตามกําลังสองต่ําสุดความสัมพันธระหวางตัวประกอบเสนตรงเหลานี้ (composites)
คือสหสัมพันธคาโนนิคอลซึ่งใชสัญลักษณ Rc ผลการรวมเชิงเสนตรงของกลุมตัวแปรเดิมทั้งสอง ชุดนี้
คือ องคประกอบคาโนนิคอล (Canonical factor)หรือตัวแปรคาโนนิคอล (Canonical variate )140
บุญชม ศรีสะอาด ใหความหมายวา การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical
Correlation Analysis) เปนเทคนิคทางสถิติที่ชวยใหทราบความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรอิสระ
ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปกับตัวแปรตามตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปโดยการศึกษาและเก็บขอมูลการวัดตัวแปรเหลานั้น
มาครั้งเดียว และวิเคราะหขอมูลดังกลาวพรอมกันหมด
และนอกจากนี้ ยังกลาวถึงขอดีของการ
วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ก็คือ ชวยใหสามารถอธิบายปรากฏการณของความสัมพันธ ระหวาง
ตัวแปรอิสระหรือตัวทํานาย(Predictor variables)กับตัวแปรตามหรือตัวเกณฑ(criterion variables)
ไดชัดเจนและแมนยําขึ้น เอื้อใหเกิดความเที่ยงตรงทั้งภายใน (Internal validity) และภายนอก
(External validity) เพราะสามารถศึกษาตัวแปรตางๆทั้งที่เปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามฝายละ
139

เรื่องเดียวกัน, 265-266.
สุรชัย เปยมสมบูรณสุข ,การวิเคราะหขอมูลระดับมัลติแวริออทในสังคมและพฤติกรรม
ศาสตร กรณีเทคนิค MMR และ CCA (กรุงเทพฯ : โครงการสงเสริมวิชาการสถาบันบัณฑิตบริหาร
ศาสตร , 2529), 39.
140

85
หลายๆตัวไปพรอมๆกันสอดคลองกับ สภาพธรรมชาติปรากฏการณ ซึ่งจะมีความเกี่ยวของกันระหวาง
ตัวแปรตางๆหลายตัว 141
สําราญ มีแจง ไดใหความหมายวา การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปนเทคนิค
การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณวิธีหนึ่ง ซึ่งพัฒนาการมาจากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) เทคนิคการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล มีลักษณะคลายคลึงกับเทคนิค
การวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) และเทคนิคการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ สิ่งที่
แตกตางกันอยางชัดเจน คือ การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลไมมีการแบงแยกตัวแปร ออกเปน
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในลักษณะรายตัวแตเปนการแบงตัวแปรทั้งหมดในขอมูลชุดเดียวกัน
ออกเปนสองชุด คือ ชุดของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานาย และชุดของตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ
จํานวนของตัวแปรแตละชุดไมจําเปนตองเทากัน ดังนั้นแตละชุดของตัวแปรดังกลาวจึงมีลักษณะเปน
ตัวประกอบ ซึ่งหมายถึงการรวมกันของตัวแปรหลายตัว เมื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
ก็พิจารณาไปดวยกันทั้งกลุมในลักษณะของตัวแปรหลายตัวกับตัวแปรหลายตัว ไมใชลักษณะรายคู
ดังเชน ในการวิเคราะหสหสัมพันธ หรือในลักษณะการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตัวเดียว กับ
ตัวแปรหลายตัวในการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ 142
กัลยา วานิชยบัญชา ไดใหความหมายไววา การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 เซต โดยตัวแปรในแตละเซตมีมากกวา 1 ตัว จํานวนตัวแปร
ในแตละเซตจะเทากันหรือไมก็ไดสถิติวัดความสัมพันธของตัวแปร 2 เซตคือคาสหสัมพันธ คาโนนิคอล
ซึ่งเปนคาสหสัมพันธ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับคาสหสัมพันธเพียรสัน คือใชวัดไดทั้งขนาดและทิศทาง
ความสัมพันธและมีคาระหวาง -1 ถึง + 1 143
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนนิคอล จะใหขอมูลเกี่ยวกับ
1. ธรรมชาติของความเกี่ยวของ หรือรูปแบบของความสัมพันธตอกันซึ่งเชื่อมอยูระหวาง
ตัวแปรชุดของตัวแปรทั้งสองชุด
2. จํานวนความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองชุด
3. โอกาสที่ความแปรปรวนในตัวแปรชุดหนึ่ง จะมีอิทธิพลหรือซ้ําซอนอยูในตัวแปรอีก
ชุดหนึ่ง
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บุญชม ศรีสะอาด ,วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย (กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2538),46.
สําราญ มีแจง,สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย (กรุงเทพฯ : นิซินแอดเวอรไทซิ่งกรุฟ, 2544).
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กัลยา วานิชยบัญชา ,การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ :
บริษัทธรรมสาร, 2552), 341.
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วัตถุประสงคในการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
กัลยา วานิชยบัญชา ไดกลาวถึง กรณีที่ตัวแปรในแตละเซตมีหลายตัว การศึกษาความ
สัมพันธระหวางตัวแปร จะทําไดโดยการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรแตละคู กรณีที่เปนตัวแปร
เชิงปริมาณ จะวัดความสัมพันธดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทีละคู เชน ถาเซตที่ 1 มี 5
ตัวแปร ( X1 , X2 , X3 , X4 , X5 ) สวนเซตที่ 2 มี 3 ตัวแปร ( Y1 , Y2 , Y3 ) ตองการวัดความสัมพันธ
ของตัวแปรทั้ง 2 เซต โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะตองทําการคํานวณสหสัมพันธทั้งหมด
C 2 + 3C2 = 13 คา ซึง่ การพิจารณาตัดสินใจก็จะทําไดยาก เนื่องจากตัวแปรบางคูอาจจะมีความ
สัมพันธกันมาก บางคูอาจจะสัมพันธกันนอย ดังนั้น ถาใชการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล โดย
ใชคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งเปนคาที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 2 เซต จะทําใหเห็น
ชัดเจนและนอกจากนั้นยังสามารถหาความสัมพันธระหวาง ตัวแปรเดิมแตละตัวกับตัวแปรคาโนนิคอล
( Canonical variable ) ที่สรางขึ้นใหม ดังนั้นวัตถุประสงคของการวิเคราะห สหสัมพันธคาโนนิคอล
คือ การสรางตัวแปรคาโนนิคอลขึ้นมา โดยใหตัวแปรคาโนนิคอลเปนฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรเดิมใน
แตละเซต แลวคํานวณหาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอล และเรียกคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรคาโนนิคอลวา คาสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical correlation) 144
สําราญ มีแจง ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล คือ
การหาแบบแผนความสัมพันธระหวาง ตัวแปรสองชุดที่ทําใหขอมูลมีความสัมพันธกันมากที่สุด โดยที่
แตละชุดอาจจะมีตัวแปรหลายตัว และจํานวนของตัวแปรแตละชุดจะเทากันหรือไมก็ได และจาก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองชุดดังกลาว ผูวิจัยสามารถกําหนดน้ําหนักของแตละตัวแปรในแตละ
ชุดได โดยดูจากสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแตละตัวที่ทําใหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง
ชุดนั้นมีคาสูงสุด 145
5

ประโยชนของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
1. บอกอัตราและแบบแผนความสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรสองกลุม จากขอมูลชุด
เดียวกันได
2. ลดขอมูลหรือตัวแปรลง โดยสามารถสรางตัวแปรประกอบ หรือตัวแปรคาโนนิคอลขึ้น
จากคาสัมประสิทธิ์
3. บอกสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุมนั้นได
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เรื่องเดียวกัน , 343-344.
สําราญ มีแจง,สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย (กรุงเทพฯ : นิซินแอดเวอรไทซิ่งกรุฟ,
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4. สามารถนําคาของตัวแปรคาโนนิคอล มาใชจัดอันดับหนวยวิเคราะห ตามคาสูงต่ําซึ่ง
มีประโยชนตอการกําหนดตําแหนงของตัวแปรตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวแปรคาโนนิคอล 146
ลักษณะขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหตองเปนขอมูลที่มีระดับการวัดแบบ
ชวง หรือตัวแปรทวิมีคาเปน 0 หรือ 1 เชนเดียวกับการวิเคราะหถดถอยพหุคูณขอมูลที่ใชแทจริงคือ
เมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละกลุม
สถิติที่ไดจากวิเคราะหคาโนนิคอล
จากหลักการของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล พบวา สถิติที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหคาโนนิคอล มีหลายตัวโดยแตละตัวจะอธิบายขอมูลและนําไปใชงานทีแ่ ตกตางกันการวิเคราะห
คาทางสถิติที่เกี่ยวของนี้มีความยุงยากซับซอนมาก ดังนั้นจึงจะอธิบายเฉพาะความหมายของคาและ
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงในการใชงาน โดยไมแสดงวิธีการคิดเนื่องจากสามารถใชคอมพิวเตอรในการ
วิเคราะหคาทาง สถิติเหลานี้ได คาทางสถิติที่เกี่ยวของมีดังนี้
การวิเคราะหคาโนนิคอล คาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหคาโนนิคอล คือ
1. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงมาตรฐาน (Means and standard deviations)
2. เมตริกซความสัมพันธระหวางตัวแปร (Correlation matrix)
3. สถิติที่ใชในการตัดสินคุณคาและนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรคาโนนิคอล ซึ่ง ไดแก
3.1 คา Eigenvalue เปนคาที่คํานวณไดจากโปรแกรม SPSS เรียกอีกอยางวา
latent root เปนคาความแปรปรวนของตัวแปร Y ซึ่งเกิดจากการแปลงขอมูลของตัวแปร X คา
รวมของ eigenvalues จะบอกความแปรปรวนรวมของตัวแปรอิสระ (total variance) โดยที่
eigenvalue แตละตัวสามารถคิดเปนสัดสวนของคารวมทั้งหมด eigenvalue จะมีคาใกลเคียงกับ
คาสหสัมพันธคาโนนิคอล ยกกําลังสอง (Rc2) ดังนั้นจึงใชเปนคาหนึ่งในการแสดงสัดสวนของความ
แปรปรวนรวมกันระหวางตัวแปร eigenvalue หนึ่งคาสําหรับสหสัมพันธคาโนนิคอลแตละตัว ดังนั้น
eigenvalues จึงมีจํานวนเทากับจํานวนสหสัมพันธคาโนนิคอล eigenvalue จะเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยและจะนอยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการตัดความสัมพันธของคากอนหนานั้นออกจนทําใหความ
แปรปรวนรวมของตัวแปรนอยมากจนไปมีความแตกตางระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม
3.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล ( Canonical correlation : Rc ) หรือ
เรียกวา characteristic root คือคาที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรสองกลุมโดยจะมีคาสหสัมพันธ
คาโนนิคอล หลายตัว แตละตัวจะแสดงความสัมพันธของตัวแปรคาโนนิคอล (Canonical Variable)
แตละคูจํานวนสหสัมพันธคาโนนิคอล จะเทากับจํานวนตัวแปรของกลุมตัวแปรที่นอยกวา สหสัมพันธ
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เรื่องเดียวกัน,176.

88
คาโนนิคอลตัวแรกจะอธิบายความสัมพันธสูงสุดของกลุมตัวแปรเสมอ ความหมายของสหสัมพันธ
คาโนนิคอลอธิบายไดเชน เดียวกับ Pearson’s (r)นั้นคือจะมีคาอยู ระหวาง -1 ถึง 1 โดยเครื่องหมาย
จะแสดงรูปแบบของความสัมพันธในเชิงแปรผันตามกัน หรือผกผันกันและคามาก – นอยจะแสดง
ความหนักเบาของความ สัมพันธหากคาสหสัมพันธคาโนนิคอลมีคานอยแสดงวาความสัมพันธระหวาง
กลุมตัวแปรนอยนั้นเอง กําลังสองของสหสัมพันธคาโนนิคอล (Rc2) จะแสดงเปอรเซ็นความแปรปรวน
รวมของกลุมตัวแปรสหสัมพันธคาโนนิคอลตัวตอไป จะไมนําขอมูลที่มีความสัมพันธกับชุดแรกมาคํานวณ
3.3 การทดสอบนัยสําคัญ (Significance tests) เปนการทดสอบวากลุมตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธกันจริงหรือไมและแคละคูของความแปรปรวนรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญหรือไมหากเราเอาความแปรปรวนรวมของชุดที่ 1 ออก แลวความแปรปรวนรวมของชุดที่เหลือ
จะยังมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม โดยเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติได ดังนี้
Ho : Rc1 = Rc2 = Rc3 = Rc4 = …… = Rci = 0
= Rci = 0
Ho : Rc2 = Rc3 = Rc4 = ……
…….
Ho : Rci = 0
สถิติที่ใชในการทดสอบนัยสําคัญ ไดแก Wilks’s lambda ซึ่งใชหลักการเดียวกับ Bartlett’s V
ในการวิเคราะห MANOVA โดยกําหนดองศาอิสระเทากับผลคูณของจํานวนตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม ( Degrees of freedom = p x q ) เมื่อทดสอบสมมุติฐานแลวพบวามีนัยสําคัญ (sig) นั้นแสดง
วามีสหสัมพันธคาโนนิคอลอยางนอยหนึ่งคาที่ไมเทากับศูนยนั้น
แสดงวามีอยางนอยหนึ่งตัวแปร
ของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันอยางนอยหนึ่งตัวแปร ในกลุมตัวแปรตามแตไมทราบวาเปนชุดใด
ทดสอบสมมุติฐานตอไปโดยตัด Rc1 ออกและทดสอบวายังมีนัยสําคัญอีกหรือไมหากมีก็ทําการทดสอบ
ไปเรื่อยๆ จนกวาจะไมพบนัยสําคัญ เมื่อไมมีนัยสําคัญแสดงวาสหสัมพันธที่เหลือเทากับศูนย นั้นแสดง
วาไมพบความสัมพันธระหวางตัวแปรตอไปแลว เราสามารถแปลงคา Lambda เปน Chi - square
ไดโดยคา Chi -square ต่ําแสดงวาไมมีนัยสําคัญ Likelihood ratio test เปนเครื่องมือที่ใชในการ
ทดสอบนัยสําคัญโดยรวมทั้งหมด (ไมไดทดสอบนัยสําคัญเฉพาะสหสัมพันธคาโนนิคอล เพียงตัวแรก
ตัวเดียว) ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรคาโนนิคอล สองตัวแปร
3.4 คาไคสแควร
3.5 อัตราความเปนอิสระ
3.6 ระดับนัยสําคัญ
4. คาสัมประสิทธิ์สําหรับตัวแปรคาโนนิคอล สําหรับตัวแปร 2 ชุด ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2
สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล ( Canonical coefficient ) หรือเรียกวา canonical function coefficient
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หรือ canonical weight สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล ใชสําหรับสรางสมการเชิงเสนตรง เพื่อพยากรณ
ตัวแปรคาโนนิคอล เปนการแสดงความสําคัญของแตละตัวแปรที่จะทําใหเกิดสหสัมพันธคาโนนิคอล
สัมประสิทธิ์คาโนนิคอล คือน้ําหนักคะแนนมาตรฐาน (standardized weight) ในสมการเชิงเสนของ
ตัวแปร ซึ่งสรางการวิเคราะหความถดถอย สัดสวนของน้ําหนักคาโนนิคอลขึ้นอยูกับตัวแปรตัวอื่นๆใน
สมการตัวแปรแตตัวแปรคาโนนิคอลขึ้นมา ดังนั้นจึงกลาวไดวา สัมประสิทธิ์คาโนนิคอลจึงคลายกับ
beta weight (E) ในแตละตัวของกลุมตัวแปรจะมีสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลของแตละตัวอยู เชนถามี
ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปรและมีสหสัมพันธคาโนนิคอล 3 สมการ จะทําใหเกิดสัมประสิทธิคาโนนิคอล
ถึง 15 ตัว
5. คาตัวแปรคาโนนิคอล (Canonical variable or variate)ตัวแปรคาโนนิคอลคือตัวแปร
ที่ไดจากสมการเชิงเสนจากการรวมกันของขอมูลดิบของแตละกลุมตัวแปร เกิดจากการควบคุมความ
สัมพันธภายในของกลุมตัวแปร โดยตัวแปรตัวอื่นๆ ตัวแปรคาโนนิคอลนี้ สามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางกลุมตัวแปรไดอยางไรตองพิจารณาจากคาสหสัมพันธคาโนนิคอลประกอบ
เงื่อนไขหรือขอสมมติของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 เซต จึง
มีเงื่อนไขหรือขอสมมติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลตองเปนเชิงปริมาณ หรือเปนสเกลอัตราสวนหรือสเกลอันตรภาค
2. ตัวแปรคาโนนิคอลจะตองเปนฟงกชันเชิงเสนของตัวแปรเดิมในแตละเซต
3. ตัวแปรเดิมในเซตของตัวแปร (X1…XP) จะตองมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
ถาตัวแปร X’s มีความสัมพันธกันมากจะทําใหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลไมถูกตอง
4. ตัวแปรจะตองมีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร
5. จํานวนขอมูล n จะตองมากพอ 147
สรุปสหสัมพันธคาโนนิคอล กัลยา วานิชยบัญชา ไดกลาวสรุป ไว ดังนี้
1. การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางเซต ของ
ตัวแปร 2 เซต ( x และ y ) โดยการหาคาสหสัมพันธคาโนนิคอลอาจจะเปน
1.1 เปนการวิเคราะหความสัมพันธ โดยไมมี การแบงวาตัวแปรเซตใดเปนเขต
ของตัวแปรอิสระหรือเซตของตัวแปรตาม

147

กัลยา วานิชยบัญชา ,การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร, พิมพครั้งที่ 4 ( กรุงเทพฯ :
บริษัทธรรมสาร, 2552),366.
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1.2 เปนการวิเคราะหโดยมีการระบุวาตัวแปรเซตหนึ่งเปนเซตของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรอีกเซตหนึ่งเปนเซตของตัวแปรตาม
2. การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแปรคาโนนิคอล
โดยใหตัวแปรคาโนนิคอลเปนฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรในแตละเซต เพื่อทําใหคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรคาโนนิคอลมีคามากที่สุด
3. การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2
เซต (X1 ,… XP), (Y1, Y2 ,… , Yq )โดยที่อาจจะมีการแบงหรือไมมีการแบงวาเซตใดเปนตัวแปรอิสระ
หรือเซตใดเปนตัวแปรตามก็ได จะทําใหการสรางตัวแปรใหมสําหรับแตละเซตของตัวแปรเดิมและ
เรียกตัวแปรใหมวาตัวแปรคาโนนิคอลการ
4. การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอลแตละคู วามีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญหรือไม สถิติที่ใชทดสอบ คือ 1) Bartlett ’s Test 2) Rao
5. พิจารณาจํานวนคูของตัวแปรคาโนนิคอลโดย 1) ใชการทดสอบของ Bartlett หรือ
Rao 2) ใชกราฟ Scree plot 148

148

เรื่องเดียวกัน , 366 -368.

91
บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน” มี
วัตถุประสงค คือ1) เพื่อทราบปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน 2) เพื่อทราบสหสัมพันธคาโนนิคอล
ของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนเปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Desciptive research )ที่ใชวิธีการ
ดําเนินงานแบบผสมผสาน (mixed methodology) 1 โดยขั้นตอนแรก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) และขั้นตอนสุดทาย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
ในการดําเนินการวิจัยจําแนกเปน 2 สวนคือสวนที่หนึ่ง : ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและสวนที่สอง :
ระเบียบวิธีวิจัยและสรุปยอ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่
กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัยเริ่มตนดวย
การศึกษาสภาพปญหา และความจําเปนของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ดวยการศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ จากตํารา เอกสารวิชาการ
ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ จากสื่อหลากหลายทั่วไป และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงรางการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษา
และสอบปกปองโครงรางการวิจัย โดยขั้นสุดทายของขั้นนี้ เปนการปรับแกไขโครงรางการวิจัยตามขอ
เสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปอง โครงรางการวิจัยและขออนุมัติบัณฑิตเพื่อดําเนินการทําวิจัย
1

Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology : Combining
Qualitativeand Quantitative Approaches (Thousand Oaks,Califomia :Sage, 1998),
21-25.
91

92
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอ 1“ ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
มีอะไรบาง ” ขอ 2 “ สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนเปนอยางไร ”
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิด ไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
1.1 ศึกษา ตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยการนิเทศ
การบริหารโรงเรียนทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.2 นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เพื่อใหไดตัวแปรปจจัยการ
นิเทศการบริหารโรงเรียน นํามาสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview )
1.3 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured
interview ) โดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําและขอเสนอแนะ ในการไปสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูอํานวยการ
โรงเรียน
1.4 วิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณเพื่อใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของ นําขอมูลมา
เปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม (questionnaire)
1.5 สรุปปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนจากการวิเคราะห ตํารา เอกสาร งาน
วิจัย การสัมภาษณ มาวิเคราะหและสังเคราะห สรุปเปนตัวแปรนําไปสรางเปนขอคําถามของแบบ
สอบถาม (questionnaire)
ขั้นที่ 2 การสรางเครื่องมือ ไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 นําตัวแปรปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน มาพัฒนาเปนเครื่องมือการวิจัย
ในลักษณะแบบสอบถาม (questionnaire)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย(แบบสอบถาม)โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity )ดวยดัชนีความสอดคลองที่เรียกวา IOC ( Index of Item Objective
Congruence ) ซึ่งพิจารณาคา IOC ที่มากกวา 0.5 ขึ้นไป โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
2.3 ทดลองใช ( try out ) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 10 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน รวบรวมขอมูลทั้งหมดวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α-coefficient ) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach ) 2 แลวปรับปรุงแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อใชเก็บรวมรวมขอมูล

2

Lee J. Cronbach , Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York :
Harper & Row, 1984), 126.
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2.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับหนวยวิเคราะห(unit of analysis)
คือ 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 37 เขต 2. โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปน
โรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ประเภทที่ 1 จํานวน 155 โรง
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
รวบรวมขอมูลที่ได นํามาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor
analysis ) ดวยวิธีการสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA ) แลวนํามาวิเคราะห
หาความสัมพันธของกลุมปจจัย(canonical correction analysis)
ขั้นที่ 4 นําเสนอผลการวิจัย
นําผลของการหาสหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ที่ได
จากการวิเคราะหในขั้นที่ 3 มานําเสนอตามประเด็นเพื่อการนําไปใชประโยชน
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัยอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณนําเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติใหเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สรุปไดดังแผนภูมทิ ี่ 4
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1. จัดกลุมประชากรเปนเขตตรวจราชการ ไดจํานวน 19 เขต
2. สุมจังหวัดจากเขตตรวจราชการ เขต ละ 2 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร มี 1เขต
ใชการสุมอยางงาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใชการสุมอยางงายจากจังหวัดในแต
เขตตรวจราชการ จังหวัดละ 1 เขตพื้นที่ รวม 37 เขต โรงเรียนไดมาโดยการใชตารางของเครซี่และ
มอรแกน ( Krejcie and Morgan ) 3 และใชการสุมอยางงายจากเขตพื้นที่ที่สุมได จํานวน 37 เขต
ไดจํานวน 155 โรง
3. ผูใหขอมูล กลุมตัวอยาง จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตพื้นที่ละ
2 คน ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่รับผิดชอบ กลุม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล การ
จัดการศึกษา 37 เขต รวม 74 คน กลุมตัวอยางจากโรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบ
ดวย ผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอน รวมผูใหขอมูล 465 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น
539 คน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

3

Krejcie. Robert V. and Daryle W . Morgan“Determining Sample Size for
Research Activities” Journal for Education and Psycholocal Measurement .No
3 , November(1970) : 608.
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ตารางที่ 1
เขต
ตรวจ
ราชการ
ที่

แสดงกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
กลุมตัวอยาง
จังหวัด

1 กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
2 ปทุมธานี
3 ลพบุรี
อางทอง
4 สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
5 กาญจนบุรี
นครปฐม
6 เพชรบุรี
สมุทรสาคร
7 สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
8 ภูเก็ต
ตรัง
9 สงขลา
นราธิวาส
10 ชลบุรี
ระยอง
11 อุดรธานี
หนองคาย
12 นครพนม
สกลนคร
13 รอยเอ็ด
ขอนแกน
14 อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ

เขต

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

จํานวนผูใหขอมูล
รวมผูให
เขตพื้นที่
โรงเรียน
จํานวน
ขอมูล
รอง ผอ.กลุม ผอ.
ครู
ครู
โรงเรียน ผอ.เขต นิเทศ โรงเรียน วิชาการ ผูสอน

2
4
5
4
1
4
3
6
8
4
5
3
4
2
3
3
2
3
5
5
5
2
4
5
6
8
6

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

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

2
4
5
4
1
4
3
6
8
4
5
3
4
2
3
3
2
3
5
5
5
2
4
5
6
8
6

2
4
5
4
1
4
3
6
8
4
5
3
4
2
3
3
2
3
5
5
5
2
4
5
6
8
6

2
4
5
4
1
4
3
6
8
4
5
3
4
2
3
3
2
3
5
5
5
2
4
5
6
8
6

8
14
17
14
5
14
11
20
26
14
17
11
14
8
11
11
8
11
17
17
17
8
14
17
20
26
20
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ตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล (ตอ)
เขต
ตรวจ
ราชการ
ที่

กลุมตัวอยาง/จํานวน
จังหวัด

15 ชัยภูมิ
นครราชสีมา
16 เชียงใหม
ลําปาง
17 เชียงราย
แพร
18 เพชรบูรณ
พิษณุโลก
19 พิจิตร
นครสวรรค
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูใหขอมูล

จํานวน
เขตพื้นที่ โรงเรียน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
37
37

6
8
10
2
5
2
5
2
3
2
155
155
155

รวมผูให
เขตพื้นที่
โรงเรียน
ขอมูล
รอง ผอ.กลุม ผอ.
ครู
ครู
ผอ.เขต นิเทศ โรงเรียน วิชาการ ผูสอน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37

6
8
10
2
5
2
5
2
3
2
155

74

6
8
10
2
5
2
5
2
3
2
155
465

6
8
10
2
5
2
5
2
3
2
155

20
26
32
8
17
8
17
8
11
8
539

539

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาและประสบการณในการทํางานในตําแหนงทีไ่ ดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงาน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ตาม
แนวคิดของ เบอรตัน และ บรัคเนอร ( Burton and Brueckner ),
เซอรจิโอวานีและสตารเร็ต
(Sergiovanni and Starratt) ,บริกส และ จัสทแมน (Briggs and Justman) ,แอลเลน (Allen) ,
แฮริส (Harris) , มารคและสตูป (Mark and Stoop) ,ชารี มณีศรี , สงัด อุทรานันท, บราวน และ
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โมเบอรก (Brown & Moberg) , กลิคแมน กอรดอน และโรสกอรดอน (Glickmand, Gordon and
Ross-Grodon),ไวสและโลเวล (Wiles and Lovell ), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ , ภารกิจการบริหาร และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นอกจากนีผ้ ูวิจัยยังไดใชแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา
ที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารและการนิเทศงานมาศึกษาวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ไดจากการการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย รวมถึงวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ นําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการสัมภาษณ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการ
บริหารโรงเรียน ฉบับนี้แบงออก เปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) วุฒิการศึกษา
4) ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา และ 5) ประสบการณการทํางานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายโดย
กําหนดการตอบเปนแบบเลือกคําตอบ (check list)
ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน ขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา ( rating scale ) 5 ระดับ ตามแบบของ
ลิเคอรท ( Likert scale ) 4 เปนการวัดความคิดเห็นที่แสดงออกถึงการปฏิบัติการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน คือ
ระดับ 5 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับมาก
มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับนอย
มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึงมีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน

4

Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, 114-115.
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสร า งและพัฒนาเครื่ องมื อการวิจั ย ในครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได กํา หนดขั้ นตอนการสร า ง
เครื่องมือ ดังตอไปนี้
1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ใชเก็บขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญ ในการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน มีขั้นตอนใน
การสรางและพัฒนาดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวของกับป จจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เปนองคความรูเกี่ยวกับปจจัยการ
นิเทศการบริหารโรงเรียน
1.2 นําผลจากการวิเคราะห เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดจากการวิเคราะห
(Content Analysis) ในขอ 1.1 มาสังเคราะหองคความรู ( content synthesis ) แลวนําผลที่ได
ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะ ในการทําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพื่อนําไป
ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําความคิดเห็นมาใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
(opinionnaire)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ไดจัดสรางและพัฒนาแบบสอบถาม
ชนิดจัดอันดับ 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ประมวลองคความรูเกี่ยวกับปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน จากการศึกษา
และวิเคราะหเอกสาร (content analysis) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สังเคราะหองคความรู
(content synthesis) ประมวลผลทุกสวนนํามาสรางแบบสอบถาม ภายใตการแนะนําและคําปรึกษา
ของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ดวยเทคนิค IOC ( Index of Item Objective Congruence) ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใช
ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคและนิยามตัวแปร
2.3 ทดลองใช (try out) เครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยนําไปทดลองกับโรงเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง แตมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน
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2.4 หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือวิจัย โดยรวบรวมแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนทั้งหมด นํามาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา (α - coefficient) ตาม
วิธีการ ของครอนบาค (Cronbach) 5 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.957
2.5 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ นําไปใชกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ
1. ขอหนังสือนํา จากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจงผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษา ที่
เปนกลุมตัวอยางในทุกขั้นตอน
2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็ น (opinionnaire) ผูวิจั ยจัดสงและรับ คื น
โดยใชวิธีการสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน ซึ่งไดดําเนินการเก็บขอมูลในระหวาง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจั ย ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูล
ทุกขั้นตอนและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยนําขอมูลมาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา
2. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา ประสบการณการทํางานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย
โดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
3. การวิเคราะหขอมูล ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ดานสถิติใช คามัชฌิม
เลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑวิเคราะหขอมูลดานปจจัยการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ เบสท (Best) 6 มีรายละเอียดดังนี้

5

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3nd ed. (New
York : Harper & Row, 1974 ), 161.
6
John W. Best , Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice – Hall Inc, 1970 ), 190.
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คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
คาเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
4. การวิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนเพื่อลดจํานวนตัวแปรใหเหลือตัวแปร
ที่สําคัญ โดยการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยการสกัดปจจัย
(factor exploratory)ดวยวิธวี ิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis :PCA )
วิเคราะห ดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation ) โดยใชวิธีการหมุนแกนปจจัยดวย
วิธีแวริแมกซ ( varimax rotation ) โดยขอตกลงเบื้องตนในการศึกษาครั้งนี้ ใชเกณฑในการเลือก
ปจจัยยอยที่น้ําหนักปจจัย (factor loading) ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป (Comrey and Lee) 7 มีคาไอแกน
(eigen values ) มากกวาหรือเทากับ 1 และมีตัวแปรที่บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป
( Kerlinger ) 8
5. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยของการนิเทศการบริหารโรงเรียน และสรางรูป
แบบความสัมพันธ โดยการวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical correlation analysis)
เพื่อวิเคราะหกลุมจัดตัวแปรที่มีลักษณะคลายกันอยูในกลุมเดียวกัน และศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 2 เซต โดยวัดคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ( Canonical correlation ) ในแบบการหาสาเหตุ
หรือเปนการวัดความสัมพันธของ X และ Y โดยระบุเซตหนึ่งเปนตัวแปรอิสระและอีกเซตหนึ่งเปน
ตัวแปรตามดังนี้
X1 , X2 , ……….Xp

Y1 , Y2, …….. Yq

ตัวแปรที่อยูในเซตเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน จะมีความหมายในเรื่องเดียวกันและสราง
ตัวแปรใหมสําหรับตัวแปรแตละเซตของตัวแปรเดิม และเรียกตัวแปรใหมวาตัวแปรคาโนนิคอล และ
สามารถสรางไดสูงสุด m คู โดยคาที่ m = min { p , q } ซึ่งการตรวจสอบนัยสําคัญของความ
สัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอลแตละคูใชสถิติทดสอบ คือ Bartlett’s test ถาคา wish’s landa,
7

Lee,Howard B.,Aadraw L.Comrey, A first course in factor analysis ,2nded.
(Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Association, Publishers,1998).
8
Fred N . Kerlinger Foudations of Behaveoral Fesearc , 3rd ed.( U.S.A.:
Holt Rinehart and Winston, Inc., 1997)
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มีคาต่ํากวา ( 0 < wish’s landa < 1 ) แสดงวาชุดตัวแปร X, Y มีความสัมพันธกัน 9 นอกจากนี้
กอนดําเนินการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลตองศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร โดยนํา
ขอมูลเบื้องตนมาจัดใหอยูในรูปเมตริกซและคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย โดยจับคู
ระหวางตัวแปรทุกตัวเปนคูๆไป แลวนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทั้งหมดมาจัดเปนรูปเมตริกซ โดย
แบงเปน 4 สวน คือ Rxx1 , Ryy1 , Rxy1 , Ryx ซึ่งถาคา Rxy1 , Ryx ประกอบดวยสัมประสิทธิ์ที่มี
คาไมเปน 0 บางตัวจะสามารถวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลตอไปไดและการแปลผลการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล จะนําไปสูชุดสัมประสิทธิ์และชุดของคาน้ําหนักมาตรฐานบนตัวแปร X และ Y
ซึ่งตามนิยามสหสัมพันธคาโนนิคอลจะมีคาเปนบวกแตความจริงแลว ความสหสัมพันธ ของ X และ Y
จะมีคาสหสัมพันธไดทั้งบวกและลบ 10
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางแผนภูมิและ
การพรรณนาตามลักษณะของขอมูล
สรุป
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค 1) เพื่อทราบปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน 2) เพื่อทราบ
สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการ
ใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย ในขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะหและกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที่ 2 การสรางเครื่องมือ ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล ขั้นที่ 4 นําเสนอผลการวิจัย ประชากรการวิจัยคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาที่เปนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage random sampling ) ผูใหขอมูลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเขตพื้นที่ละ 2 คน ประกอบดวยรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่

9

กัลยา วานิชยบัญชา ,การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร (กรุงเทพฯ :บริษัทธรรมสาร
จํากัด, 2548 ), 341-368.
10
สําราญมีแจง ,สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :นิชินแอดเวอรไทซิ่ง
กรูฟ, 2546), 178-182.
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รับผิดชอบกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 37 เขตพื้นที่ รวมผูใหขอมูล 74 คน ผูใหขอมูล โรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 โรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอน กลุมตัวอยางทั้งหมด 155 โรงเรียน รวมผูใหขอมูล
465 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 539 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (unstructured interview ) และแบบสอบถามความคิดเห็น ( opinionnaire ) การเก็บ
รวบรวมขอมูล แบบสัมภาษณ ผูวิจัยเปนผูประสานงานและไปสัมภาษณดวยตัวเอง แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สงทางไปรษณียโดยวิธีการ ลงทะเบียน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คาความถี่ (frequency ) คารอยละ (percentage ) คามัชฌิมเลขคณิต ( arithmetic
mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะหปจจัยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
(factor analysis) และวิเคราะหหาความสัมพันธของกลุมปจจัยของตัวแปรตนและตัวแปรตามดวย
สหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical correlation)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน และ
2) สหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในการวิจัยไดใชเทคนิคการวิจัย
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ เชิงพรรณนา (quantitative research) ผูวิจัยทํา
การสงแบบสอบถาม จํานวน 539 ฉบับ ไดรับคืนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน 37 เขต และจากโรงเรียนจํานวน 129 โรงเรียน รวม 461 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 85.53
และใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกการนําเสนอขอมูล ออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงเชี่ยวชาญ
1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document analysis) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีการนิเทศการบริหารโรงเรียน
1.2 การขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
2.1 การวิเคราะหขอมูล สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
2.3 การวิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
2.4 การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document analysis ) เปนขอมูลเบื้องตน
เพื่อพัฒนาเครื่องมือ โดยศึกษาจาก ทฤษฎี บทความ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการตางๆ เพื่อ
รวบรวมขอมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการบริหารโรงเรียน โดยยึดแนวคิดของเบอรตันและบรัคเนอร
( Burton and Brueckner), เซอรจิโอวานีและสตารเร็ต (Sergiovanni and Starratt) , บริกสและ
จัสทแมน (Briggs and Justman), แอลเลน (Allen), แฮริส (Harris), มารค และ สตูป (Mark and
Stoop), ชารี มณีศรี, สงัด อุทรานันท, บราวน และโมเบอรก (Brown & Moberg) , กลิคแมน
กอรดอนและโรสกอรดอน (Glickmand, Gordon and Ross-Grodon), ไวสและโลเวล (Wiles and
Lovell ),สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ,ภารกิจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตารางที่ 2
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ที่

1

2
3
4
5
6

7

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี

การนิเทศงานหมายถึง
การ สํารวจตรวจตราเปน
ศาสตรที่ประยุกตใช
ทฤษฎีการบริหาร
การนิเทศงานชวยใหงาน
บรรลุเปาหมายอยางมี
3
ประสิทธิภาพ
เปนสวนหนึ่งของการบริ
หารนํามาใชในการพัฒนา
3
แนะนําสงเสริม สนับสนุน
การนิเทศตองคํานึงถึง
พฤติกรรมของบุคคลความ 3 3
ตองการและแรงจูงใจ
เปนกระบวนการบริหาร
โรงเรียนเปนคูมือคูขนาน
กับการบริหารงาน
การบริหารการนิเทศสง
ผลใหการทํางานของครูมี
ประสิทธิภาพและปรับ
เปลี่ยนการศึกษาใหมี
คุณภาพ
การนิเทศมุงหมายพัฒนา
คน พัฒนางาน ประสาน
3
สัมพันธและสรางขวัญ
กําลังใจ

3

3

3 3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

33

3

107

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

8 พัฒนาคนเปนกระบวน
การทํางานรวมกันกับครู 3 3
บุคลากรทางการศึกษา
9 การนิเทศงานมีเปาหมาย
3
สูงสุดอยูทผี่ ูเรียน
10 การนิเทศเปนการสราง
3
สัมพันธระหวางผูนิเทศ
และผูร ับการนิเทศ
11 การนิเทศเพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจใหครูมีกําลัง
ใจในการทํางาน
12 การนิเทศชวยพัฒนาการ
3 3
ทํางานและสรางการเปน
ผูนําผูต ามที่ดีใหกับครู
13 การนิเทศเปนการสงเสริม
ความกาวหนาทางอาชีพ
33
แกครูและปรับปรุงการ
ทํางานของครูใหดีขึ้น
14 การนิเทศเปนกระบวน
การใชการตัดสินใจรวมกัน
15 การนิเทศเปนกิจกรรม
ทํางานที่มีความเชื่อมโยง
33
ทุกคนมีความสามารถ
เสมอภาคทําประโยชนให
กับองคการ

33
33
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33 3 3

3

3

3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

16 การนิเทศเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จของงาน
จําเปนตองคํานึงถึงสิ่ง
แวดลอมและนโยบาย
17 การนิเทศเปนการสราง
ทีมงานเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานที่ดี
มีคุณภาพ
18 การนิเทศเปนการสราง
วัฒนธรรมการทํางานของ 3
องคกรใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางาน
19 เปนแนวทางที่ทําให
ผูบริหารไดขอมูลในการ
สรรหาเลือกบุคลากรใน
การทํางานใหเหมาะสม
20 การนิเทศตองถูกตองตาม
หลักการและเหตุผลเปน
ไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายที่วางไว
21 การนิเทศเพื่อการเปลีย่ น
แปลงพัฒนาองคการใหดี
ขึ้น
22 ควรคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3 3

3
3 3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

23 ผูบริหารควรมีทักษะ
ความรูความสามารถ
ยุทธวิธีในการนิเทศ
รวมกัน
24 เปนการสงเสริมใหเกิด
ความรูส ึกอบอุนและสราง
ความสัมพันธที่ดรี ะหวาง
หมูคณะ
25 การนิเทศเปนการสราง
สรรคเปดโอกาสใหครู
แสดงออกและพัฒนา
ความสามารถ
26 ควรใชเครื่องมือและกลวิธี
งายๆมีจุดมุงหมายชัดเจน
27 เปนการสงเสริมปรับปรุง
สมรรถนะ วิสัยทัศน และ
ความคิดเห็นใหถูกตอง
28 ชวยใหครูมีเครื่องมือที่ดี
และเปนไปตามความ
3
ตองการของครู
29 การนิเทศจําเปนตองคัด
เลือกผูนเิ ทศที่มีคุณภาพ
30 การนิเทศงานควรเลือกผู
ที่มีความรูเฉพาะดาน 3

33

3

3

3

3

3

3

3

33

3
3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

33

3
3

33
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

31 ผูนิเทศตองมีศักยภาพ มี
เทคนิคมีประสบการณ
3 3
3
และ เปนผูที่ทุกคนใน
องคการยอมรับ
32 การนิเทศเปนการรวมกัน
3
ทํางาน ทําใหเกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
33 เปนการสื่อสารสองทาง
3
ของผูนิเทศและผูรับการ 3
นิเทศ
34 การนิเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
ตองอาศัยหลักภาวะผูนํา
3
ในการทํากิจกรรมตางๆ 3 3
ขององคกรใหบรรลุ
เปาหมาย
35 ทําใหเกิดพลังที่จะริเริม่ สิ่ง
3
ใหมหรือทํางานดวยตนเอง
36 การนิเทศอาศัยหลักการ
วางแผนในการวิเคราะห
เปาหมายลวงหนาและ
เลือกปฏิบตั ิไดเหมาะสม
37 ควรมีการยืดหยุนเปลีย่ น
3
3
แปลงตามสถานการณ

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

111

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

38 การนิเทศควรมีการติด
3
ตามประเมินผลการ
พัฒนา งานเปนระยะ
39 ครูสามารถเลือกแกปญหา
3
ดวยตนเองอยางมั่นใจ
40 เปนการแนวทางชวย
33
แกปญหาตางๆของครู
41 ชวยใหผูบริหารวางแผน
3
3 3
ลวงหนาทันตอเหตุการณ
42 ติดตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาทางแก 3 3
ปญหา
43 ชวยใหองคกรสามารถ
กําหนดจุดประสงค และ
33
ทิศทางการดําเนินงานใน
อนาคตมีความชัดเจน
44 ชวยลําดับความสําคัญใน
การดําเนินงานไดอยาง
3
3 3
เหมาะสมและใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
45 การนิเทศทําใหครูไดมี
โอกาสใชความคิดและลง
33
มือปฏิบัติดวยตนเองใน
การทํางานใหมีคุณภาพ

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

112

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

46 การนิเทศเปนความ
คาดหวังของผูเกี่ยวของ
3
ในการจัดการศึกษาให
แนวทางในการแกปญหา
47 จัดหาวัสดุอุปกรณ แหลง
3
วิทยากร เครื่องใชตาง ๆ
48 เปนการรวบรวมขอมูล
ตางๆ ที่เปนประโยชนทํา 3
การวิเคราะหและวิจัย
49 ทําใหเกิดการประสานงาน
3
และความเจริญของงาน
50 เปนการทํางานรวมกัน
ระหวางผูบริหารผูนิเทศ
ผูรับการนิเทศ
51 เปนการทํางานเปนขั้น
33
ตอนและมีความตอเนื่อง
52 การนิเทศเปนแรงจูงใจ
33
ในการทํางาน
53 การนิเทศมีความสําคัญ
ตอบุคลากรและคุณภาพ 3 3
ของบุคลากรในโรงเรียน
54 กําหนดแนวทางในการ
3
ดําเนินงานมีทักษะมี
เทคนิค

3

3

3

33

33

3

3

3

3

3
3

3

33
33 3

3
3
3

3

3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

55 เปนวิธีปฏิบัติเพื่อการแกไข
เมื่อพบขอผิดพลาดและหา
ทางแกไขดวยวิธีตาง ๆ
56 การนิเทศเปนการชวย
เหลือในการจัดการศึกษา
ใหบรรลุจุดมุงหมายและมี
ประสิทธิภาพ
57 เปนการสรางมนุษย
3
สัมพันธในการทํางานและ
นิเทศติดตามงานตาง ๆ
58 ผูนิเทศพัฒนาตนเองใหมี
ความรู มีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี ระหวางบุคคลและมี
เทคนิคที่ดี
59 การนิเทศเปนการกําหนด
แผนงาน วัตถุประสงค
คาดคะเนที่จะเกิดจาการ
ทํางาน
60 มีการสื่อสารใหบคุ ลากร
3
เขาใจการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
61 บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
3
และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงาน

33

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

33

3

3

3

3

3

114

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

62 โครงการและกิจกรรมมี
การกําหนดที่ชัดเจนและ
3
33
3
มีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน
63 การนิเทศตองมีประสิทธิ
33
3
ภาพและพึงพอใจใน
หนวยงาน
64 การนิเทศงานเปนความ
คิดรวบยอดทีม่ ีความ
3
33
3
สําคัญเทากับประสิทธิผล
ของหนวยงาน
65 การบริหารโรงเรียน
หมายถึงการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของ
3
โรงเรียนใหเกิดความ
รวมมือและรับผิดชอบ
ตอหนาที่
66 การบริหารโรงเรียนเปน
การบริหารทรัพยากร
ไดแกคน เงิน วัสดุสิ่งของ 3
3
ใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนางาน
67 เปาหมายของการนิเทศ
และการบริหารอยูที่
3
3
คุณภาพของงาน

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

115

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

68 การกําหนดนโยบาย
เปาหมาย วัตถุประสงค
และกิจกรรมตางๆรวม
ทั้งวิธีปฏิบัติเปนการ
บริหารเพื่อนําไปสูความ
สําเร็จขององคการ
69 ผูบริหารเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหการ
ดําเนินงานของผูปฏิบตั ิ
เปนไปตามขอตกลง
70 การบริหารโรงเรียนเปน
การใชศาสตรและศิลปใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการปฏิบตั ิงาน
71 ผูบริหารมีหนาที่ในการ
บริหารและนิเทศงานใน
โรงเรียน
72 การบริหารโรงเรียนเปน
วิธีการที่ทําใหบุคลากร
เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยการมีสวน
รวมในการดําเนินงาน

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

116

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

73 การนิเทศและการบริหาร
มีสวนเกื้อหนุนและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน
74 การบริหารงานโดยผาน
กระบวนการนิเทศมีผล
3
ตอผูปฏิบตั ิงานในทางที่ดี
75 งานในโรงเรียนประกอบ
ดวยงาน 4 งาน คืองาน
วิชาการ งานงบประมาณ
งานบุคลากรและงาน
บริหารทั่วไป
76 การบริหารงานเปนการ
กําหนดและปฏิบัตติ าม
จุดมุงหมายและวัตถุ
ประสงคของโรงเรียน
77 ผูบริหารมีหนาที่ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู
78 การบริหารเปนการนํา
ศักยภาพและความ
สามารถของครูมาใชให
เปนประโยชนตอองคการ
79 การนิเทศทําใหผูบริหาร
คนพบปญหานํามาแกไข

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

33

3

3

3

117

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

80 การบริหารงานเปนการ
เปดโอกาสใหครูทุกคนได
ประสานความรวมมือ
และปฏิบตั ิงานรวมกัน
81 การบริหารงานควรคํานึง
ถึงความสามารถและ
ศักยภาพของครูแตละคน
82 การบริหารงานเปนสวน
ชวยชี้นํากระตุนสงเสริม
และปองกันความขัดแยง
ภายในโรงเรียน
83 การบริหารงานเปนการ
ใหทุกคนมีโอกาสรับผิด
ชอบงานและเปนผูนํา
84 การประสานความคิด
รวมกันปรึกษาโดยบุคคล
หลายฝายทําใหการบริหาร
งานเกิดประสิทธิภาพ
85 การบริหารงานทําใหทุก
คนมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง
86 การบริหารงานจําเปนตอง
มีหลักของเหตุผลความจริง
และขอมูลเพื่อนํามาใชใน
การแกปญหา

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

33

118

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

87 การบริหารงานเปนการ
สงเสริมใหเกิดการคิดคน
สิ่งใหมๆนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน
88 การบริหารงานอาศัยหลัก
การประเมินเพื่อวางแผน
การพัฒนางานใหกาวหนา
89 การบริหารงานอยางเปน
ระบบทําใหการมอบหมาย
งาน การใหความชวยเหลือ
ดูแลมีประสิทธิภาพ
90 การบริหารงานเปนการ
อํานวยความสะดวกและ
จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ
การพัฒนางาน
91 การบริหารงานควรมีความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติให
เปนไปตามความตองการ
และการเปลีย่ นแปลงที่
เหมาะสม
92 การจัดแหลงการเรียนรู
สื่ออุปกรณ เปนการชวย
เหลือครูในดานบริการที่
สงผลตอการทํางาน

33

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

33

3

3

3

119

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

93 การจัดสภาพการทํางาน
ใหดีมีความสะดวกเปน
3
การสรางขวัญกําลังใจให
การทํางานมีประสิทธิภาพ
94 การนิเทศงานของผูบริหาร
ทําใหครูเกิดความเชื่อมั่น
3
ในการทํางาน
95 ผูบริหารควรสงเสริมใหครู
มีโอกาสไดพัฒนาคนเอง
3 3
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
96 ผูบริหารยอมรับการทํา
3 3
งานใหเกียรติแกผูรวมงาน
97 ผูบริหารเปนผูสรางความ
เขาใจภายในองคการเพื่อ
ลดความขัดแยง
98 ผูบริหารควรพัฒนาความ
3
เปนผูนําใหเกิดขึ้นแก
บุคลากรในองคการ
99 การคัดเลือกและการใช
ประโยชนบุคลากรใหตรง
3
กับความตองการผูบริหาร
ควรเปดโอกาสใหครูมี
สวนรวม

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

120

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

100 การกําหนดนโยบายและ
จุดมุงหมายในการจัดการ
ศึกษามีการวางแผนรวม
กับคณะครู
101 การนิเทศเปนหนาที่ที่ผู
บริหารตองใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือแกครู
ในโรงเรียน
102 ผูบริหารสงเสริมใหทํา
การวิจัยและเผยแพร
แนวคิดในการทํางาน
103 การนิเทศงานของผูบริหาร
ถือวางานวิชาการเปนหลัก
สวนงานอื่นเปนงาน
สนับสนุน
104 ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพมาจาก
ผูปฏิบัติงานที่มคี ุณภาพ
ผูบริหารจึงใหความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร
105 บริหารงานดวยความสนใจ
เอาใจใสตอการปฏิบัติงาน
ของครูอยางสม่ําเสมอดวย
ความจริงใจ

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

121

ที่

รายการ

106 ผูบริหารเปนผูสนับสนุน
ใหเกิดการนิเทศใน
โรงเรียนอยางจริงจัง
107 ผูบริหารเปนผูสราง
บรรยากาศที่ดีในการ
นิเทศ
108 เปดโอกาสใหผรู ับการ
นิเทศไดมีความคิดสราง
สรรคตามความ สามารถ
ของแตละคน
109 การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ภายนอกและนโยบาย
การบริหารทําใหเกิด
บรรยากาศที่ดีขององคการ
110 การกําหนดเปาหมายที่
เดนชัดทําใหเกิดการทํา
งานไปในทิศทางเดียวกัน
111 การกําหนดบทบาทของ
บุคลากรที่ชัดเจนทําให
เกิดการสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในการทํางาน
112 ผูบริหารตองสราง
วัฒนธรรมใหมๆใหเกิดแก
บุคลากรในองคการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

33

3

3

122

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

113 ผูบริหารชวยใหบุคลากร
เพิ่มพูนความรูและทักษะ
การทํางาน
114 ผูบริหารเปนผูมีความ
สามารถในการแกปญหา
ในองคการ
115 ผูบริหารใชกระบวนการ
รวมมือในการตัดสินใจ
116 ผูบริหารเปนผูกําหนด
นโยบายและทิศทางของ
โรงเรียน
117 ผูบริหารสรรหาและคัด
เลือกบุคลากรโดยใช
ขอมูล จากแหลงตางๆที่
ถูกตองเชื่อถือไดมาใชใน
การพัฒนาบุคลากร
118 การจัดระบบขอมูลที่ถูก
ตองเชื่อถือไดเปนประโยชน
ตอการบริหารงาน
119 ผูบริหารตองเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
การพัฒนางานในองคการ
120 ผูบริหารเปนผูที่มีภาวะ
ผูนํา มุงมั่นสรางคุณภาพ
ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน

3
3

3

3

3

3

33

3
3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3

3
3

3

123

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

121 ผูบริหารเปนผูประสาน
ความรวมมือกับทุกฝาย
3
เพื่อสรางความเข็มแข็ง
ใหกับโรงเรียน
122 การพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพเปนหนาที่ของ
3
ผูบริหาร
123 การมีสวนรวมทําใหเกิด
การพัฒนางานในองคการ
124 บรรยากาศขององคการมี
ผลตอความสําเร็จของงาน
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
125 ความสัมพันธระหวางผู
บริหารและครูในโรงเรียน
มีผลตอบรรยากาศการ
ทํางาน
126 ผูบริหารใหความสนใจใน
ความกาวหนาตลอดจน
ปญหาอุปสรรคการ
ทํางานของครู
127 ผูบริหารควรใหผูปฏิบตั ิ
งานประเมินคุณภาพงาน
33
ของตนเอง

3

3

3
3 3

33
3

33

33

33

3

33

3

3

124

ที่

รายการ

128 ผูบริหารควรดําเนินการ
สรุปผลจากความจริงที่ได
พบเห็น
129 การนิเทศเปนการวางแผน
รวมกันของผูมสี วนเกี่ยว
ของทุกคนในการปรับปรุง
งานใหมีประสิทธิภาพ
130 การนิเทศเปนหนาที่ของ
ทางโรงเรียนที่จะปรับปรุง
งานและชวยเหลือครูโดย
ตรง
131 ผูนิเทศจะตองเปนผูม ี
ความรูปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและทักษะเฉพาะ
ดาน
132 การนิเทศชวยใหครูได
แลกเปลีย่ นประสบการณ
ซึ่งกันและกัน
133 การนิเทศเปนกระบวนการ
ที่ชวยใหครูเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการปฏิบตั ิงาน
134 การนิเทศทําใหครูไดรับ
ขอมูลยอนกลับทีส่ ะทอน
ใหเห็นขอดีขอควรพัฒนา
ของการปฏิบัติงาน

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

3

3

3

3

3

333

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

125

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

135 การนิเทศที่ตอบสนองตอ
การเปลีย่ นแปลงของครู
กระตุนใหเกิดความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
136 การนิเทศตองพิจารณา
เลือกใชทักษะเทคนิควิธี
การใหเหมาะกับครู
แตละคน
137 ผูนิเทศตองมีทักษะการ
ติดตอประสานงานการ
สื่อสาร
138 การนิเทศควรมีขอมูล
นํามาประเมินสภาพการ
ทํางานเพื่อกําหนดความ
ตองการจําเปน
139 การนิเทศทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรเกิดประโยชน
สูงสุดในการทํางาน
140 การนิเทศเปนการนําในการ
ทํางานที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงาน
141 ขอมูลการวิเคราะหบุคคล
นํามาใชในการกําหนด
ความตองการการนิเทศ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

33

126

ที่

รายการ

142 ผูนิเทศควรวิเคราะหงาน
และจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบเพื่อนํามาใชใน
การพัฒนาครู
143 การนิเทศงานเปนการ
สรางความเขาใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
144 ภาระงานที่กําหนดและ
อธิบายอยางละเอียด
ชัดเจนจะเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
145 การกําหนดความรู ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถ
พิเศษ ในแตละภาระงาน
ทําใหเกิดการพัฒนาคน
ในองคการ
146 การประเมินตนเองของ
บุคลากรเปนประโยชน
ในการกําหนดความตอง
การนิเทศ
147 การนิเทศชวยในการแกไข
ปญหาจุดบกพรองให
เปนไปตามเปาหมาย

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

127

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

148 การนิเทศเปนการประสาน 3
ความคิดและประโยชน
3
ตางๆที่มีในตัวครูให
สามารถทํางานรวมกันได
3
149 การนิเทศชวยพัฒนา
ความสามารถของครู
3
และ ผลการปฏิบัติงาน
3
150 การนิเทศทําใหจัด
3
บุคลากร ในการทํางาน
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
151 ผูนิเทศควรมีศักยภาพทาง
3
เทคนิคและประสบการณ
152 การนิเทศงานจะเกิด
ประโยชนเมื่อดําเนินการ
3 3
ควบคูไปกับระบบการบริ
หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
153 การอบรมใหความรูเปน
การเพิม่ ความเชื่อมั่นและ 3
3
การยอมรับจากองคการ
154 การวัดอยางมีประสิทธิ
ภาพ ถือเปนเกณฑการ
33
3
ปฏิบัติงานของผูนิเทศ
155 การสื่อสารของผูนิเทศ
งานทําใหผูปฏิบัติปฏิบัติ
3
3
งานไดตามวัตถุประสงค

3

3

33
3
3
3

3
3

3

3
3
3

128

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

156 การนิเทศเปนการทํางาน
เปนทีมโดยอาศัยความ
รับผิดชอบของผูบริหาร
157 การนิเทศงานชวยปรับปรุง
ทัศนคติและสัมพันธภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน
158 การนิเทศงานควรเปนไป
ตามความตองการของครู
แตละคนในโรงเรียน
159 การนิเทศงานชวยในการ
จัดและบริหารงานใน
โรงเรียน
160 การนิเทศควรจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนให
เกิด ความคลองตัวใน
การทํางาน
161 การนิเทศชวยใหมีการนํา
ผลการวิจัยใหมๆมาใช
162 การวัดประสิทธิผลของ
การนิเทศควรใหผูมสี วน
เกี่ยวของมีสวนรวม
163 การใหขอมูลยอนกลับแก
ผูรับการนิเทศควรมีทั้ง
ขอดีและที่ควรปรับปรุง

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

129

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

164 การสรางขอตกลงในการ
ทํางานรวมกันเปนแนว
ทางการทํางานใหกับผู
ปฏิบัติงาน
165 การนิเทศงานควรเปนไป
ตามขอตกลงที่ทํารวมกัน
166 การนิเทศงานควรสราง
จุดมุงหมายในการทํางาน
ใหผูปฏิบัตสิ ามารถบรรลุผล
167 การนิเทศทําใหเกิดการ
ตื่นตัว กระตือรือรนอยู
เสมอ
168 ผูบริหารเห็นความสําคัญ
ของการนิเทศไดนําระบบ
3
เทคโนโลยีมาใชในการ
ทํางาน
169 การนิเทศทําใหครูกําหนด
เปาหมายในการทํางาน
170 การนิเทศทําใหเกิดความ
สัมพันธอันดีระหวาง
บุคลากร
171 การรวมกันกําหนดขอ
ตกลงกอนการนิเทศทํา
ใหเกิดการยอมรับในการ
ทํางาน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

33

130

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

172 การนิเทศเปนการชวยให
3
บุคคลรูจ ุดบกพรองที่มอง
ไมเห็นและนํามาปรับปรุง
173 การนิเทศเปนการพัฒนา
3
ศักยภาพการทํางานของ
แตละบุคคล
174 การทํางานเปนทีมเปนการ
สรางความสามัคคีและ
รวมมือกัน
175 การยอมรับการเปลี่ยน
แปลง ของบุคลากรทําให
เกิดการพัฒนางาน
176 มีความเปนกัลยาณมิตร
3
ในการนิเทศ
177 การนิเทศควรทําอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ
178 การนิเทศเปนการสราง
3
บรรยากาศของความเปน 3
มิตร
179 การนิเทศเปนการสราง
3
ขวัญและกําลังใจแกครู
180 การอํานวยความสะดวกทํา
3
ใหการนิเทศไปสูเปาหมาย
181 การมีสวนรวมทําใหการ
3
นิเทศบรรลุเปาหมาย

3

3

3

3

33

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

33

3

3

3

3
3

3

3
3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

182 บุคลากรทุกฝายมีความ
สําคัญตอองคการในการ
ทํางานใหสําเร็จ
183 การนิเทศทําใหผูบริหาร
ไดดูแลการปฏิบัติงาน 3 3
ของครูอยางใกลชิด
184 การนิเทศงานทําให
ผูบริหารใหขอมูลความ
33
กาวหนาของงานและวิธี
ที่จะทําใหงานสําเร็จ
185 วัฒนธรรมขององคการ
เปนตัวกําหนดวิถีการ
ทํางานของบุคลากร
186 การกําหนดบทบาทที่ชัด
เจนในการนิเทศทําใหเกิด
การยอมรับซึ่งกันและกัน
187 บุคลากรภายนอกที่เปนผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวนทําให
การนิเทศบรรลุเปาหมาย
188 การพัฒนาบุคลากรตอง
เปนไปอยางตอเนื่อง
189 การสนับสนุนเครื่องมือทํา
ใหเกิดความสะดวกในการ 3 3
ทํางาน

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3
3

3

3
3

3

33

132

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

190 งบประมาณเปนสวนหนึ่ง 3
ที่ทําใหงานสําเร็จเร็วขึ้น
191 การสรางเครือขายเปน
สวนหนึ่งที่สนับสนุนการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
192 ผูนิเทศตองมีความรูใน
3
เรื่องที่จะนิเทศอยาง
เชี่ยวชาญ
193 ผูบริหารมีการกํากับติด
ตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
195 การนิเทศควรเปนไปตาม
ความตองการของผูรับ
การนิเทศและสอดคลอง
กับปญหา
196 การวิเคราะหงานและคน
3
จะทําใหการนิเทศตรงกับ
ความสามารถของบุคคล
197 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปน
3
วิธีการที่ทําใหเกิดการ
พัฒนางาน
198 การสรางเครือขายนิเทศ
ทําใหเกิดการชวยเหลือกัน
3
ในองคการ

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

199 การมีสวัสดิการทําใหครูมี
3
ขวัญกําลังใจในการทํางาน
200 การสนับสนุนเทคโนโลยี
ทําใหเกิดความคลองตัว 3 3
ในการนิเทศ
201 ผูนิเทศตองสรางศรัทธา
3
ใหเกิดการยอมรับในตัว
ผูนิเทศ
204 ผูบริหารควรสรางความ
ตระหนักใหบุคลากรทุก
คนมีความเขาใจในการ
นิเทศ
205 สงเสริมสนับสนุนใหครู
3
ไดเขาถึงแหลงของสื่อ
206 การสะทอนผลหลังการ
นิเทศจะทําใหครูได
3 3
ปรับปรุงงาน
207 วิธีการนิเทศควรให
3
เหมาะสมกับคนและงาน
208 การนิเทศโดยทุกฝายมีสวน
รวมชวยลดความขัดแยง
209 การรวมมือชวยเหลือกัน
เปนวัฒนธรรมองคการที่
ทําใหการนิเทศบรรลุ
เปาหมาย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33
3

3
3

3

3
3
33

3

33
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

210 ผูบริหารตองมีความเขาใจ
งานทั้ง 4งานของโรงเรียน
211 ผูบริหารควรนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรเพื่อเปนการ 3
สรางขวัญกําลังใจ
212 สงเสริมใหครูไดแสวงหา
3
ความรูและใชความรูใน
การพัฒนางาน
213 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีกับบุคลากรทั้งภายใน 3
และภายนอก
214 ผูบริหารตองเปนนัก
3
ประสานการทํางาน
215 ยกยองชมเชยเมื่อครู
3
ประสบความสําเร็จ
216 เผยแพรความสําเร็จตอ
3
สาธารณชน
217 ผูบริหารตองมีทัศนคติที่
ดีตอการนิเทศที่จะ
พัฒนางาน
218 บุคลากรทุกฝายใน
โรงเรียนควรมีสวนรวม
3 3
ใน การประเมินผลงาน

3

3
3

33

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

33

3

3
3
3 3

3

135

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

219 ผูบริหารเคารพในความ
3
แตกตางระหวางบุคคล
ของคนในองคการ
220 การนิเทศควรมีการวาง
ระบบการทํางานที่ชัดเจน
221 ผูบริหารควรมีทักษะใน
3
การนิเทศ
222 การนิเทศควรคํานึงถึง
วัฒนธรรมขององคการ
223 จุดมุงหมายของการ
3
นิเทศควรชัดเจน
224 ผูบริหารควรมีขอมูลใน
ดานครูและนักเรียน
33
สําหรับการตัดสินใจใน
การนิเทศ
225 การนิเทศเนนการมีสวน
รวมเปนประชาธิปไตย
226 การกําหนดขอบขายการ
3
นิเทศงานควรชัดเจน
227 ควรมีขอมูลเพียงพอใน
การนํามาใชในการนิเทศ
33
งานในโรงเรียน
228 การจัดสภาพแวดลอมที่
ดีเอื้อตอการนิเทศงาน 3

3

3

3

3

3
3

3

3
3

3

3
33

33
3
33
3

3

3

3

136

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

229 ความรูความสามารถของ
บุคลากรในโรงเรียนควร
นํามาใชประกอบการ
นิเทศ
230 การนิเทศเปนกระบวน
การสรางศรัทธาเพื่อให
ไดใจและรวมมือในการ
ทํางาน
231 ความสัมพันธของบุคลากร
ในองคการมีผลตอการ
นิเทศงาน
232 ผูรับการนิเทศมีความตอง
การกาวหนาทางวิชาชีพ
233 การนิเทศชวยให
บุคลากรปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบไดดีขึ้น
234 การนิเทศเปนการเสริม
สรางสัมพันธภาพที่ดีใน
การทํางาน
235 การรวบรวมขอมูลและ
ประเมินผลจากการนิเทศ
นําไปปรับปรุงพัฒนางาน

3

3

3

3

3

3

33

3 3

3

33
3

3

3

3

3

3

3

3

33

137

ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

236 ผูนิเทศควรทราบ นโยบาย
แผนงาน ลักษณะงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
ของงานที่จะนิเทศ
237 ผูบริหารไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะครู
เกี่ยวกับวิธีการที่จะนิเทศ
งานในโรงเรียน
238 ผูบริหารมักใชวิธีการ
หลายอยางเพื่อใชในการ
นิเทศงานใหบรรลุ
เปาหมาย
239 ความรวมมือรวมใจการ
ทํางานเปนทีมเปนสิ่งที่ทํา
ใหการนิเทศงานสําเร็จ
240 โครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอื้ออํานวยตอ
ความคลองตัวในการ
นิเทศงาน
241 ผูบริหารไดกําหนดบทบาท
หนาที่และขอบขายงาน
ของบุคลากรทุกฝายไว
อยางชัดเจน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

242 ผูบริหารสรางความเชื่อ
มั่นไววางใจใหกับบุคลากร 3
ในโรงเรียน
243 การนิเทศงานเปนการชวย
ใหผูปฏิบัตมิ ีความกาวหนา
ดานวิชาชีพ
244 ผูบริหารมีความสามารถใน
การทําความเขาใจตอ
ปญหาและแกปญหาโดย
ใชการนิเทศเปนเครื่องมือ
245 ผูบริหารมีความสามารถ
นําการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องใหมๆมาพัฒนาการ
นิเทศงาน
246 ผูบริหารมีความสามารถ
และทักษะในการนิเทศ
งาน
247 ผูบริหารมีความสามารถ
ในการนิเทศเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
248 ผูบริหารเปนผูมีความ
สามารถในการนําความคิด
ริเริม่ และสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆมาใชในการนิเทศ
งาน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3
3

3
33

3
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ที่

รายการ

A. H. Mastow
Ben M. Hariss
Brown and Moberg
Burton and Brueckner
Glen G. Eye
Glickman, Gordon and Ross-Gordon
Hergberg
Jack J. Phillips
Jame Franseth
Jame R. Marks and King Stoop
Kimball Wiles and Lovell
Louis A. Allen
Robert L. Katz
Thomas H.Briggs and Joseph Justman
Thomas J. Sergiovanni
ชารี มณีศรี
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน
วไลรัตน บุญสวัสดิ์
วิจิตรและคณะ
สงัด อุทรานันท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สาย ภานุรัตน
สิทธิพงศ นิยมศรีสมศักดิ์
สุทธนู ศรีไสย

ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี (ตอ)

249 ผูบริหารใหการสนับสนุน
และสามารถในการนิเทศ
โดยการสอนแนะให
3
คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
250 การนิเทศทําใหผูบริหาร
ไดดูแลการปฏิบัติงาน 3 3
ของครูอยางใกลชิด
251 การนิเทศงานทําให
ผูบริหารใหขอมูลความ
33
กาวหนาของงานและวิธี
ที่จะทําใหงานสําเร็จ
252 การนิเทศทําใหผูบริหาร
สามารถพัฒนาศักยภาพ
33
ของบุคลากรเฉพาะทาง
ใหมีความรูความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น
253 ผูบริหารเห็นความสําคัญ
ของการนิเทศไดนํา
ระบบ เทคโนโลยีมาใช 3
ในการทํางาน

3

3

3

3

3

3

3

3
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การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ความรูความสามารถในการนิเทศ 3
ผูบริหารตองมีทัศนคติที่ดีตอการ
3
นิเทศที่จะพัฒนางาน
ยอมรับความแตกตางระหวาง
3
บุคคล
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนครู 3
ติดตามผลการปฏิบัติงานอยาง
3
สม่ําเสมอ
สงเสริมใหมีเครื่องมือ อุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ 3
งาน
ประสานความรวมมือกับหนวย
3
งานอื่น
ผูบริหารตองเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
สงเสริมการทํางานรวมกัน

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3 3

3
3
3

3 3

3

3

3

3

3

3 3 3

3

3 3

10 ใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
3 3
กําหนดเปาหมาย
11 เสริมสรางขวัญกําลังใจในการ
3 3 3
ทํางาน
12 พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเมื่อ
3 3
มีการเปลี่ยนแปลง
13 สรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
3
3 3
รวมงาน

3 3
3
3 3

3

3

3

3
3 3 3
3
3
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ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

14 สรางความพึงพอใจในการทํางาน
3
ใหมีความสุข
15 ผูรวมงานมีสวนรวมในการ
3
3
ตัดสินใจ
16 จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ
3
3
ปฏิบัติงาน
18 โครงสรางการบริหารงานมีความ
3 3
ชัดเจน
19 จัดสื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการในการใชประกอบการ
3
เรียนการสอน
20 มีความเปนกัลยาณมิตร
3 3
21 นิเทศตามบริบทของโรงเรียน
3
22 มีขอมูลเบื้องตนกอนการนิเทศ
23 ประสานการนิเทศใหชัดเจนโดย
จัดทําเปนปฏิทิน
24 ผูบริหารควรทํางานเปนทีม
25 รับฟงความคิดเห็นของผูรับการ
นิเทศ
26 สรางเครื่องมือนิเทศรวมกัน
27 สรางความเขาใจกอนการนิเทศ
28 นําผลการนิเทศมาวางแผน
พัฒนาตอเนื่อง
29 สงเสริมใหสรางเครือขายเรียนรู
รวมกัน
30 รวมแกไขปญหา

3

3
3

3 3 3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3
3

3

3 3 3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3
3 3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3
3
3
3
3

3 3
3

3
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ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

31 ทําใหผูรับการนิเทศปฏิบตั ิได
ถูกตอง
32 บุคคลภายนอกมีสวนเกี่ยวของ

3 3

34 จัดสวัสดิการใหเกิดขวัญกําลังใจ
35 การบริหารงานตองมีความ
โปรงใส
36 ผูบริหารมีทักษะการนิเทศ

3

37 การนิเทศควรมีการวางระบบการ
ทํางานที่ชัดเจน
38 นําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ
39 การนิเทศควรคํานึงถึงวัฒนธรรม
องคการ
40 ยกยองชมเชยเมื่อครูประสบ
ความสําเร็จ
41 เผยแพรความสําเร็จตอ
สาธารณชน
42 มีการวิเคราะหปญ
 หารวมกัน

3

3

3 3

3

3

3
3
3 3

3 3

3

43 บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนควรมี
3
สวนรวมในการประเมินผลงาน
44 การกําหนดจุดมุงหมายการนิเทศ
3
ตองชัดเจน
45 การนิเทศเปนไปตามความ
3
ตองการ
46 ควรศึกษาความตองการจําเปน 3
47 กําหนดขอบขายการนิเทศทั้ง 4
งานของโรงเรียน

3
3

3 3 3

3

3 3

3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3 3 3

3

3 3 3 3

3

3 3

3

3

3

3
3

3 3
3

3

3 3 3
3 3 3

3 3
3 3
3

3 3
3 3
3

3

3

143

ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

48 สรางแรงจูงใจในการนิเทศ
49 ผูบริหารมีขอมูลเพียงพอทั้ง
สําหรับการตัดสินใจในการนิเทศ
50 การนิเทศเนนการมีสวนรวมเปน
ประชาธิปไตย
51 การวางแผนการนิเทศใหทุกฝาย
มีสวนรวม
52 ความรูความสามารถของ
บุคลากรในโรงเรียนควรนํามาใช
ประกอบ การนิเทศ
53 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ

3
3

54 การนิเทศเปนกระบวนการสราง
ศรัทธาเพื่อใหไดใจและรวมมือใน
การทํางาน
55 ควรสะทอนผลการนิเทศทันที
3
เพื่อปรับปรุงงาน
56 ความสัมพันธของบุคลากรใน
องคการมีผลตอการนิเทศงาน
57 ผูรับการนิเทศมีความตองการ
กาวหนาทางวิชาชีพ
58 การนิเทศชวยใหบุคลากร
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ไดดีขึ้น
59 การนิเทศเปนการเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3

3

3 3
3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3 3 3 3
3 3

3

3

3 3 3 3
3 3 3
3

3 3 3

3
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ที่

รายการ

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

60 ทําใหผูบริหารไดขอมูลและนําผลจาก
การนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางาน
61 ผูนิเทศควรทราบนโยบาย แผนงาน
ลักษณะงาน หนาที่ความ
รับผิดชอบของงานที่จะนิเทศ
62 มีบรรยากาศแบบเปนกันเอง
63 ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะครูเกี่ยวกับวิธีการที่จะ
นิเทศงานในโรงเรียน
64 จัดทีมนิเทศชวยเหลือสนับสนุน
65 ความรวมมือรวมใจการทํางานเปน
ทีมเปนสิ่งที่ทําใหการนิเทศงาน
สําเร็จ
66 ผูบริหารติดตามและประเมินผล
การนิเทศงาน
67 นําระบบเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการทํางานและมี
ประสิทธิภาพ
68 ผูบริหารมีความสามารถในการทํา
ความเขาใจตอปญหาและแกปญหา
โดยใชการนิเทศเปนเครื่องมือ
69 ผูบริหารเห็นความสําคัญของการ
นิเทศ
70 ผูบริหารมีความสามารถในการ
นิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3

3

3 3

3 3 3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3 3 3

3

3

3

3 3

3

3 3

3

3 3
3

3 3 3
3

3

3
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ที่

รายการ

71 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางโรงเรียน
72 นํานวัตกรรมใหมๆมาใชในการ
พัฒนางาน
73 ผูบริหารมีความสามารถในการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ
74 การกําหนดบทบาทหรือมอบหมาย
งานมีความเหมาะสมกับความ
สามารถของบุคคล
75 ใหผูรับการนิเทศมีโอกาสในการ
เลือกวิธีการพัฒนาตนเอง
76 บุคลากรมีสวนรวมในการคัดเลือก
บุคคลในการทํางาน
77 ผูบริหารใหการสอนแนะ
78 ผูบริหารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
79 นํานวัตกรรมใหมๆมาใชในการ
พัฒนางาน
80 ผูบริหารกําหนดบทบาทหนาที่และ
ขอบขายของบุคลากรทุกฝายไว
อยางชัดเจน
81 ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นและ
ไววางใจในการนิเทศงานใหกับ
บุคลากรในโรงเรียน

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 12
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 13
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 14
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 15

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ตอ)

3
3

3

3 3

3 3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3 3

3 3

3

3

3

3 3

3

3

3 3 3

3

3
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งเปน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 37 เขต
ผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการและครูผูสอน จํานวน 129 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 461 คน เมื่อแยก
พิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
และประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ (percentage) รายละเอียด
ดังตาราง
ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
รวม
ขอ
1

2

3

สถานภาพ

จํานวน

รอยละ

รวม

214
247
461

46.40
53.60
100

รวม

14
59
105
283
461

3.00
12.80
22.80
61.40
100

รวม

119
325
17
461

25.80
70.50
3.70
100

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ไมเกิน 30 ป
- 31 - 40 ป
- 41 - 50 ป
- 51 ป ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- อื่นๆ
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ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
รวม
ขอ

สถานภาพ

4

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
- ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
- ผูอํานวยการโรงเรียน
- ครูวิชาการโรงเรียน
- ครูผูสอน

5

รวม
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
- ไมเกิน 5 ป
- 6 – 10 ป
- 11 - 15 ป
- 16 ป ขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

37

8.00

37
129
129
129
461

8.00
28.00
28.00
28.00
100

69
60
53
279
461

15.00
13.00
11.50
60.50
100

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 461 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247
คน คิดเปนรอยละ 53.60 เพศชายจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 46.40 ดานอายุ พบวา สวนใหญ
อายุ 51 ปขึ้นไปมีมากที่สุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 61.40 รองลงมา ไดแก อายุ 41 – 50 ป
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 22.80 อายุ 31- 40 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 12.80 และ
นอยที่สุดไดแกอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ ดานวุฒิการศึกษา
พบวา ปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 70.50 รองลงมาไดแก วุฒิปริญญาตรี
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จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 25.80 และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 3.70
ตามลําดับ ดานตําแหนงหนาที่ในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ไดรับมอบหมาย ใหรับผิดชอบกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาและผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษา จํานวนอยางละ 37 คน
คิดเปนรอยละ 8.00 เทากัน เปนผูอํานวยการโรงเรียน ครูวิชาการและครูผูสอน อยางละ 129 คน
คิดเปนรอยละ 28.00 เทากัน ดานประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน พบวา สวนใหญมีอายุงาน
16 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมาไดแกมีอายุงานไมเกิน 5 ป
จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 15.00 อายุงาน 6 – 10 ป มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 13.00 และ
อายุงาน 11 – 15 ป มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 11.50 ตามลําดับ
2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในการ
วิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( ) ࠉۓสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปนปจจัย
การนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (N=461)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

1

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูดําเนินการใหครูและบุคลากรทุก
ฝายมีสวนรวมในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูจัดการทรัพยากร ไดแกคน เงิน วัสดุ
สิ่งของใหเกิดประโยชนเอื้อตอการนิเทศบริหารงานวิชาการ
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติ
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศบริหารงานวิชาการใหเปนไปตาม
ขอตกลง

2
3

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.44

0.66

4.49

0.65

4.41

0.68

มาก

มาก
มาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่
4

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

ผูบริหารโรงเรียนใชศาสตรและศิลปเพื่อใหการนิเทศ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
5 การนิเทศบริหารงานวิชาการและการบริหารงานเปาหมาย
อยูที่คุณภาพการศึกษา
6 ผูบริหารมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมใหครูเกิดความ
พึงพอใจและรวมมือในการปฏิบัติงาน
7 ครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
คุณภาพของผูเรียน
8 ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญและมีภาวะผูนําในการ
นิเทศบริหารงานวิชาการ
9 ผูบริหารเปนผูคอยกํากับติดตามใหการนิเทศบริหารงาน
วิชาการเปนไปตามจุดหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
10 การนิเทศบริหารงานวิชาการผูบริหารควรคํานึงถึงความรู
ความสามารถและศักยภาพของครูแตละบุคคล
11 การนิเทศบริหารงานเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารใน
การพัฒนาศักยภาพและความ สามารถของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
12 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและ
รวมตัดสินใจในการปฏิบัติงานวิชาการรวมกัน

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ࠉ
 ) ۓมาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.43

0.64

มาก

4.44

0.65

มาก

4.37

0.68

มาก

4.48

0.63

มาก

4.52

0.64

มากที่สุด

4.47

0.65

มาก

4.38

0.68

มาก

4.46

0.63

มาก

4.46

0.64

มาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

13 การนิเทศบริหารงานวิชาการของผูบริหารเปนการกระตุน
สงเสริม ใหครูและบุคลากรเกิดการตื่นตัวในการพัฒนางาน
ในโรงเรียน
14 การประสานงาน ประสานคน ประสานเวลา ทําใหกิจกรรม
การนิเทศบริหารงานวิชาการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
15 สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม ประชุมและสัมมนา
เพื่อใหครูเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
16 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารจําเปนตองใชเทคโนโลยี
มาใชในการจัดทําเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
17 ในการนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดนําแนวคิดใหมๆ
มาใชในการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
18 การนิเทศบริหารงานอยางเปนระบบโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
19 ผูบริหารจัดสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อ
ตอการปฏิบัติงาน
20 ผูบริหารและครูรวมมือกันในการจัดทําสารสนเทศเพื่อเปน
เครื่องมือในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน
21 การนิเทศบริหารงานวิชาการควรมีความยืดหยุนสอดคลอง
กับความตองการและการเปลี่ยนแปลง
22 ผูบริหารจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกสบาย
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
ࠉ)
(ۓ
4.31

0.64

มาก

4.40

0.65

มาก

4.41

0.61

มาก

4.47

0.60

มาก

4.42

0.64

มาก

4.54

0.62

มากที่สุด

4.45

0.65

มาก

4.54

0.62

มากที่สุด

4.51

0.62

มากที่สุด

4.49

0.63

มาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัย การนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

23 การสรางบรรยากาศในโรงเรียนมีผลตอความสําเร็จของ
การนิเทศบริหารงานทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ
24 ความสัมพันธระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนมีผลตอ
บรรยากาศของการนิเทศบริหารงาน
25 ภาวะผูนําของผูบริหารทําใหครูและบุคลากรเกิดความ
เชื่อมั่นในการพัฒนางานไปสูเปาหมาย
26 ผูบริหารประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรมีโอกาสเขาถึง
แหลงของสื่อและเทคโนโลยีที่มีอยูทั้งในและภายนอก
โรงเรียน
27 การนิเทศบริหารงานวิชาการของผูบริหารเปนการสรางและ
พัฒนาความเปนผูนําผูตามแกครูและบุคลากรในโรงเรียน
28 ผูบริหารสนับสนุนใหครูนําผลจากการนิเทศการสอนไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
29 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการประเมินผลการ
นิเทศบริหารงานวิชาการ
30 ในการนิเทศบริหารงานผูบริหารใหเกียรติและยอมรับการ
ทํางานของครูและบุคลากร
31 การกําหนดบทบาทหนาที่ของครูและบุคลากรที่ชัดเจนทํา
ใหเกิดความรวมมือและยอมรับซึ่งกันและกันในการนิเทศ
บริหารงาน

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
คาเฉลี่ย มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
(ۓ
ࠉ)
4.53

0.60

มากที่สุด

4.55

0.61

มากที่สุด

4.60

0.60

มากที่สุด

4.52

0.60

มากที่สุด

4.52

0.60

มากที่สุด

4.59

0.59

มากที่สุด

4.53

0.60

มากที่สุด

4.55

0.60

มากที่สุด

4.52

0.59

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

32 วิธีการนิเทศบริหารงานของผูบริหารขึ้นอยูกับวัฒนธรรม
ของโรงเรียน
33 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหผูรับการนิเทศไดมี
โอกาสคิดสรางสรรคงานตามความสามารถของแตละบุคคล
34 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ ในการนิเทศบริหารงานแต
ละงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
35 การนิเทศบริหารงานจําเปนตองอาศัยการทํางานเปนทีม
ของคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอก
36 ผูบริหารควรเปนผูที่มีปฏิสัมพันธและเทคนิคในการนิเทศ
บริหารงาน เพื่อใหงานเกิดความคลองตัว
37 ผูบริหารควรมีขอมูลสารสนเทศจากแหลงตางๆที่ถูกตอง
นํามาใชประกอบในการนิเทศบริหารงานวิชาการ
38 การจัดระบบขอมูลงบประมาณที่ถูกตองเปนประโยชนตอ
การนิเทศบริหารงานงบประมาณ
39 การนิเทศบริหารงานงบประมาณของผูบริหารทําใหครูเกิด
ความเชื่อมั่นยอมรับและศรัทธาในตัวผูบริหาร
40 ผูบริหารสงเสริมใหผูปฏิบัติงานจัดระบบฐานขอมูล
สินทรัพยของโรงเรียน
41 การนิเทศบริหารงานแบบกัลยาณมิตรของผูบริหารทําใหครู
และบุคลากรเกิดความไววางใจในการขอคําแนะนํา
ชวยเหลือตางๆ

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน คิดเห็น
ࠉ)
(ۓ
(S.D.)
4.50

0.64

มากที่สุด

4.57

0.59

มากที่สุด

4.49

0.61

มาก

4.57

0.61

มากที่สุด

4.59

0.59

มากที่สุด

4.60

0.58

มากที่สุด

4.61

0.55

มากที่สุด

4.49

0.63

มาก

4.47

0.63

มาก

4.61

0.58

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

42 ผูบริหารควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศบริหารงาน
งบประมาณแกผูปฏิบัติใหชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได
43 ผูบริหารใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
44 ผูบริหารรวมกับครูและบุคลากรวิเคราะหงานและจัด
ลําดับความสําคัญของการใชงบประมาณ
45 ผูบริหารควรมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและมีเทคนิค
ในการนิเทศบริหารงานงบประมาณ
46 ผูบริหารควรมีขอมูลในการวิเคราะหคน วิเคราะหงานกอน
การนิเทศบริหารงาน เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน
47 ผูบริหารจัดใหครูมีการเรียนรูประสบการณจากหนวยงาน
อื่นเพื่อใหการจัดทํางานงบประมาณไดถูกตองและรวดเร็ว
48 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเพื่อติดตามการใช
งบประมาณทําใหการปฏิบัติงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
เปนไปตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ
49 การไดรับขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ใหถูกตองเปนการบริหารทรัพยากรใหเหมาะสม
50 ผูบริหารพิจารณาเลือกใชทักษะเทคนิคและวิธีการนิเทศ
บริหารงานใหเหมาะสมกับครูและบุคลากรเพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนางาน

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน คิดเห็น
ࠉ)
(ۓ
(S.D.)
4.58

0.56

มากที่สุด

4.52

0.60

มากที่สุด

4.35

0.64

มาก

4.47

0.65

มาก

4.48

0.68

มาก

4.42

0.68

มาก

4.41

0.65

มาก

4.44

0.61

มาก

4.51

0.61

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)
ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

51 การนิเทศบริหารงานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
ครูทําใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและสราง
ขวัญกําลังใจในการทํางาน
52 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการกระตุนใหครูเห็น
ความสําคัญและใหความรวมมือในการแกไขปญหา
53 การนิเทศบริหารงานเพื่อชวยทําใหการบริหารทรัพยากรที่
ไดรับจัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
54 การนิเทศบริหารงานเปนการชวยใหครูไดกําหนดเปาหมาย
ในการทํางานของตนเอง
55 การกําหนดความรูความสามารถในแตละภาระงานทําให
เกิดการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
56 ผูบริหารนําขอมูลมาวิเคราะหความตองการจําเปนในการ
พัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
57 สนับสนุนใหครูและบุคลากรรวมมือกัน ใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน
58 การนิเทศบริหารงานงบประมาณเปนการปองกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของครูผูรับผิดชอบ
59 การสื่อสารของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการนิเทศ
บริหารงานเปนไปตามเปาหมาย
60 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดมีโอกาสนําผล
การวิจัยใหมๆมาใชพัฒนางาน

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.48

0.63

มาก

4.49

0.62

มาก

4.42

0.67

มาก

4.43

0.65

มาก

4.43

0.66

มาก

4.30

0.72

มาก

4.47

0.63

มาก

4.52

0.62

มากที่สุด

4.55

0.62

มากที่สุด

4.31

0.71

มาก

155
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

61 ผูบริหารวางแนวทางการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
รวมกันกับครูและบุคลากร
62 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานจําเปนตองใหผู
ปฏิบัติงานไดรับความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ กอน
การนิเทศบริหารงาน
63 การนิเทศบริหารงานควรสรางจุดมุงหมายในการทํางานที่
สามารถบรรลุผลและใหทุกฝายมีสวนรวม
64 ผู บ ริ ห ารควรให ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งมี ส ว นร ว มในการ
ประเมิ น ผลการนิ เ ทศบริ ห ารงานงบประมาณ
65 การสรางขอตกลงรวมกันกอนการนิเทศติดตามงานเปนการ
สรางสัมพันธภาพใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
66 ผู บ ริ ห ารควรวิ เ คราะห ง านและจั ด เก็ บ ข อ มู ล สาร
สนเทศอย า งเป น ระบบเพื่ อ นํา มาใช ใ นการพั ฒ นา
บุ ค ลากร
67 การวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทําใหเกิดความคุนเคยและไววางใจ
68 การใหขอมูลยอนกลับแกผูรับการนิเทศควรเปนไปดวย
ความเที่ยง ใหขอมูลทั้งสวนดี สวนที่ควรไดรับการแกไข
ปรับปรุง
69 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการชวยใหผูปฏิบัติ
งานไดพัฒนาความรูความสามารถใหกาวหนาในดานวิชาชีพ

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.49

0.62

มาก

4.47

0.61

มาก

4.48

0.60

4.54

0.58

มากที่สุด

4.54

0.58

มากที่สุด

4.56

0.57

มากที่สุด

4.57

0.57

มากที่สุด

4.57

0.58

มากที่สุด

4.54

0.57

มากที่สุด

มาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

70 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
71 การนิเทศบริหารงานเปนการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของครูและบุคลากร
72 ผู บ ริ ห ารเป น ผู ที่ มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู ร ว มงาน
ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น
73 การมีภาวะผูนําของผูบริหารในการนิเทศบริหารงานทําให
เกิดการยอมรับ นําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
74 การอํานวยความสะดวกในการบริการ อุปกรณ เครื่องมือ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
75 บุคลากรทุกฝายมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน
ในการทํางานใหสําเร็จ
76 การนิเทศบริหารงานทําใหเกิดการทํางานเปนทีม
สรางความสามัคคีและความรวมมือของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน
77 วัฒนธรรมของโรงเรียนทําใหผูบริหารสามารถกําหนด
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร
78 บุคลากรภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนมีสวนทํา
ใหพัฒนางานบุคคล บรรลุเปาหมาย
79 ภาวะผูนําและบรรยากาศเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการนิเทศ
บริหารงานบุคคลประสบผลสําเร็จเร็วขึ้น

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.58

0.57

มากที่สุด

4.57

0.54

มากที่สุด

4.66

0.55

มากที่สุด

4.65

0.53

มากที่สุด

4.61

0.56

มากที่สุด

4.66

0.52

มากที่สุด

4.59

0.55

มากที่สุด

4.57

0.58

มากที่สุด

4.38

0.72

มาก

4.58

0.59

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

80 การสรางเครือขายเปนการสนับสนุน ใหการทํางาน
ของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
81 การวิเคราะหคนจะทําใหการนิเทศบริหารงานไดตรงกับ
ความตองการและความสามารถของบุคคล
82 การสรางเครือขายทําใหครูและบุคลากรเกิดการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในโรงเรียน
83 การจัดสวัสดิการที่เอื้อตอการทํางานทําใหครูและ
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
84 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารเปนนักประสาน
การทํางานกับทุกฝายไดดี
85 การส ง เสริ ม ให นํา เทคโนโลยี ม าใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ทํา ให ก ารประสานงานเกิ ด ความรวดเร็ ว
86 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการสรางแรงจูงใจทํา
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจและเกิดการยอมรับ
87 การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนการสรางวัฒนธรรม
ในโรงเรียนที่ทําใหการนิเทศบริหารงานเปนไปตามเปาหมาย
88 ผูบริหารสงเสริมใหครูไดแสวงหาความรูและใชความรู
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
89 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.21

0.70

มาก

4.29

0.73

มาก

4.48

0.59

มาก

4.51

0.58

มากที่สุด

4.50

0.58

มากที่สุด

4.43

0.62

มาก

4.19

0.74

มาก

4.52

0.62

มากที่สุด

4.51

0.60

มากที่สุด

4.53

0.59

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

90 ผูบริหารใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการคัดเลือก
บุคลากรใหตรงกับความตองการของโรงเรียน
91 ผูบริหารมีการยกยองชมเชยและเผยแพรผลการประเมิน
การปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
92 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหผลประโยชนตอบ
แทนอยางเปนธรรมแกครูและบุคลากร
93 ในการนิเทศบริหารงานผูบริหารตองยอมรับ และเคารพใน
ความแตกตางระหวางบุคคลของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
94 ผูบริหารควรกําหนดขอบขายการนิเทศบริหารงานให
ชัดเจนโดยพิจารณาจากเปาหมายหรือจุดเนนของโรงเรียน
95 การนิเทศบริหารงานผูบริหารควรสรางศรัทธาเพื่อใหครู
และบุคลากรทุกฝายรวมมือและรวมใจในการทํางาน
96 การนิเทศบริหารงานจําเปนตองคํานึงถึงบริบทของ
โรงเรียน
97 ผู บ ริ ห ารควรจั ด ที ม งานนิ เ ทศช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ครู
และบุ ค ลากรอย า งเป น ระบบ
98 ในการนิเทศบริหารงานผูบริหารตองคํานึง ถึงพฤติกรรม
ของบุคคลความตองการและแรงจูงใจในการทํางาน
99 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดขอมูลในการสรรหา
บุคลากรในการทํางานใหเหมาะสม

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.55

0.62

มากที่สุด

4.41

0.72

มาก

4.59

057

มากที่สุด

4.49

0.67

มาก

4.51

0.64

มากที่สุด

4.53

0.63

มากที่สุด

4.37

0.73

มาก

4.55

0.57

มากที่สุด

4.33

0.69

มาก

4.42

0.63

มาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน คิดเห็น
(xˉ )
(S.D.)

100 การนิเทศบริหารงานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
4.37
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
101 ผูบริหารใชการวิธีการนิเทศบริหารงานที่หลากหลายและ
4.54
ใชเครื่องมือเหมาะสมสอดคลองกับงาน
102 ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
4.62
จากการพัฒนาครูและบุคลากร
90 ผูบริหารใหครูและบุคลากรมีสวนรวมในการคัดเลือก
4.55
บุคลากรใหตรงกับความตองการของโรงเรียน
91 ผูบริหารมีการยกยองชมเชยและเผยแพรผลการประเมิน
4.41
การปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
105 ผูบริหารควรมีการวางแผนการนิเทศบริหารงานทั้งระยะสั้น
4.62
และระยะยาว
106 ผูบริหารแนะนําชวยเหลือและสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน
4.59
ของบุคลากรประสบผลสําเร็จ
107 ผูบริหารควรนําผลการประเมินในการนิเทศบริหารงานไป
4.52
แกไขปญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
108 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดดูแลการปฏิบัติงาน
4.58
ของครูและบุคลากรอยางใกลชิด
111 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารสามารถพัฒนา
ศักยภาพเฉพาะทางของบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 4.60
เพิ่มมากขึ้น

0.67

มาก

0.58

มากที่สุด

0.57

มากที่สุด

0.62

มากที่สุด

0.72

มาก

0.55

มากที่สุด

0.59

มากที่สุด

0.61

มากที่สุด

0.57

มากที่สุด

0.54

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

สวน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน คิดเห็น
(ۓ
ࠉ)
(S.D.)
4.52 0.62
มากทีส่ ุด

112 ผูบริหารมีแผนการนิเทศติดตามงานที่ชัดเจนในการนําไป
สูผูปฏิบัติ
113 ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศบริหารงานวิชาการเพื่อ
4.56
พัฒนาการเรียนการสอน
114 ผูบริหารนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการประมวลขอมูลทาง
วิชาการใหเปนสารสนเทศจัดเก็บเปนระบบทําใหครูเพิ่ม
4.56
ประสิทธิภาพการสอน
115 ผูบริหารใหการสนับสนุนความคิดริเริ่มนําการเปลี่ยนแปลงใน
4.42
เรื่องใหมๆมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน
116 ผูบริหารใหความชวยเหลือแนะนําบุคลากรในการแกปญหา
4.43
ตางๆโดยใชการนิเทศเปนเครื่องมือในการนิเทศบริหารงาน
117 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูและบุคลากรได
4.42
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
118 ผูบริหารเปนผูสรางความเชื่อมั่นและไววางใจในการนิเทศ
4.41
บริหารงานใหกับบุคลากรในโรงเรียน
119 โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอื้ออํานวยตอการนิเทศ
4.38
บริหารงานทําใหเกิดความคลองตัวและการยอมรับ
120 ความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมของครูและบุคลากร
ในโรงเรียนสงผลใหการนิเทศบริหารงานประสบความสําเร็จ

4.47

0.59

มากที่สุด

0.58

มากที่สุด

0.65

มาก

0.65

มาก

0.66

มาก

0.67

มาก

0.66

มาก

064

มาก
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแตละตัวแปรที่เปน
ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ในภาพรวม (ตอ)

ขอที่

ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

121 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดขอมูลครูและบุคลากร
มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบทําใหเกิดขวัญ
และ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
122 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการสงเสริมใหครูได
ใชความรูในการพัฒนางาน
123 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารสามารถสงเสริม
สนับสนุนความกาวหนาในตําแหนงการงานที่ปฏิบัติอยู
ของครูและบุคลากร
124 ในการนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูและบุคลากร
มีโอกาสนําเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง
125 ผูบริหารมีระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพทําใหการนิเทศบริหารงาน
เกิดความคลองตัวและรวดเร็ว
126 การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทําให
เกิดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
127 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารมีโอกาสประชาสัมพันธ
งานของครูและบุคลากรใหชุมชนทราบ
128 ผูบริหารควรติดตามและประเมินผลการนิเทศบริหารงาน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

สวน
ระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
(ۓ
ࠉ ) มาตรฐาน คิดเห็น
(S.D.)
4.43

0.64

มาก

4.41

0.65

มาก

4.45

0.64

มาก

4.49

0.63

มาก

4.39

0.68

มาก

4.18

0.74

มาก

4.26

0.69

มาก

4.60

0.56

มากที่สุด
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จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรทั้งหมด 128 ขอ
อยูในระดับมาก – มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย(ࠉ ) ۓอยูระหวาง 4.18 – 4.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.52 – 0.74 แสดงวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนรองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผูอํานวยการ
โรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรไมแตกตางกัน มีความสอดคลองกัน
โดยตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย (ࠉ ) ۓสูงสุดหาอันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 72 ผูบริหารเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ( = ࠉۓ4.66 , S.D. = 0.55 ) ตัวแปรที่ 75 บุคลากรทุกฝายมี
ความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนในการทํางานใหสําเร็จ (= ࠉۓ4.66, S.D.=0.52 ) ตัวแปรที่ 73 การมี
ภาวะผูนําของผูบริหารในการนิเทศบริหารงานทําใหเกิดการยอมรับ นําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ (= ࠉۓ
4.65, S.D.= 0.53) ตัวแปรที่ 102 ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากการพัฒนา
ครูและบุคลากร ( = ࠉۓ4.62,S.D.=0.57) ตัวแปรที่ 105 ผูบริหารควร มีการวางแผนการนิเทศบริหารงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ( = ࠉۓ4.62,S.D.= 0.55 ) และคาเฉลี่ยต่ําสุดใน หาลําดับสุดทายไดแก ตัวแปร
ที่ 126 การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทําใหเกิดการ ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (= ࠉۓ
4.18, S.D.= 0.74) ตัวแปรที่ 86 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการสรางแรงจูงใจ ทําใหผูปฏิบัติ
งานเกิดความเต็มใจและเกิดการยอมรับ ( = ࠉۓ4.19, S.D.= 0.74 ) ตัวแปร ที่ 80 การสรางเครือขายเปน
การสนับสนุน ใหการทํางานของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ࠉ = ۓ4.21, S.D.= 0.70) ตัวแปรที่ 127 การ
นิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารมีโอกาสประชาสัมพันธงานของครูและบุคลากร ใหชุมชนทราบ ( = ࠉۓ4.26,
S.D. =0.69 ) ตัวแปรที่ 56 ผูบริหารนําขอมูลมาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากร ( = ࠉۓ4.30, S.D.= 0.72 )
2.3 การวิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
การวิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
เปนการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO and Bartlett's Test
ซึ่งคา KMO เปนการทดสอบขอตกลงเบื้องตน ของความเหมาะสมของเมตริกซสหสัมพันธ (correlation
matric) ในภาพรวมของตัวแปรทั้งหมดวาขอมูลมีความเหมาะสมควรใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยหรือไม
โดยพิจารณาจากคา KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer - Olkin Measure of Sampling
Adequacy (MSA) อยูระหวาง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett's Test ใชทดสอบตัวแปร
ตางๆวามีความสัมพันธกันหรือไม ผลการวิเคราะหปจจัยดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square Sphericity
Df
Sig.

.914
46962.05
8128
.000

จากตารางที่ 6 พบวา ขอมูลจากตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหปจจัย
เนื่องจาก คา MSA (Measure of Sampling Adequacy) ตามวิธี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO ) มีคา
เทากับ 0.914 ซึ่งมีคาใกล 1.00 แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอมูล สามารถ
วิเคราะหปจจัยได และผลจากการทดสอบ Bartlett's Test พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ α เทากับ 0.000 แสดงวาเมตทริกซสหสัมพันธของตัวแปรมีความสัมพันธ ทําใหขอมูลสามารถนํา
ไปวิเคราะหตอไปได
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
โดยใชการสกัดปจจัย
(factor extraction) ดวยการวิเคราะหปจจัยหลัก ( Principal Component Analysis : PCA ) และ
ทําการหมุนแกน(rotation) แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และหมุนแกนปจจัยดวยวิธีแวรี่แมกซ
(varimax with Kaiser Normalization) เพื่อแจกแจงใหชัดเจนวาตัวแปรนั้นควรอยูในปจจัยใด ซึ่งเปน
วิธีการทําใหคาน้ําหนักปจจัยของตัวแปรมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในแตละปจจัย โดยขอตกลงเบื้องตนในการ
วิจัยครั้งนี้ใชเกณฑในการเลือกปจจัยดังนี้
1. มีคานําหนักปจจัยตั้งแต 0.6 ขึ้นไป ตามที่ แฮรและคณะ (Hair et.al) กลาววา น้ําหนัก
องคประกอบ ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปเปนคาน้ําหนักที่มีนัยสําคัญ ในทางปฏิบัติ (practically significant)
2. มีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1 ตามเกณฑของไคเซอร (Kaiser’s Criterion)
3. มีตัวแปรอธิบายปจจัยตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป
ผลการวิเคราะหโดยสกัดปจจัย ( factor extraction ) พบวา ตัวแปรปจจัยการนิเทศการ
บริหารโรงเรียน สามารถจัดกลุมปจจัยไดทั้งหมด 12 ปจจัย และมีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา
1.00 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงคาไอเกน คารอยละ ของความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนสะสม
ของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
Initial Eigenvalues
คาความ
แปรปรวนของ
ปจจัย
ตัวแปร
(Component)
(eigenvalues)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

31.567
6.681
5.446
4.516
3.734
3.275
2.855
2.483
2.376
2.247
2.163
1.931
1.857
1.744
1.701
1.589
1.528
1.474

Rotation Sums of Squared Loadings

คาความ
คาความ
แปรปรวน
คาความ
แปรปรวน
สะสม
แปรปรวน
รอยละ
รอยละ
ของตัวแปร
% of
Cumulative (eigenvalues)
Variance
%

24.661
5.220
4.255
3.528
2.917
2.559
2.230
1.940
1.856
1.756
1.690
1.508
1.450
1.363
1.329
1.242
1.194
1.151

24.661
29.881
34.136
37.664
40.582
43.140
45.371
47.310
49.166
50.922
52.612
54.121
55.571
56.934
58.263
59.504
60.698
61.849

7.464 *
5.120 *
4.933 *
4.718 *
4.628 *
4.464 *
4.415 *
4.404 *
4.228 *
4.100 *
3.987 *
3.790 *
3.043
3.025
2.786
2.711
2.577
2.289

คาความ
คาความ
แปรปรวน แปรปรวน
รอยละ สะสมรอยละ
% of
Cumulative
Variance
%

5.832
4.000
3.854
3.686
3.615
3.488
3.449
3.440
3.303
3.203
3.115
2.961
2.378
2.363
2.176
2.118
2.013
1.788

5.832
9.832
13.685
17.371
20.987
24.474
27.923
31.364
34.667
37.870
40.985
43.946
46.323
48.687
50.863
52.981
54.995
56.783
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ตารางที่ 7 แสดงคาไอเกน คารอยละ ของความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนสะสม
ของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน (ตอ)
Initial Eigenvalues
คาความ
แปรปรวนของ
ปจจัย
ตัวแปร
(Component)
(eigenvalues)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
*

1.415
1.355
1.289
1.233
1.207
1.151
1.132
1.094
1.058
1.041
1.005

คาความ
แปรปรวน
รอยละ
% of
Variance

1.106
1.059
1.007
.963
.943
.900
.884
.855
.826
.813
.785

Rotation Sums of Squared Loadings

คาความ
แปรปรวน
คาความ
สะสม
แปรปรวน
รอยละ
ของตัวแปร
Cumulative (eigenvalues)
%

62.955
64.014
65.021
65.984
66.927
67.827
68.711
69.566
70.392
71.206
71.991

2.276
2.272
2.176
1.879
1.787
1.650
1.592
1.521
1.463
1.435
1.415

คาความ
แปรปรวน
รอยละ
% of
Variance

คาความ
แปรปรวน
สะสมรอยละ
Cumulative
%

1.778
1.775
1.700
1.468
1.396
1.289
1.244
1.188
1.143
1.121
1.105

58.562
60.336
62.036
63.504
64.900
66.190
67.434
68.622
69.765
70.885
71.991

เปนปจจัยที่มีจํานวนตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีคาน้ําหนักปจจัย (Factor Loading)
ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้
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จากตารางที่ 7 แสดงจํานวนปจจัยที่เกี่ยวของ กับปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน พบวา
ปจจัยที่มีคาไอเก็น (eigenvalues) มากกวา 1 มี 29 ปจจัย เมื่อหมุนแกนแลวอธิบายความแปรปรวน
ไดทั้งหมดรอยละ 71.991 แตเมื่อพิจารณาตามเกณฑการคัดเลือกปจจัยที่มีคาน้ําหนักปจจัยตั้งแต 0.60
ขึ้นไป มีคาไอเก็น (eigenvalues) มากกวา 1 และมีตัวแปรอธิบายปจจัยตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป พบวา มี
เพียง 12 ปจจัยที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ ปจจัยที่ 1 -12 แตปจจัยอื่นๆอีก 17 ปจจัย
ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ จึงไมเขาขายการวิจัย สําหรับปจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 12 ปจจัยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของปจจัยไดรอยละ 43.946
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนตัวแปร คาน้ําหนัก ในแตละปจจัยของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ปจจัยที่
(factor)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวมทั้งสิ้น

จํานวนตัวแปร
9
6
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
62

คาน้ําหนักปจจัย
(Factor Loading)
0.623 – 0.830
0.628 – 0.725
0.656 – 0.787
0.636 – 0.818
0.616 – 0.769
0.664 – 0.860
0.602 – 0.819
0.619 – 0.805
0.617 – 0.782
0.658 – 0.746
0.612 – 0.783
0.626 – 0.807
0.602 – 0.860
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จากตารางที่ 8 พบวา ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
มีจํานวน 12 ปจจัย ดังนี้ ปจจัยที่ 1 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 9 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.623 – 0.830 ปจจัยที่ 2 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 6 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.628 – 0.725 ปจจัยที่ 3 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.656 – 0.787 ปจจัยที่ 4 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 4 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.636 – 0.818 ปจจัยที่ 5 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.616 – 0.769 ปจจัยที่ 6 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.664 – 0.860 ปจจัยที่ 7 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.602 – 0.819 ปจจัยที่ 8 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคา น้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.619 – 0.805 ปจจัยที่ 9 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.617 – 0.782 ปจจัยที่ 10 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.658 – 0.746 ปจจัยที่11 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.612 – 0.783 ปจจัยที่12 จํานวนตัวแปรที่อธิบายปจจัย 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักปจจัยอยู
ระหวาง 0.626 – 0.807 รวมทั้งสิ้น 12 ปจจัย 62 ตัวแปร รายละเอียดของแตละปจจัยปรากฏ
ดังตาราง
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ตารางที่ 9 ปจจัยที่ 1

ขอความ
ตัว
แปร
1 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม
ในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
9 ผูบริหารเปนผูคอยกํากับติดตามใหการนิเทศบริหารงานวิชาการเปนไป
ตามจุดหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
10 การนิเทศบริหารงานวิชาการผูบริหารควรคํานึงถึงความรูความสามารถ
และศักยภาพของครูแตละบุคคล
3 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติดําเนินกิจกรรม
การนิเทศบริหารงานวิชาการเปนไปตามขอตกลง
6 ผูบริหารมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมใหครูเกิดความพึงพอใจและ
รวมมือในการปฏิบัติงาน
5 การนิเทศบริหารงานวิชาการและการบริหารงานเปาหมายอยูที่คุณภาพ
การศึกษา
8 ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญและมีภาวะผูนําในการนิเทศบริหาร
งานวิชาการ
4 ผูบริหารโรงเรียนใชศาสตรและศิลปเพื่อใหการนิเทศบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
11 การนิเทศบริหารงานเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการพัฒนา
ศักยภาพและความ สามารถของครูและบุคลากร ในโรงเรียน
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.830
0.810
0.805
0.789
0.681
0.670
0.665
0.641
0.623
7.464
5.832

จากตารางที่ 9 พบวา ปจจัยที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 9 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.623 ถึง 0.830 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
7.464 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.832 แสดงวาตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
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รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และ ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการ
บริหารโรงเรียน ไดรอยละ 5.832 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัว
ประกอบอื่นๆแลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 1 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ตัวแปร
“ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนนิเทศ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน” มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด คือ 0.830 และตัวแปร“การนิเทศบริหารงาน
เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน”
มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.623 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับการนิเทศบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารที่จะดําเนินการใหการนิเทศบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัยนี้วา
“การนิเทศงานวิชาการ”
ตารางที่ 10 ปจจัยที่ 2

ตัวแปร
ขอความ
32 วิธีการนิเทศบริหารงานของผูบริหารขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของโรงเรียน
33 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหผูรับการนิเทศไดมีโอกาสคิด
สรางสรรคงานตามความสามารถของแตละบุคคล
31 การกําหนดบทบาทหนาที่ของครูและบุคลากรที่ชัดเจนทําใหเกิดความ
รวมมือและยอมรับซึ่งกันและกันในการนิเทศบริหารงาน
30 ในการนิเทศบริหารงานผูบริหารใหเกียรติและยอมรับการทํางานของครู
และบุคลากร
35 การนิเทศบริหารงานจําเปนตองอาศัยการทํางานเปนทีมของคณะบุคคล
ทั้งภายในและภายนอก
36 ผูบริหารควรเปนผูที่มีปฏิสัมพันธและเทคนิคในการนิเทศ
บริหารงานเพื่อใหงานเกิดความคลองตัว
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.725
0.698
0.688
0.670
0.652
0.628
5.120
4.000
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จากตารางที่ 10 พบวา ปจจัยที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 6 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.628 ถึง 0.725 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
5.120 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 4.000 แสดงวาตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด
และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 4.000 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 2 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา ตัวแปร “วิธีการ
นิเทศบริหารงานของผูบริหารขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของโรงเรียน” มีคาน้ําหนักปจจัย มากที่สุด คือ 0.725
และตัวแปร “ ผูบริหารควรเปนผูที่มีปฏิสัมพันธและเทคนิคในการนิเทศบริหารงานเพื่อ ใหงานเกิดความ
คลองตัว” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.628 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับการนิเทศ
บริหารงานทั่วไปภายในองคการ และการประสานความรวมมือจากภายนอก ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยนี้วา
“การนิเทศงานบริหารทั่วไป”
ตารางที่ 11 ปจจัย ที่ 3

ตัวแปร
ขอความ
51 การนิเทศบริหารงานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของครูทําใหเกิด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน
52 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการกระตุนใหครูเห็นความสําคัญ
และใหความรวมมือในการแกไขปญหา
50 ผูบริหารพิจารณาเลือกใชทักษะเทคนิคและวิธีการนิเทศบริหารงานให
เหมาะสมกับครูและบุคลากรเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนางาน
53
49

การนิเทศบริหารงานชวยทําใหการบริหารทรัพยากรที่ไดรับจัดสรรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
การไดรับขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตองเปน
การบริหารทรัพยากรใหเหมาะสม
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.787
0.751
0.687

0.659
0.656
4.933
3.854

171
จากตารางที่ 11 พบวา ปจจัยที่ 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.656 ถึง 0.787 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ
4.718 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.686 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 3.686 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวาตัวแปร “การ
นิเทศบริหารงานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของครูทําใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและ
สรางขวัญกําลังใจในการทํางาน ” มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด คือ 0.787 และตัวแปร “การไดรับขอมูล
ยอนกลับเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตองเปนการบริหารทรัพยากรใหเหมาะสม” มีคาน้ําหนัก
ปจจัยนอยที่สุด คือ 0.656 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับการนิเทศการบริหารบุคคลให
เกิดการพัฒนางาน ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยนี้วา “การนิเทศงานบุคคล”
ตารางที่ 12 ปจจัยที่ 4

ตัวแปร
ขอความ
61 ผูบริหารวางแนวทางการนิเทศติดตามการดําเนินงานรวมกันกับครูและ
บุคลากร
34 ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ ในการนิเทศบริหารงานแตละงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอคุณภาพการศึกษา
62 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานจําเปนตองใหผูปฏิบัติงาน ไดรับ
ความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ กอนการนิเทศบริหารงาน
63 การนิเทศบริหารงานควรสรางจุดมุงหมายในการทํางานที่สามารถ
บรรลุผลและใหทุกฝายมีสวนรวม
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.818
0.814
0.709
0.636
4.718
3.686
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จากตารางที่ 12 พบวา ปจจัยที่ 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.636 ถึง 0.818 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
4.516 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.528 แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน ไดรอยละ 3.528 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 4 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตัวแปร
“ผูบริหารวางแนวทางการนิเทศติดตามการดําเนินงานรวมกันกับครูและบุคลากร” มีคาน้ําหนักปจจัย
มากที่สุด คือ 0.818 และตัวแปร “การนิเทศบริหารงานควรสรางจุดมุงหมายในการทํางานที่สามารถ
บรรลุผลและใหทุกฝายมีสวนรวม ” คาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.636 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้
เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ตองอาศัยรวมมือใหการทํางานไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน ผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัย
นี้วา “การมีสวนรวม”
ตารางที่ 13

ปจจัยที่ 5

ตัวแปร
ขอความ
18 การนิเทศบริหารงานอยางเปนระบบโดยใชสื่อและเทคโนโลยีชวยทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
19 ผูบริหารจัดสงเสริมสนับสนุนใหมีสื่อและเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน
17 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดแนวคิดใหมๆโดยนํานวัตกรรม
มาใชในการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
16 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารจําเปนตองใชเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดทําขอมูลเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
20 ผูบริหารและครูรวมมือกันในการจัดทําสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.769
0.726
0.723
0.688
0.616
4.628
3.615

173
จากตารางที่ 13 พบวา ปจจัยที่ 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.616 ถึง 0.769 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
4.628 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.615 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 3.615 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 5 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตัวแปร “การ
นิเทศบริหารงานอยางเปนระบบโดยใชสื่อและเทคโนโลยี ชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน”
มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด คือ 0.769 และตัวแปร “ ผูบริหารและครูรวมมือกันในการจัดทําสารสนเทศ
เพื่อเปนเครื่องมือในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน”มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุดคือ 0.616 และเนื่องจาก
ตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับ การนําสื่อและเทคโนโลยี มาสนับสนุนใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึง
ตั้งชื่อปจจัยนี้วา “สื่อและเทคโนโลยี”
ตารางที่ 14 ปจจัยที่ 6

ตัวแปร
ขอความ
117 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูและบุคลากรไดปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน
116 ผูบริหารใหความชวยเหลือแนะนําบุคลากรในการแกปญหาตางๆ
โดยใชการนิเทศเปนเครื่องมือในการนิเทศบริหารงาน
118 ผูบริหารเปนผูสรางความเชื่อมั่นและไววางใจในการนิเทศบริหาร
งานใหกับบุคลากรในโรงเรียน
115 ผูบริหารใหการสนับสนุนความคิดริเริ่ม นําการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ใหมๆมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน
119
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอื้ออํานวยตอการนิเทศบริหารงาน
ทําใหเกิดความคลองตัวและการยอมรับ
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.860
0.826
0.816
0.721
0.664
4.464
3.488
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จากตารางที่ 14 พบวา ปจจัยที่ 6 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.664 ถึง 0.860 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ
4.464 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.488 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และ ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 3.488 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 6 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา ตัวแปร “การ
นิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูและบุคลากรไดปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน” มีคาน้ําหนักปจจัย
มากที่สุด คือ 0.860 และตัวแปร “โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอื้ออํานวยตอการนิเทศบริหารงานทําให
เกิดความคลองตัวและการยอมรับ”มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.664และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้
เกี่ยวของกับความมีภาวะผูนําของผูบริหารที่จะนําในการเปลี่ยนแปลงองคการทั้งดานการคิดริเริ่มสิ่งใหมๆ
มาสนับสนุนการทํางาน อีกทั้งตัวผูบริหารเองตองเปนผูที่จะสรางความเชื่อมั่น ใหบุคลากรไววางใจทั้งโดย
ตําแหนงที่ถูกแตงตั้งตามโครงสรางและการปฏิบัติตนของผูบริหาร ผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัยนี้วา “ภาวะผูนํา”
ตารางที่ 15 ปจจัยที่ 7
ตัวแปร
ขอความ
104 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอยางตรงไปตรงมา
128 ผูบริหารควรติดตามและประเมินผลการนิเทศบริหารงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
103 การนิเทศบริหารงานเปนการชวยเหลือใหครูและบุคลากรไดปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมาย
105 ผูบริหารควรมีการวางแผนการนิเทศบริหารงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
102 ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจาก
การพัฒนาครูและบุคลากร
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.819
0.799
0.706
0.649
0.602
4.415
3.449
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จากตารางที่ 15 พบวา ปจจัยที่ 7 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.602 ถึง 0.819 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
4.415 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.449 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน ไดรอยละ 3.449 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 7 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา ตัวแปร “ การ
นิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอยางตรงไปตรงมา ” มีคาน้ําหนัก
ปจจัยมากที่สุด คือ 0.819 และตัวแปร “ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากการ
พัฒนาครูและบุคลากร” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.602 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของ
กับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปกติและหลังจากไดรับการพัฒนา โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัยนี้วา “การติดตามและประเมินผล”
ตารางที่ 16 ปจจัยที่ 8

ตัวแปร
ขอความ
70 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
110 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารมีขอมูลในการสงเสริมใหครูและ
บุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ
107 ผูบริหารควรนําผลการประเมิน ในการนิเทศบริหารงานไปแกไข
ปญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
69 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการชวยใหผูปฏิบัติงานได
พัฒนาความรูความสามารถใหกาวหนาในดานวิชาชีพ
71 การนิเทศบริหารงานเปนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของครูและ
บุคลากร
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.805
0.795
0.719
0.689
0.619
4.404
3.440
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จากตารางที่ 16 พบวา ปจจัยที่ 8 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.619 ถึง 0.805 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
4.404 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.440 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 3.440 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 8 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา ตัวแปร “การ
นิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน” มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด คือ
0.805 และตัวแปร “ การนิเทศบริหารงานเปนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของครูและ บุคลากร” มีคา
น้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.619 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับการสรางแรงจูงใจ เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถและความกาวหนาในดานวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัยนี้วา
“แรงจูงใจ”
ตารางที่ 17 ปจจัยที่ 9

ตัวแปร
ขอความ
123 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารสามารถ สงเสริมสนับสนุนความ
กาวหนาในตําแหนงการงานที่ปฏิบัติอยูของครูและบุคลากร
122 การนิเทศบริหารงานของผูบริหารเปนการสงเสริมใหครูไดใชขอมูล
สารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนางาน
124 ในการนิเทศบริหารงานของผูบริหารทําใหครูและบุคลากรมีโอกาส
นําเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง
121 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารไดขอมูลครูและบุคลากรมา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบทําใหเกิดขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
120 ความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนสงผลใหการนิเทศบริหารงานประสบความสําเร็จ
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.782
0.746
0.744
0.694

0.617
4.228
3.303
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จากตารางที่ 17 พบวา ปจจัยที่ 9 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.617 ถึง 0.782 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
4.228 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.303 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด
และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 3.303 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 9 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตัวแปร “การ
นิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารสามารถสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนงการงานที่ปฏิบัติอยูของ
ครูและบุคลากร ”มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด คือ 0.782 และตัวแปร “ความรวมมือรวมใจในการทํางาน
เปนทีมของครูและบุคลากรในโรงเรียนสงผลใหการนิเทศบริหารงานประสบความสําเร็จ” มีคาน้ําหนัก
ปจจัยนอยที่สุด คือ 0.617 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับการนําขอมูลสารสนเทศมาใชใน
การวางแผนและสงเสริมการพัฒนางาน ตลอดจนการใชขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการสรางขวัญ
กําลังใจ ผูวิจัยตั้งชื่อปจจัยนี้วา “ขอมูลสารสนเทศ”
ตารางที่ 18 ปจจัยที่ 10

ตัวแปร
ขอความ
42 ผูบริหารควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับงานงบประมาณแกผูปฏิบัติ ให
ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได
38 การจัดระบบขอมูลงบประมาณที่ถูกตองเปนประโยชนตอการนิเทศ
บริหารงานงบประมาณ
40 ผูบริหารสงเสริมใหผูปฏิบัติงานจัดระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ
โรงเรียน
39 การนิเทศบริหารงานงบประมาณของผูบริหารทําใหครูเกิดความ
เชื่อมั่นยอมรับและศรัทธาในตัวผูบริหาร
41 การนิเทศบริหารงานแบบกัลยาณมิตรของผูบริหารทําใหครูและ
บุคลากรเกิดความไววางใจในการขอคําแนะนําชวยเหลือตางๆ
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.746
0.731
0.672
0.662
0.658
4.100
3.203
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จากตารางที่ 18 พบวา ปจจัยที่ 10 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 5 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.658 ถึง 0.746 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
4.100 และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ 3.203 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และ ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการ
บริหารโรงเรียนไดรอยละ 3.203 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัว
ประกอบอื่นๆแลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 10 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ตัวแปร “ผูบริหารควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับงานงบประมาณแกผูปฏิบัติใหชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติ
ได” มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุดคือ0.746และตัวแปร“การนิเทศบริหารงานแบบกัลยาณมิตรของผูบริหาร
ทําใหครูและบุคลากรเกิดความไววางใจในการขอคําแนะนําชวยเหลือตางๆ” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด
คือ 0.658 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับการนิเทศบริหารงานงบประมาณ ผูวิจัยจึงตั้งชื่อ
ปจจัยนี้วา “การนิเทศงานงบประมาณ”
ตารางที่ 19 ปจจัยที่ 11

ตัวแปร
ขอความ
67 การวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและบุคลากรทําใหเกิด
ความคุนเคยและไววางใจ
111 การนิเทศบริหารงานทําใหผูบริหารสามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะ
ทางของบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น
66 ผู บ ริ ห ารควรวิ เ คราะห ง านและจั ด เก็ บ ข อ มู ล สารสนเทศอย า ง
เป น ระบบเพื่ อ นํา มาใช ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
65 การสรางขอตกลงรวมกันกอนการนิเทศติดตามงานเปนการสราง
สัมพันธภาพใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.783
0.781
0.653
0.612
3.987
3.115

จากตารางที่ 19 พบวา ปจจัยที่ 11 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.612 ถึง 0.783 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
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3.987 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.115 แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน ไดรอยละ 3.11 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 11 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตัวแปร
“การวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและบุคลากรทําใหเกิดความคุนเคยและไววางใจ” มีคาน้ําหนัก
ปจจัยมากที่สุด คือ 0.783 และตัวแปร “ การสรางขอตกลงรวมกันกอนการนิเทศติดตามงานเปนการ
สรางสัมพันธภาพใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน” มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.612 และเนื่องจาก
ตัวแปรในปจจัยนี้เกี่ยวของกับ การวางแผนการนิเทศบริหารงานผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัยนี้วา “การวางแผน”
ตารางที่ 20 ปจจัยที่ 12

ตัวแปร
ขอความ
24 ความสัมพันธระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนมีผลตอบรรยากาศ
ของการนิเทศบริหารงาน
25 ภาวะผูนําของผูบริหารทําใหครูและบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในการ
พัฒนางานไปสูเปาหมาย
23 การสรางบรรยากาศในโรงเรียนมีผลตอความสําเร็จของการนิเทศ
บริหารงานทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ
22 ผูบริหารจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues )
คารอยละของความแปรปรวน ( percent of variance )

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.807
0.795
0.719
0.626
3.790
2.961

จากตารางที่ 20 พบวา ปจจัยที่ 12 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน 4 ตัวแปร มีคา
น้ําหนักในปจจัยอยูระหวาง 0.626 ถึง 0.807 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues ) เทากับ
3.790 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.961 แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวม
กันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียนไดรอยละ 2.961 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอื่นๆ
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แลว พบวา ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 12 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวา ตัวแปร
“ ความสัมพันธระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนมีผลตอบรรยากาศของการนิเทศบริหารงาน ” มีคา
น้ําหนักปจจัยมากที่สุด คือ 0.807 และตัวแปร “ผูบริหารจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวก
สบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ”มีคาน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด คือ 0.626 และเนื่องจากตัวแปรในปจจัย
นี้เกี่ยวของกับการสรางบรรยากาศที่สงผลตอความสําเร็จของการนิเทศบริหารงาน ผูวิจัยจึงตั้งชื่อปจจัยนี้
วา “บรรยากาศองคการ”
จากผลการวิเคราะห ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน จากกลุมตัวอยาง มี 12 ปจจัย สรุป
เปนแผนภูมิไดดังนี้

แผนภูมิที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห ปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
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จากแผนภูมิที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน จากกลุมตัวอยาง
พบวา ประกอบดวย 12 ปจจัย คือ 1) การนิเทศงานวิชาการ 2) การนิเทศงานบริหารทั่วไป 3) การ
นิเทศงานบุคคล 4) การมีสวนรวม 5) สื่อและเทคโนโลยี 6) ภาวะผูนํา 7) การติดตามและประเมินผล
8) แรงจูงใจ 9) ขอมูลสารสนเทศ 10) การนิเทศงานงบประมาณ 11) การวางแผน 12) บรรยากาศ
องคการ
2.4 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
โดยการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) ขั้นตอนนี้ เปนการนําปจจัย ซึ่งมีทั้งหมด
12 ปจจัยมาตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลในการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล และตรวจสอบคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรของปจจัย
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) เพื่อหาความ
สัมพันธของปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ซึ่งจอนหสันและวิชเชอรน (Johnson and Wichern)
กลาววา การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล พัฒนาโดย Hotelling H. เปนการวิเคราะหเพื่อหา ความ
สัมพันธของตัวแปร 2 ชุดโดยเนนไปที่การหาความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรชุดหนึ่งกับตัวแปรอีกชุดหนึ่ง
ดวยการสรางตัวแปรคาโนนิคอล (canonical variables) ขึ้นมา ซึ่งตัวแปรคาโนนิคอลนี้จะเปนฟงกชั่น
เชิงเสนของตัวแปรเดิมในแตละชุด โดยในครั้งแรกจะพิจารณาความสัมพันธเชิงเสนที่มีความสัมพันธมาก
ที่สุดหลังจากนั้นจะพิจารณาความสัมพันธเชิงเสนคูตอไปที่มีความสัมพันธมากที่สุดจากคูตางๆที่ไมมีความ
สัมพันธกับคูแรกและเรียกความสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอลวา สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical
correlation) ซึ่งสหสัมพันธคาโนนิคอลนี้ จะบอกความแข็งแรง (strength) ของความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 2 ชุด
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 เซต โดย
ตัวแปรแตละเซต มีมากกกวา 1 ตัว จํานวนตัวแปรแตละเซตจะเทากันหรือไมเทากันก็ได สถิติ วัดความ
สัมพันธของตัวแปร 2 เซต คือคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งเปนคาสหสัมพันธซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับคา
สหสัมพันธเพียรสัน คือใชวัดไดทั้งขนาดและทิศทางความสัมพันธและมีคาระหวาง -1 ถึง +1
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล มีความเหมาะสมในการนํามาใชกับการศึกษาวิจัยทาง
สังคมศาสตรและทางการศึกษาที่มักจะทําการศึกษาตัวแปรหลายๆดาน
เพื่อใหครอบคลุม ความสลับ
ซับซอนของมนุษย การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชวยใหสามารถอธิบายปรากฏการณของความ
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สัมพันธระหวางตัวแปร 2 ชุด ไดชัดเจนและแมนยํา อีกทั้งยังชวยใหการวิจัยมีความตรงภายในและความ
ตรงภายนอกมากขึ้น และการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรจะเปนการพิจารณาในลักษณะตัวแปร
หลายตัวกับตัวแปรหลายตัว ไมใชลักษณะรายคู
สําหรับการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล อธิบายโดยใชภาพที่ 7 ประกอบ ดังนี้

แผนภูมิที่ 7 คาโนนิคอลฟงกชั่นที่ n ของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
จากแผนภูมิที่ 7 แสดงคาโนนิคอลฟงกชั่นของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล โดยในภาพ
ที่ 7 สมมติวาตัวแปรเดิม 2 ชุด คือชุด X ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว คือ X1, X2 และ X3 กับ ชุด Y
จะมีการสรางตัวแปร
ประกอบดวยตัวแปร Y1 และ Y2 การหาความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองชุดนี้
คาโนนิคอล หรือตัวแปรสังเคราะห (canonical variable หรือ synthetic variable) ขึ้นมา ซึ่งตัวแปร
คาโนนิคอลนี้ จะเปนฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรเดิมในแตละชุด โดยการคํานวณหาคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรคาโนนิคอลกับตัวแปรเดิมทั้งสองชุด และเรียกคาสหสัมพันธของตัวแปรคาโนนิคอลแตละตัวกับ
ตัวแปรเดิมวา น้ําหนักคาโนนิคอล (canonical loading หรือ canonical structure correlations) ซึง่
ถามีคามากแสดงวาตัวแปรคาโนนิคอลนั้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมไดมากหลังจาก
นั้นจึงคํานวณหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอล และเรียกคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอล
วา สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation หรือ canonical correlation coefficient หรือRc)
ซึ่งจะมีคาเปนบวกและมีคาอยูระหวาง 0 -1 และแตละชุดของความสัมพันธที่กลาวมาเรียกวา ฟงกชั่น
คาโนนิคอล (canonical function) ดังนั้นจํานวนฟงกชั่นคาโนนิคอล จะมีกี่ฟงกชั่นจึงขึ้นอยูกับจํานวน
ตัวแปรที่นอยที่สุดที่ อยูในชุดตัวแปรเดิม (เชน ภาพที่ 7 จํานวนตัวแปรเดิมในชุดที่นอยที่สุดคือ 2 ตัวแปร
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ดังนั้นจะไดฟงกชั่นคาโนนิคอล 2 ฟงกชั่น) โดยคาโนนิคอลฟงกชั่นแรกจะสรางตัวแปรคาโนนิคอลที่ทํา
ใหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล สูงที่สุด คาโนนิคอลฟงกชั่นตอไปจะสรางตัวแปรคาโนนิคอลที่ทําใหมีความ
สัมพันธสูงที่สุดเทาที่จะทําได โดยตัวแปรคาโนนิคอลทั้งสองตัวในฟงกชั่นนี้จะตองไมมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรคาโนนิคอลทั้งสองตัวในฟงกชั่นกอนหนา
และถานําคาสหสัมพันธคาโนนิคอลมายกกําลังสอง
เรียกวา สหสัมพันธคาโนนิคอลกําลังสองหรือคาไอเก็น(squared canonical correlation or canonical
roots or eigenvalues : Rc2) เปนคาที่แสดงสัดสวนของความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรคาโนนิคอล
ทั้งสองชุดใชแสดง รอยละของความแปรปรวนของตัวแปรเดิม ที่มีสวนในการสราง ตัวแปรคาโนนิคอล
สําหรับคาเกิน (redun dancy index : R)เปนคาที่ใชวัดความแปรปรวนหรือความ แปรปรวนของตัวแปร
ชุดเดิมชุดหนึ่งที่สามารถพยากรณคาตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรเดิมอีกชุดหนึ่ง ถาคาเกินมากแสดงวา
ตัวแปรมีความสามารถในการพยากรณมาก
ดังนั้นจึงใชคาเกินในการประเมินประสิทธิภาพของการ
วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําปจจัยที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการบริหารโรงเรียน ทั้ง 12 ปจจัยมาเปนตัวแปรในการวิเคราะห เพื่อตองการทราบ
รูปแบบความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 12 ตัว โดยแบงกลุมตัวแปรดังกลาวออกเปน 2 กลุม เพื่อใชในการ
วิเคราะห ซึ่ง แฮมค็อก กลาววา การแบงตัวแปรใหเปน ตัวแปรตนหรือตัวแปรตามมีความสําคัญนอย
สําหรับการประมาณคาทางสถิตขิ องคาโนนิคอลฟงกชั่น เพราะการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปน
การใหน้ําหนักตัวแปรคาโนนิคอลที่มีความสัมพันธมากที่สุด โดยไมเนนวาตัวแปรเดิมตองอยูในตัวแปร
คาโนนิคอลชุดใด แตอยางไรก็ตาม ดวยเทคนิคการหาความสัมพันธที่มากที่สุดระหวางตัวแปรคาโนนิคอล
ทั้งสองตัว ตัวแปรแตละตัวในแตละชุดจึงสัมพันธกับตัวแปรตัวอื่นๆในทั้งสองชุด ดวยเหตุนี้การเพิ่มหรือ
ลบตัวแปรเพียงตัวใดตัวหนึ่งจึงมีผลกระทบกับผลที่ได โดยเฉพาะกับตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงขาม การ
จัดแบงตัวแปรใน แตละชุดของตัวแปรคาโนนิคอลไมวาจะเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรตาม จึงตองใชความ
ระมัดระวัง นักวิจัยตองมีแนวคิดเชื่อมโยงชุดของตัวแปรกอนทําการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลเพื่อ
ทําใหการกําหนดตัวแปรตนหรือตัวแปรตาม มีความสําคัญตอการสรางความสัมพันธที่แข็งแรง สําหรับ
ตัวแปรทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อใหไดความสัมพันธที่แข็งแรงมากที่สุดจึงกลับไปพิจารณาการแบงกลุมตัวแปร เปน
2 กลุม โดยพิจารณาปจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิด ของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ซึ่งเปนงานที่ตองนิเทศในโรงเรียน ซึ่งไดแก 1) งานวิชาการ
2) งานงบประมาณ 3) งานบุคคล และ 4) งานบริหารทั่วไป แนวคิดของเซอรจิโอวานี และสตารเร็ต
(Sergiovanni and Starratt) เกี่ยวกับการเปนผูนิเทศงานที่ดีประกอบดวย 1) การสรางบรรยากาศที่ดี
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ขององคการ 2) การสรางทีมงาน 3) การแกปญหาความขัดแยง 4) การตัดสินใจ 5) การวางแผนและ
การจัดการประชุม 6) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 7) การมอบหมายงานบุคลากร 8) การนําใน
การเปลี่ยนแปลง แนวคิดของบราวนและโมเบอรก ( Brown & Moberg ) ที่กลาววาการนิเทศงานที่
สมบูรณจะประกอบดวย การนิเทศงาน 3 ลักษณะ คือ 1) การนิเทศงานแบบเนนคน 2) การนิเทศ
งานแบบเนนงาน และ 3) การนิเทศงานแบบมีสวนรวม แนวคิดของเบอรตัน และ บรัคเนอร (Burton
and Brueckner) ที่กลาวถึงปจจัยการนิเทศมี 4 ประการคือ 1) การนิเทศควรมีความถูกตองตามหลัก
วิชา 2) การนิเทศควรเปนวิทยาศาสตร 3) การนิเทศควรเปนประชาธิปไตย 4) การนิเทศควรจะเปนการ
สรางสรรค แนวคิดของ สงัด อุทรานันท ไดกลาวถึงการนิเทศที่ประสบผลสําเร็จสูงประกอบดวยปจจัย
1) วางแผนการนิเทศ (Planning) 2) ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing) 3) ลงมือปฏิบัติ
งาน (Doing) 4) สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing) 5) ประเมินการนิเทศ (Evaluating) จากแนวคิด
ดังกลาวผูวิจัยไดแบงกลุมตัวแปรเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมดานการนิเทศบริหารงานโรงเรียน ประกอบดวย
การนิเทศงานวิชาการ, การนิเทศงานบริหารทั่วไป, การนิเทศงานบุคคล , ภาวะผูนาํ , การนิเทศงาน
งบประมาณ , บรรยากาศองคการ , การวางแผน และ 2) กลุมดานการสงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
ประกอบดวย การมีสวนรวม , สื่อและเทคโนโลยี , การติดตามและประเมินผล, แรงจูงใจ , และขอมูล
สารสนเทศ แลวจึงทําการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งขั้นตอนนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
2.4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล
ตามกฎอยางงาย (rule of thumb) จํานวนขอมูลที่จะใช
ในการวิเคราะหสหสัมพันธ
คาโนนิคอล ควรจะมีอยางนอย 4 รายตอหนึ่งตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห จึงจะถือวาเหมาะสมในการ
วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล หากนอยกวานี้คาน้ําหนัก (weight) หรือ คาความแปรปรวนมาตรฐาน
(standardize coefficients) ที่คํานวณไดจะไมคงที่
ซึ่งการวิจัยนี้มีกลุมตัวแปรที่ตองการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล จํานวน 12 ตัว จึงตองการขอมูลอยางนอย 48 ราย แตการวิจัยนี้มีจํานวน 461
ราย ซึ่งมากกวากฎที่ตั้งไว จึงมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลตอไป
2.4.2 การตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรการนิเทศบริหารงานโรงเรียน คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธภายในตัวแปร ดานการสงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน
ขามกลุม แสดงดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรดาน การนิเทศบริหารงานโรงเรียน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปร
ดานการสงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในขามกลุม ดังนี้
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X1 การนิเทศงานวิชาการ
1
X2 การนิเทศงานบริหารทั่วไป .326** 1
X3 การนิเทศงานบุคคล
.316** 412** 1
X4 ภาวะผูนํา
.357** .526** .393** 1
X5 การนิเทศงานงบประมาณ
.154** .229** .166** .237**
X6 บรรยากาศองคการ
.308** .453** .311** .180**
X7 การวางแผน
.345** .435** .417** .168**
X8 การมีสวนรวม
.322** .428** .479** .235**
X9 สื่อและเทคโนโลยี
.397** .402** .367** .189**
X10 การติดตามและประเมินผล .263** .391** .376** .222**
X11 แรงจูงใจ
.270** .382** .432** .250**
X12 ขอมูลสารสนเทศ
.145** .247** .309** .673**
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

X10

n=461
X11 X12

X5

X6

X7

X8

X9

1
.404**
.399**
.380**
.448**
.401**
.409**
.234**

1
.297**
.279**
.573**
.301**
.222**
.202**

1
.472**
.309**
.449**
.590**
.188**

1
.314**
.418**
.432**
.309**

1
.305** 1
.244** .444** 1
.177** .234** .247** 1
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จากตารางที่ 21 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดการนิเทศบริหารงาน
โรงเรียนกับตัวแปรชุดการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
มีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.145 – 0.673 ซึ่งสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทุกค่า โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ 12 (ข้อมูล
สารสนเทศ) กับปัจจัยที่ 4 (ภาวะผู้นา) มีค่าเท่ากับ 0.673 รองลงมา คือ ปัจจัยที่ 7 (การวางแผน)
กับ ปัจจัยที่ 11(แรงจูงใจ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.590 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
น้อยที่สุด คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ 12 (ข้อมูลสารสนเทศ) กับปัจจัยที่ 1 (การนิเทศ
งานวิชาการ ) มีค่าเท่ากับ 0.145
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีค่า 0.154 - 0.526 ซึ่งสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปร ด้านการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการนิเทศ มีค่าอยู่ระหว่าง0.145 - 0.673 ซึ่งสัมพันธ์กันทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในข้ามกลุ่มระหว่างกลุ่มตัวแปร ด้านการนิเทศ
บริหาร งานโรงเรียนกับกลุ่มตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง
0.145 – 0.673 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ พบว่า
ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน กับ กลุ่มตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศทุกตัวไม่มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์ข้ามกลุ่มกันมีความเหมาะสม
สาหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในขั้นตอนต่อไป
2.4.3 การประเมินความเหมาะสมของฟังก์ชั่นคาโนนิคอลที่แปลผล
คาโนนิคอลฟังก์ชั่นใดมีความเหมาะสมที่จะแปลผลหรือไม่นั้นพิจารณาจาก 1) การ
ทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีนัยสาคัญทางปฏิบัติและ 2) การ
วิเคราะห์ค่าเกินของแต่ละคาโนนิคอลฟังก์ชั่น ซึ่งในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดังนี้
2.4.3.1 การทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติและค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีนัยสาคัญ
ทางปฏิบัติ
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ตารางที่ 22 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างตัวแปร ชุดการนิเทศบริหารงานโรงเรียน กับ ตัวแปรชุดการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ค่าไอเกน และสถิติทดสอบ
canonical
function

canonical
correlation
(Rc)

1

.814

2

canonical
root
(Rc2)

wilk’s lamda

chi-square

( )

(2)

df.

sig.

.6625

.163

823.978

35.000

.000

.602

.3624

.481

332.355

24.000

.000

3

.467

.2180

.753

128.368

15.000

.000

4

.184

.0338

.963

17.029

8.000

.030

5

.057

.0032

.997

1.455

3.000

.693

จากตารางที่ 22 พบว่า การหาค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างตัวแปรด้านการนิเทศบริหาร
งานโรงเรียน จานวน 7 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านการนิเทศงานวิชาการ ปัจจัยด้านการนิเทศงานบริหารทั่วไป
ปัจจัยด้านการนิเทศงานบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ปัจจัยด้านการนิเทศงานงบประมาณ ปัจจัยด้านการ
วางแผน และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ กับตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ จานวน 5 ตัว
ได้แก่ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผล ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ได้ฟังก์ชั่น คาโนนิคอล 5 ฟังก์ชั่น (จานวนฟังชั่นคาโนนิคอล
จะเท่ากับจานวนตัวแปรของชุดตัวแปรที่มีจานวน ตัวแปรน้อยกว่า) โดยคาโนนิคอลฟังก์ชั่น ที่ 1 คาโนนิคอล
ฟังก์ชั่นที่ 2 คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.814, 0.602 และ 0.467ตามลาดับ
และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกฟังก์ชั่น คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 4 มีค่า
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.184 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 5 มีค่า
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.057 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
นัยสาคัญทางปฏิบัติของคาโนนิคอลฟังก์ชั่น พิจารณาได้จากสหสัมพันธ์คาโนนิคอล และไม่มี
แนวทางบอกว่าค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ควรจะมีค่าเป็นเท่าใดจึงเหมาะสมการตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อค้นพบ
ที่ทาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาการวิจัยมากขึ้น และจากตารางที่ 22 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ระหว่างตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน กับ ตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ อธิบาย
ความแปรปรวนร่วมระหว่างชุดของตัวแปรในฟังก์ชั่น ได้ร้อยละ 66.25 , 36.24 , 21.80, 3.38 และ 0.32
ตามลาดับ
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ในที่นี้ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ว่า คาโนนิคอลฟังก์ชั่นใดอธิบายความแปรปรวนได้ต่ากว่าร้อยละ 10 ไม่มี
นัยสาคัญทางปฏิบัติ ผู้วิจัยไม่นามาพิจารณาค่าน้าหนักความสาคัญคาโนนิคอล ซึ่งคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 4
และคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 5 เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 และ คาโนนิคอล
ฟังก์ชั่นที่ 2 คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 มีนัยสาคัญทางปฏิบัติจึงควรได้รับการแปลผล
2.4.4 การวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ชั่น
การยอมรับฟังก์ชั่นคาโนนิคอลที่จะทาการแปลผลนั้น สามารถวัดได้จากค่าเกินซึ่งปริมาณค่าเกิน
น้อยที่สุดที่จะรับได้เป็นเท่าไรนั้น ไม่มีแนวทางบอกไว้ชัดเจนนักวิจัยต้องกาหนดเองโดยพิจารณา ค่าไอเก็น
ประกอบ ค่าเกินนั้นเป็นค่าที่ใช้ในการวัดปริมาณความแปรปรวนของตัวแปรเดิมชุดที่หนึ่งที่สามารถพยากรณ์
ค่าตัวแปรคาโนนิคอล จากตัวแปรเดิมอีกชุดหนึ่ง ถ้าค่าเกินมากแสดงว่ามีความสามารถในการพยากรณ์มาก ใน
การวิเคราะห์ค่าเกินของฟังก์ชั่นคาโนนิคอลนี้ ผู้วิจัยกาหนดค่าเกินในคู่ตรงข้ามต่าสุดที่ยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละ
20 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าเกินของฟังก์ชั่นคาโนนิคอล แสดงดังตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ชั่น
สัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน
ที่ถูกอธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอล
ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเอง
ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม
(shared variance)
(redundancy)
canonical สัดส่วนความ สัดส่วนความ ค่าไอเก็น สัดส่วนความ สัดส่วนความ
function แปรปรวน
แปรปรวน (explained แปรปรวน แปรปรวนสะสม
variance) (percentage) (cumulative
(percentage)
สะสม
(cumulative
Percentage)
percentage)
1
.408
.408
.270
.270
.662
2

.142

.550

.362

.051

.321

3

.104

.654

.218

.023

.344

สัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
ที่ถูกอธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอล
ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเอง
ในตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงข้าม
(shared variance)
(redundancy)
ค่าไอเก็น
canonical สัดส่วนความ สัดส่วนความ
(explained สัดส่วนความ สัดส่วนความ
function แปรปรวน
แปรปรวน
แปรปรวน แปรปรวนสะสม
variance)
(percentage)
สะสม
(percentage) (cumulative
(cumulative
percentage)
percentage)
1
.448
.448
.297
.097
.662
2

.164

.612

.362

.059

.356

3

.158

.770

.218

.034

.390

จากตารางที่ 23 ค่าเกินเป็นค่าใช้วัดปริมาณ ความแปรปรวนของตัวแปรเดิมชุดหนึ่งที่สามารถ
พยากรณ์ค่าตัวแปรคาโนนิคอล จากตัวแปรเดิมอีกชุดหนึ่งถ้าค่าเกินมากแสดงว่ามีความสามารถ ในการพยากรณ์
มาก ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ค่าเกินของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนที่ถูกอธิบาย โดยตัวแปรด้านการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ พบว่า มีค่า คือ 0.270 หมายความว่าความแปรปรวนของตัวแปร ด้านการ
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนได้ ร้อยละ 27.00
ในขณะที่ค่าเกินของกลุ่มตัวแปร ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ที่ถูกอธิบายโดยตัวแปร ด้านการนิเทศ
บริหารงานโรงเรียน พบว่า มีค่า คือ 0.297 หมายความว่า ความแปรปรวนของตัวแปรด้านการนิเทศบริหาร
งานโรงเรียน ถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ได้ร้อยละ 29.70 และความแปรปรวน
ร่วมของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีค่า 0.408 หมายความว่า ร้อยละ 40.80 ของความ
แปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนอยู่ในคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 ในขณะเดียวกัน
ค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ มีค่า คือ 0.448 หมายความว่า
ร้อยละ44.80 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศอยู่ในคาโนนิคอล
ฟังก์ชั่นที่ 1 ดังนั้นคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 จึงมีค่าเกินสูงกว่าที่ผู้วิจัยกาหนดไว้คือร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าเกินของ คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 ตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนและ
ฟังก์ชั่นที่ 2 ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ พบว่า มีค่าเกินต่า คือ 0.051 และ 0.059 ตามลาดับ
หมายความว่า ความแปรปรวนของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนถูกอธิบายด้วยตัวแปร ด้านการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ได้ร้อยละ 5.10 และความแปรปรวนของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศ ถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน ได้ร้อยละ 5.90 และตัวแปรทั้งสองชุด
มีค่าความแปรปรวนร่วมต่า คือ ตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีค่าความแปรปรวนร่วม 0.142
หมายความว่า ร้อยละ 14.20 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนอยู่ใน
คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 และค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ มีค่า
0.164 หมายความว่า ร้อยละ 16.40 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศ อยู่ในคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 ดังนั้นคาโนนิคอลฟังก์ชั่นค่าที่ 2 จึงมีค่าเกินต่ากว่าที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
ถึงแม้ว่าคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 จะมีนัยสาคัญทางสถิติ
แต่เนื่องจากมีสัดส่วนของค่าเกินไม่มากพอที่จะ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 จึงไม่เป็นที่ยอมรับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 ตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนและ
ฟังก์ชั่นที่ 3 ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ พบว่า มีค่าเกินต่า คือ 0.023 และ 0.034 ตามลาดับ
หมายความว่า ความแปรปรวนของตัวแปร ด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ได้ร้อยละ 2.30 และความแปรปรวนของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศ ถูกอธิบายด้วยตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน ได้ร้อยละ 3.40 และตัวแปรทั้งสองชุดมี
ค่าความแปรปรวนร่วมต่า คือ ตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีค่าความแปรปรวนร่วม 0.104
หมายความว่าร้อยละ 10.40 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนอยู่ใน
คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 และค่าความแปรปรวนร่วมของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ มีค่า
0.158 หมายความว่า ร้อยละ 15.80 ของความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศ อยู่ในคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 ดังนั้น คาโนนิคอลฟังก์ชั่นค่าที่ 3 จึงมีค่าเกินต่ากว่าที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
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ถึงแม้ว่า คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 จะมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่เนื่องจากมีสัดส่วนของค่าเกินไม่มากพอที่จะ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 3 จึงไม่เป็นที่ยอมรับ
กล่าวโดยสรุป คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 เท่านั้นที่มีความเหมาะสมที่จะดาเนินการแปลผลต่อไป
2.4.5 การแปลผลคาโนนิคอลฟังก์ชั่น เพื่อหาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน หลังจากที่ได้มีการทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติ ระดับนัยสาคัญในทางปฏิบัติและวิเคราะห์
ค่าเกินของคาโนนิคอลฟังก์ชั่น และเป็นที่ยอมรับแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการแปลผลโดยพิจารณาจากคาโนนิคอล
ฟังก์ชั่น เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวที่มีอยู่ในสหสัมพันธ์คาโนนิคอลนั้นและการแปลผลสามารถ
แปลผลได้จากค่า 3 ค่า คือ standardized canonical weights, canonical loadings และ canonical
cross-loadings ซึ่ง แฮมค็อค (Hamcock) แนะนาให้ใช้ค่า canonical cross- loadings มากกว่าค่าอื่นๆ
เนื่องจากค่า standardized canonical weights มักจะให้ค่าที่ไม่เสถียร และมักจะเกิดภาวะร่วมเส้นตรง
หลายตัวแปร (multicolinearity) ส่วนค่า canonical loadings เป็นค่าที่มีพื้นฐานการคานวณเน้นไปที่
การทานายผลมากกว่าการคานวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการแปลผล และยังต้องระมัดระวังเรื่องความ
ตรงภายนอกด้วย แต่ค่า canonical cross-loadings ให้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองชุดที่ตรงกว่า
และหากซอท์ฟแวร์ที่ใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลบางตัวไม่ได้ให้ค่า canonical cross-loadings ก็
สามารถใช้ค่า canonical loadings แทนได้ ดีกว่าการใช้ standardized canonical weights ดังนั้นในการ
วิจัยนี้ ผูว้ ิจัยจึงใช้ค่า canonical cross-loadings ในการแปลผลคาโนนิคอลฟังก์ชั่น ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ของคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 ตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนกับ
คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 ตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ
ฟั งก์ชนั่ ที่ 1
standardized canonical
canonical
crossweights
loadings
(r)

ตัวแปร

การนิเทศงานวิชาการ
การนิเทศงานบริหาทั่วไป
การนิเทศงานบุคคล
ภาวะผู้นา
การนิเทศงานงบประมาณ
การวางแผน
บรรยากาศองค์การ

-.106
-.121
-.226
-.366
-.197
-.336
-.202

-.425
-.549
-.529
-.478
-.561
-.586
-.492

Rc
การมีส่วนร่วม
สื่อและเทคโนโลยี
การติดตามและประเมินผล
แรงจูงใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

ฟั งก์ชนั่ ที่ 2

r2
(%)

18.06
30.14
27.98
22.84
31.47
34.33
24.20

standardized canonical
canonical
crossweights
loadings
(r)

-.132
-.044
-.154
-.148
.962
-.291
-.089

-.137
-.106
-.158
-.122
.485
-.207
-.103

66.25
-.253
-.392
-.185
-.341
-.324

-.570
-.551
-.533
-.576
-.488

32.49
30.36
28.40
33.17
23.81

r2
(%)

communalit
y
coefficient
s h2(%)

1.87
1.12
2.49
23.52
1.48
4.28
1.06

19.93
31.26
30.47
46.36
32.95
38.61
25.26

36.24
-.311
-.244
-.117
-.209
1.014

-.128
-.153
-.113
-.123
.479

1.63
2.34
1.27
1.51
23.91

34.12
32.70
29.67
34.68
47.72

ตารางที่ 24 แสดงค่า standardized canonical weights, canonical cross -loadings
(เพื่อให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองค่า) และค่าน้าหนักคาโนนิคอลกาลังสอง หรือ r2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนร่วมของตัวแปรเดิมกับตัวแปรคาโนนิคอล
ช่องขวาสุดแสดงค่าสัมประสิทธิ์ความ
2
ร่วมกัน(communality coefficients หรือ h ) ซึ่งแสดงปริมาณความแปรปรวนของตัวแปรเดิมที่ถูก
สร้างขึ้นจากทั้งสองฟังก์ชั่น ให้บ่งชี้ความสาคัญของตัวแปรกับผลที่ได้
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แลซซิ่กและดักเก็ต (Laessig and Duckett) กล่าวว่าการเลือกค่าน้าหนักคาโนนิคอล ใน
การแปลผลเป็นสิ่งสาคัญ แม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวว่าต้องเลือกน้าหนักคาโนนิคอลที่ระดับใดจึงจะเหมาะสม
ในการแปลผล แต่อาจพิจารณาได้ว่า ค่าน้าหนักคาโนนิคอลที่ /0.40/ หรือต่ากว่าถือว่าต่า ค่าน้าหนัก
คาโนนิคอล/0.41-0.70/ ถือว่าพอประมาณ และค่าน้าหนักคาโนนิคอล/0.70/ ขึ้นไปถือว่าสูง ซึ่งน้าหนัก
คาโนนิคอลและเครื่องหมายจะมีผลต่อการแปลความหมาย
ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลให้เลือกค่า r ที่มีค่ามากกว่า 0.45 และเลือกค่า h2 ที่
มากกว่าร้อยละ 45 เพื่อให้ได้ตัวแปรที่มีประโยชน์ต่อรูปแบบมากที่สุด ผู้วิจัยได้เลือกค่า r ที่มีค่ามากกว่า
0.45 และค่า h2 ที่มีค่ามากกว่าร้อยละ 45 (ค่าที่ขีดเส้นใต้)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปร ด้านปัจจัยการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีค่า
น้าหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง สูงที่สุด คือ การวางแผน (0.586) รองลงมา ได้แก่ การนิเทศ
งานงบประมาณ (0.561) การนิเทศงานบริหารทั่วไป (0.549) การนิเทศงานบุคคล (0.529) บรรยากาศ
องค์การ (0.492) ภาวะผู้นา (0.478) และการนิเทศงานวิชาการ (0.425) ตามลาดับ แสดงว่าตัวแปร
ทั้ง 7 มีความแปรปรวนร่วมกันปานกลางด้วย และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนแต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟั่งชั่นที่ 1 พบว่า
ตัวแปรด้านการวางแผน มีค่าร้อยละของความแปรปรวน สูงที่สุด คือ 34.33 รองลงมา คือการนิเทศ
งานงบประมาณ (31.47) การนิเทศงานบริหารทั่วไป (30.14) การนิเทศงานบุคคล (27.98) บรรยากาศ
องค์การ (24.20) ภาวะผู้นา (22.84) และ น้อยที่สุดคือการนิเทศงานวิชาการ (18.06 ) แสดงว่าใน
การสร้างตัวแปรคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 ตัวแปร ด้านการวางแผน มีน้าหนักในการสร้างมากที่สุด และ
ตัวแปรอื่นๆ มีน้าหนักในการสร้างรองลงมาตามลาดับ และ เมื่อพิจารณาเครื่องหมายของค่าน้าหนัก
คาโนนิคอล พบว่า มีเครื่องหมายเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ มีค่า r
อยู่ ในระดับปานกลาง สูงที่สุด คือ ตัวแปรด้านแรงจูงใจ (0.576) รองลงมาได้แก่การมีส่วนร่วม (0.570)
สื่อและเทคโนโลยี (0.551)การติดตามและประเมินผล (0.533)และข้อมูลสารสนเทศ (0.488) ตามลาดับ
แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 มีความแปรปรวนร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางด้วยและเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็น
ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร
ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ แต่ละตัวที่อธิบาย
คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 พบว่า ตัวแปร ด้านแรงจูงใจมีค่าร้อยละความแปรปรวนสูงที่สุด คือ 33.17 รอง
ลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วม (32.90) สื่อและเทคโนโลยี (30.36) การติดตามและประเมินผล (28.40)
และน้อยที่สุด คือ ข้อมูลสารสนเทศ (23.81) หมายความว่าในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอล ด้านการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ของคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 ตัวแปรด้านแรงจูงใจมีน้าหนักหรือมีส่วนใน
การสร้างมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ส่วนตัวแปรอื่นๆ มีน้าหนักในการสร้างรองลงมา และ เมื่อพิจารณา
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เครื่องหมายของค่าน้าหนักคาโนนิคอล พบว่า มีเครื่องหมายเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความ
สัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1
แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนกับด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ส่งผลซึง่
กันและกันและส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้ตัวแปรต่างๆในการทานายความสาเร็จของการนิเทศงานได้ทุกตัว
เมื่อพิจารณาคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 พบว่า ด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีตัวแปรที่มี
ค่า r มากกว่า 0.45 คือ การนิเทศงานงบประมาณ (0.485) และขณะเดียวกัน เมื่อการวิเคราะห์ค่าเกิน
ที่กล่าวมาข้างต้นมีค่าต่า คือ ตัวแปรคาโนนิคอลชุดมันเองด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน คือ 0.142
ตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงกันข้าม คือ 0.051 ส่วนตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ตัวแปร
คาโนนิคอลชุดมันเอง คือ 0.164 และตัวแปรคาโนนิคอลชุดตรงกันข้าม คือ 0.059 การวิเคราะห์ค่าเกินที่
กล่าวมามีค่าต่า จึงมีเพียงคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 1 เพียงฟังก์ชั่นเดียวที่มีความเหมาะสมในการแสดงความ
สัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทั้ง 12 ตัวแปร
สาหรับค่า h2 เป็นค่าสัมประสิทธิ์ความร่วมกันที่เกิดจากการนาค่า r2 ของคาโนนิคอล
ฟังก์ชั่นที่ 1 และคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 มารวมกันแสดงสัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวที่ถูก
อธิบายโดยคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่แปลผลค่านี้ จะทาให้ทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไร
เนื่องจากคาโนนิคอลฟังก์ชั่นที่ 2 ไม่เป็นที่ยอมรับดังนั้น จึงพิจารณาความแปรปรวนจากค่า r2 ของฟังก์ชั่น
ที่ 1 เท่านั้น
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถเขี ย นเป็ น ภาพความสั ม พั น ธ์ ข องคาโนนิ ค อลฟั ง ก์ ชั่ น ที่ 1
ได้ดังแผนภาพที่ 8
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน และ 2) เพื่อ
ทราบสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น
4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารงานวิจัย เกี่ยวข้องกับปัจจัยการนิเทศการ
บริหารโรงเรียน นามาสังเคราะห์
สรุปผลที่ได้พัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนาไป
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) สร้างแบบสอบถามสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน 3) เก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และ 4) นาเสนอผลการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 37 เขต โรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ประเภทที่ 1 ที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 253 โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (multi - stage random sampling ) โดยสุ่มจังหวัดจากเขตตรวจราชการ เขตละ 2
จังหวัด สุ่มสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจากจังหวัดที่สุ่มได้ จานวน 37 เขต ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา รวม 74 คน กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน จานวน 155 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้สอน รวมผู้ให้ข้อมูล 465 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 539 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured
interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ปัจจัยด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
(factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มปัจจัยด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical
correlation analysis )
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ข้อค้นพบสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
1.1 ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย 62 ตัวแปร เรียง
ตามน้าหนักปัจจัยที่ได้จากมากไปน้อย คือ การนิเทศงานวิชาการ การนิเทศงานบริหารทั่วไป การ
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นิเทศงานบุคคล การมีส่วนร่วม สื่อและเทคโนโลยี ภาวะผู้นา การติดตามประเมินผล แรงจูงใจ
ข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานงบประมาณ การวางแผน และ บรรยากาศองค์การ มีค่าสถิติ
Chi-Square Sphericity เท่ากับ 46962.05 ( p < .01) แสดงว่า เมตทริกซ์สหสัมพันธ์นี้แตกต่าง
จากเมตทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับค่า KMO ซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.914 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล สามารถใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ได้ในระดับ ดีมาก และจากค่าไอเกนขององค์ประกอบที่มากกว่า 1.00 โดยมีความแปรปรวนสะสม
เท่ากับร้อยละ 43.946ในแต่ละปัจจัย ได้จัดเรียงลาดับตัวแปรตามค่าน้าหนักปัจจัย (factor Loading)
ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 “การนิเทศงานวิชาการ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย จานวน 9 ตัวแปร มี
ค่าน้าหนักปัจจัย(factor loading)อยู่ระหว่าง 0.623 – 0.830 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ
31.567 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 24.661 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน 2) ผู้บริหารเป็นผู้คอยกากับติดตามให้การนิเทศบริหารงานวิชาการ เป็นไปตามจุดหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ 3) การนิเทศบริหารงานวิชาการผู้บริหาร ควรคานึงถึงความรู้ความ
สามารถและศักยภาพของครูแต่ละบุคคล 4) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติ
ดาเนินกิจกรรมการนิเทศบริหารงานวิชาการเป็นไปตามข้อตกลง 5) ผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูเกิดความพึงพอใจและร่วมมือในการปฏิบัติงาน 6) การนิเทศบริหารงานวิชาการและ
การบริหารงานเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพการศึกษา 7) ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสาคัญและมีภาวะผู้นา
ในการนิเทศบริหารงานวิชาการ 8) ผู้บริหารโรงเรียนใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อให้การนิเทศบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 9) การนิเทศบริหารงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการ
พัฒนาศักยภาพและความ สามารถของครูและบุคลากร ในโรงเรียน เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 1
ปัจจัยที่ 2 “การนิเทศงานบริหารทั่วไป”มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยจานวน 6 ตัวแปร
มีค่าน้าหนักปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.628 – 0.725 ค่าความแปรปรวนของ ตัวแปร
เท่ากับ 6.681 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.220 ตัวแปรประกอบด้วย 1) วิธีการ
นิเทศบริหารงานของผู้บริหารขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของโรงเรียน 2) การนิเทศบริหารงานของผู้บริหาร
ทาให้ผู้รับการนิเทศได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์งานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 3) การกาหนด
บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรที่ชัดเจนทาให้เกิดความร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกัน ในการ
นิเทศบริหารงาน
4) ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารให้เกียรติและยอมรับการทางานของครูและ
บุคลากร 5) การนิเทศบริหารงานจาเป็นต้องอาศัยการทางานเป็นทีมของคณะบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก 6) ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และเทคนิคในการนิเทศบริหารงานเพื่อให้งานเกิดความ
คล่องตัว เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 2
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ปัจจัยที่ 3 “การนิเทศงานบุคคล” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก
ปัจจัย(factor loading)อยู่ระหว่าง 0.656 – 0.787 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 5.446 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.255 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) การนิเทศบริหารงานที่ตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของครูทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกาลังใจ
ในการทางาน 2) การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็นความสาคัญ และให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 3) ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้ทักษะเทคนิคและวิธีการนิเทศบริหาร
งานให้เหมาะสมกับครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางาน 4) การนิเทศบริหาร
งานช่วยทาให้การบริหารทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 5) การได้
รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นการบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม
เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 3
ปัจจัยที่ 4 “การมีส่วนร่วม”มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักปัจจัย
(factor loading) อยู่ระหว่าง 0.636 – 0.818 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.516 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.528 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารวางแนวทางการ
นิเทศติดตามการดาเนินงานร่วมกันกับครูและบุคลากร 2) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในการนิเทศ
บริหารงานแต่ละงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการศึกษา 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ทางานจาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ก่อนการนิเทศบริหารงาน 4)
การนิเทศบริหารงานควรสร้างจุดมุ่งหมายในการทางานที่สามารถบรรลุผล และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เป็นปัจจัยที่สาคัญ อันดับ 4
ปัจจัยที่ 5 “สื่อและเทคโนโลยี” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก
ปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.616 – 0.768 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.734
และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.917 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การนิเทศบริหารงานอย่าง
เป็นระบบโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
2) ผู้บริหารจัด
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3) การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้
บริหารได้แนวคิดใหม่ๆโดยนานวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 4)
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทาข้อมูล เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 5) ผู้บริหารและครูร่วมมือกันในการจัดทาสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
นิเทศบริหารงานในโรงเรียน เป็นปัจจัยที่สาคัญ อันดับ 5
ปัจจัยที่ 6 “ภาวะผู้นา” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนักปัจจัย
(factor loading) อยู่ระหว่าง 0.664 – 0.860 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 3.275 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.559 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การนิเทศบริหารงานของผู้บริหาร
ทาให้ครูและบุคลากรได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 2) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือแนะนาบุคลากร
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ในการแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้การนิเทศเป็นเครื่องมือในการนิเทศบริหารงาน 3) ผู้บริหารเป็นผู้สร้าง
ความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการนิเทศบริหาร งานให้กับบุคลากรในโรงเรียน 4) ผู้บริหารให้การ
สนับสนุนความคิด ริเริ่มนาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหม่ๆมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน 5) โครงสร้าง
การบริหารโรงเรียนเอื้ออานวยต่อการนิเทศบริหารงานทาให้เกิดความคล่องตัวและการยอมรับ เป็น
ปัจจัยที่สาคัญอันดับ 6
ปัจจัยที่ 7 “การติดตามและประเมินผล” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มีค่า
น้าหนักปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.602 – 0.819 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
2.855 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.230 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การนิเทศบริหาร
งานทาให้ผู้บริหารได้ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างตรงไปตรงมา 2) ผู้บริหารควรติดตาม
และประเมินผลการนิเทศบริหารงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ 3) การนิเทศบริหารงานเป็นการ
ช่วยเหลือให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 4) ผู้บริหารควรมีการวางแผนการนิเทศ
บริหารงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 5) ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจาก
การพัฒนาครูและบุคลากร เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 7
ปัจจัยที่ 8 “แรงจูงใจ ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนักปัจจัย
(factor loading) อยู่ระหว่าง 0.619 – 0.805 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 2.483 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.940 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การนิเทศบริหารงานของ
ผู้บริหารทาให้ครูเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2) การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3) ผู้บริหารควรนาผลการประเมิน ในการนิเทศ
บริหารงานไปแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 4) การนิเทศบริหารงานของ
ผู้บริหารเป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ 5) การ
นิเทศบริหารงานเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางานของครูและบุคลากร เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 8
ปัจจัยที่ 9 “ข้อมูลสารสนเทศ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก
ปัจจัย (factor loading)อยู่ระหว่าง 0.617 – 0.782 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.376และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.856 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การนิเทศบริหารงานทาให้
ผู้บริหารสามารถส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานที่ปฏิบัติอยู่ของครู และบุคลากร
2) การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนางาน 3) ในการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรมีโอกาสนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 4) การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลครูและบุคลากรมาประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบทาให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน 5) ความร่วมมือร่วมใจ
ในการทางานเป็นทีมของครู และบุคลากรในโรงเรียนส่งผลให้การนิเทศบริหารงานประสบความสาเร็จ
เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 9
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ปัจจัยที่ 10 “การนิเทศงานงบประมาณ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 5 ตัวแปร มี
ค่าน้าหนักปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.658 – 0.746 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
2.247 และค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.756 ตัวแปรประกอบด้วย 1) ผู้บริหารควรสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานงบประมาณแก่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้ 2) การจัดระบบ
ข้อมูลงบประมาณที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศบริหารงานงบประมาณ 3) ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 4) การนิเทศบริหารงานงบประมาณของ
ผู้บริหารทาให้ครูเกิดความเชื่อมั่นยอมรับและศรัทธาในตัวผู้บริหาร 5) การนิเทศบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตรของผู้บริหาร ทาให้ครูและบุคลากรเกิดความไว้วางใจในการขอคาแนะนาช่วยเหลือต่างๆ
เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 10
ปัจจัยที่ 11 “การวางแผน” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักปัจจัย
(factor loading) อยู่ระหว่าง 0.612 – 0.783 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 2.163 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.690 ตัวแปรประกอบด้วย 1) การวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจ 2) การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหาร
สามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 3) ผู้บริหาร
ควรวิเคราะห์งานและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 4)
การสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนการนิเทศบริหารติดตามงานเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 11
ปัจจัยที่ 12 “บรรยากาศองค์การ” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัย 4 ตัวแปร มีค่า
น้าหนักปัจจัย (factor loading) อยู่ระหว่าง 0.626 – 0.807 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ
1.931 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 1.508 ตัวแปรประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีผลต่อบรรยากาศของการนิเทศบริหารงาน 2) ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย3) การสร้างบรรยากาศ
ในโรงเรียนมีผลต่อความสาเร็จของการนิเทศบริหารงานทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 4) ผู้บริหาร
จัดสถานที่ในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่สาคัญ
อันดับ 12
2. สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
เป็นการนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการบริหารโรงเรียน ทั้ง 12 ปัจจัยมาเป็นตัวแปร
ในการวิเคราะห์ โดยแบ่งกลุ่มตัวแปรดังกล่าวออก เป็น 2 กลุ่ม อ้างอิงตามแนวคิดของเบอร์ตันและ
บรัคเนอร์ ( Burton and Brueckner), เซอร์จิโอวานีและสตาร์เร็ต (Sergiovanni and Starratt) ,
บริกส์และจัสท์แมน (Briggs and Justman), แอลเลน (Allen), แฮริส (Harris), มาร์ค และ สตูป
(Mark and Stoop), ชารี มณีศรี, สงัด อุทรานันท์, บราวน์ และโมเบอร์ก (Brown & Moberg),
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กลิคแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickmand, Gordon and Ross-Grodon), ไวส์ และโลเวล
(Wiles and Lovell ),สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ,ภารกิจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวแปรด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วยตัวแปรการ
นิเทศงานวิชาการ การนิเทศงานบริหารทั่วไป การนิเทศงานบุคคล ภาวะผู้นา การนิเทศงานงบ
ประมาณ การวางแผน บรรยากาศองค์การ กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มด้านปัจจัยการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร การมีส่วนร่วม สื่อและเทคโนโลยี การติดตามและประเมินผล
แรงจูงใจ ข้อมูลสารสนเทศ ผลที่ได้จาการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีค่าคือ 0.814
ซึ่งอธิบายความแปรปรวนร่วมกันระหว่างชุดของ ตัวแปรคาโนนิคอล ด้านปัจจัยการนิเทศบริหารงาน
โรงเรียน และชุดของตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศในคาโนนิคอลฟังชั่นได้ร้อยละ
66.25
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปร ด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน มีค่า
น้าหนักคาโนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง สูงที่สุด คือ การวางแผน (0.586) รองลงมา ได้แก่ การ
นิเทศงานงบประมาณ (0.561) การนิเทศงานบริหารทั่วไป (0.549) การนิเทศงานบุคคล (0.529)
บรรยากาศองค์การ (0.492) ภาวะผู้นา (0.478)และการนิเทศงานวิชาการ (0.425) ตามลาดับแสดงว่า
ตัวแปรทั้ง 7 มีความแปรปรวนร่วมกันปานกลางด้วย และเมื่อพิจารณาค่า r2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร ด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียน แต่ละตัวที่อธิบายคาโนนิคอลฟั่งชั่น
พบว่า ตัวแปรด้านการวางแผน มีค่าร้อยละของความแปรปรวน สูงที่สุดคือ 34.33 รองลงมา คือ
การนิเทศงานงบประมาณ (31.47) การนิเทศงานบริหารทั่วไป (30.14) การนิเทศงานบุคคล (27.98)
บรรยากาศองค์การ (24.20) ภาวะผู้นา(22.84)และน้อยที่สุดคือการนิเทศงานวิชาการ 18.06 แสดงว่า
ในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอลฟังก์ชั่นตัวแปร ด้านการวางแผน มีน้าหนักในการสร้างมากที่สุด และ
ตัวแปรอื่นๆ มีน้าหนักในการสร้างรองลงมาตามลาดับ และ เมื่อพิจารณาเครื่องหมายของค่าน้าหนัก
คาโนนิคอล พบว่า มีเครื่องหมายเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความ สัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
สาหรับความสัมพันธ์เชิงเส้นของ ตัวแปรด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ มีค่า r
อยู่ในระดับปานกลาง สูงที่สุดคือ ตัวแปรด้านแรงจูงใจ (0.576) รองลงมาได้แก่การมีส่วนร่วม(0.570)
สื่อและเทคโนโลยี (0.551) การติดตามและประเมินผล (0.533) และข้อมูลสารสนเทศ (0.488) ตาม
ลาดับ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 มีความแปรปรวนร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางด้วย และเมื่อพิจารณาค่า
r2 ซึ่งเป็นค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ แต่ละตัว
ที่อธิบายคาโนนิคอลฟังก์ชั่น พบว่า ตัวแปรด้านแรงจูงใจ มีค่าร้อยละความแปรปรวนสูงที่สุด คือ
33.17 รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วม (32.90) สื่อและเทคโนโลยี (30.36)การติดตามและประเมินผล
(28.40) และน้อยที่สุด คือ ข้อมูลสารสนเทศ 23.81 แสดงว่า ในการสร้างตัวแปรคาโนนิคอลด้านการ
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศของคาโนนิคอลฟังก์ชั่น ตัวแปรด้านแรงจูงใจ มีน้าหนัก หรือมีส่วนใน
การสร้างมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ส่วนตัวแปรอื่นๆมีน้าหนักในการสร้างรองลงมา และ เมื่อพิจารณา
เครื่องหมายของค่าน้าหนักคาโนนิคอล พบว่า มีเครื่องหมายเหมือนกันแสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีความ
สัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
กล่าวได้ว่า ตัวแปรปัจจัยด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนมีความสัมพันธ์ปานกลางกับ
ตัวแปรปัจจัยด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ทุกปัจจัย นั่นคือ ปัจจัยการนิเทศงานวิชาการ
การนิเทศงานบริหารทั่วไป การนิเทศงานบุคคล การนิเทศงานงบประมาณ ภาวะผู้นา การวางแผน
และบรรยากาศองค์การและทานองเดียวกันปัจจัยด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศซึ่งประกอบ
ด้วย การมีส่วนร่วม สื่อและเทคโนโลยี การติดตามและประเมินผล แรงจูงใจ ข้อมูลสารสนเทศ มี
ความสัมพันธ์ปานกลางกับปัจจัยด้านการนิเทศบริหารงานโรงเรียนทุกปัจจัย และมีความสัมพันธ์ไป
ในทางเดียวกัน
การอภิปรายผล
การวิจัย “สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน” ครั้งนี้ มี
ประเด็นสาคัญที่ค้นพบสามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน จากข้อค้นพบ มี ปัจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน 12 ปัจจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งได้แก่ 1) การนิเทศงานวิชาการ 2) การ
นิเทศงานบริหารทั่วไป 3) การนิเทศงานบุคคล 4) การมีส่วนร่วม 5) สื่อและเทคโนโลยี 6) ภาวะผู้นา
7) การติดตามประเมินผล 8) แรงจูงใจ 9) ข้อมูลสารสนเทศ 10) การนิเทศงานงบประมาณ 11)
การวางแผน และ 12) บรรยากาศองค์การ ทั้งนี้ถือว่า การนิเทศงานเป็นงานที่ผู้บริหารต้องทาควบคู่
กันไปกับการบริหารจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ การนิเทศเป็นงานที่เกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
เป็นงานที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือสาคัญช่วยในการ ควบคุม กากับ สนับสนุน ให้การบริหารงานใน
โรงเรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารจึงมีบทบาทสาคัญในการนิเทศที่จะนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์การ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2 ที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อโรงเรียน จึงได้มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการงานในโรงเรียน ทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ให้โรงเรียนมีอิสระ และเกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร โดยยึดหลักความเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียน ผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อนา
ความรู้ความสามารถทางด้านการนิเทศไป ส่งเสริม พัฒนา ประสานงาน ตลอดจนช่วยเหลือแก้ปัญหา
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญ
อย่างจริงจังที่จะให้การนิเทศบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ดังผลการวิจัยที่ได้ 12 ปัจจัย ซึง่ มีความ
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แตกต่างกันในเรื่องของลาดับความสาคัญของปัจจัย ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียน
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้
ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียนสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ปัจจัยการนิเทศ
การบริหารโรงเรียนเป็นพหุปัจจัย โดยมีหลักฐาน ยืนยันตามแนวคิดของ เบอร์ตัน และบรัคเนอร์
(Burton and Brueckner) ที่นาเสนอปัจจัยการนิเทศ ประกอบด้วย การนิเทศควรมีความถูกต้องตาม
หลักวิชาควรเป็นวิทยาศาสตร์ ควรเป็นประชาธิปไตย และควรเป็นการสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
บราวน์และโมเบอร์ก( Brown & Moberg ) ทีก่ ล่าวว่าการนิเทศบริหารงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
การนิเทศแบบเน้นคน แบบเน้นงาน และแบบให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วน เซอร์จิโอวานีและ
สตาร์เร็ต (Sergiovanni and Starratt) กล่าวว่า การนิเทศงานที่ดีประกอบด้วยปัจจัย การสร้าง
บรรยากาศ การสร้างทีมงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การตัดสินใจ การวางแผนและการจัดประชุม
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การมอบหมายงานบุคลากร และการนาในการเปลี่ยนแปลง ซึง่
บริกส์ และจัสท์แมน (Briggs and Justman) ได้กล่าวไว้ว่าการนิเทศงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ(Professional Leadership ) เพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid
Teacher’s Growth) เพื่อการปรับปรุงการสอนของครูให้ดีขึ้น (Improvement of Teaching)
และ เพื่อการส่งเสริมและแนะนาคณะครู และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และประชาคม
(Guiding staff and Communication Relations ) ส่วน แอลเลน (Allen) ได้เสนอนาเสนอ
กระบวนการนิเทศ 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) กระบวนการวางแผน 2) กระบวนการจัดสายงาน 3)
กระบวนการนา 4) กระบวนการควบคุม 5) กระบวนการประเมินผล สอดคล้องกับแฮริส (Harris)
ทีไ่ ด้สังเคราะห์ผลงานของแอลเลน (Allen) และลูมิส (Loomis) และคนอื่นๆที่ได้กล่าวถึงการนิเทศใน
ทัศนะของเขาไว้ มี 6 ขั้น ประกอบด้วย คือ 1) ประเมินสภาพการทางาน (Assessing) 2) จัดลาดับ
ความสาคัญของงาน(Prioritizing) 3) ออกแบบวิธีการทางาน (Designing) 4) จัดสรรทรัพยากร
(Allocating Resources) 5) ประสานงาน (Coordinating) 6) นาการทางาน (Directing) ส่วน
มาร์คและสตูป (Mark and Stoop) ได้กล่าวถึงปัจจัยการนิเทศไว้ว่า การนิเทศเป็นบริการที่ทางาน
ร่วมกันเป็นทีม เป็นการช่วยเหลือครูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งจะนาไปสู่เป้าหมาย
และจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่กาหนด อีกทั้งเป็นการช่วยปรับทัศนคติและสัมพันธภาพของคณะ
บุคคลในโรงเรียนให้เกิดความรู้สึกต่อชุมชน การนิเทศจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะทา
เพื่อโรงเรียน มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดจน
นานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการนิเทศโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การให้การช่วยเหลือได้มีส่วนร่วม สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ ได้เสนอการนิเทศงานที่ประสบผล
สาเร็จ ไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย การวางแผนการนิเทศ (Planning) การให้ความรู้ความเข้าใจใน
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การทางาน (Informing) การลงมือปฏิบัติงาน (Doing) การสร้างเสริมกาลังใจ (Reinforcing) การ
ประเมินการนิเทศ (Evaluating) สอดคล้องกับ กลิคแมน กอร์ดอนและโรสกอร์ดอน (Glickmand,
Gordon and Ross-Grodon) ได้กล่าวถึง โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความ
หลากหลายของภาวะผู้นา ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียน การมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือกันของครู ผู้ปกครอง ในการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน อีกทั้งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน โดยใช้วิธีการทีห่ ลากหลาย ส่วนไวส์ และโลเวล (Wiles and Lovell )
ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นิเทศงานไว้ คือ ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี บทบาทด้านมนุษย์
สัมพันธ์ บทบาทในฐานะผู้นา บทบาทในด้านการจัดและดาเนินงานในหน่วยงาน บทบาทในการ
คัดเลือกและการใช้ประโยชน์บุคลากร บทบาทในการสร้างขวัญของครู บทบาทในการพัฒนาบุคลากร
ส่วนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอแนวทางการนิเทศไว้ 5 ขั้น คือ การศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผนและกาหนดทางเลือก การสร้างสื่อเครื่องมือใน
การนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลและการรายงานผล และแนวคิดการนิเทศบริหารงาน
ตามขอบข่ายภารงานในโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป
หากพิจารณาเรียงลาดับความสาคัญของปัจจัยที่ค้นพบทั้ง 12 ปัจจัย สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. การนิเทศงานวิชาการ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
ในการนิเทศการบริหารโรงเรียน “การนิเทศงานวิชาการ” เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งในการบริหารโรงเรียน
ซึ่ง ตัวแปรสาคัญที่อธิบาย ปัจจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ผู้บริหารเป็นผู้คอยกากับติดตามให้
การนิเทศบริหารงานวิชาการเป็นไปตามจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การนิเทศบริหารงาน
วิชาการผู้บริหารควรคานึงถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของครูแต่ละบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติดาเนินกิจกรรมการนิเทศบริหารงานวิชาการเป็นไปตามข้อตกลง
ผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเกิดความพึงพอใจและร่วมมือในการปฏิบัติงาน การนิเทศ
บริหารงานวิชาการเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสาคัญและมีภาวะผู้นา
ในการนิเทศบริหารงานวิชาการ
ผู้บริหารโรงเรียนใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อให้การนิเทศบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ การนิเทศบริหารงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของครูและบุคลากร ในโรงเรียน
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการนิเทศงานวิชาการ พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ
บทบาทการนิเทศบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ต้องเป็นผู้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการในโรงเรียน และคอยกากับติดตามเป็นไปตามจุดหมาย
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และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของครูแต่ละบุคคล
อีกทั้งต้องอานวยความสะดวกให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามข้อตกลง โดยเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารมีฐานะเป็นผู้นาทางวิชาการที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการนิเทศงานให้เกิด
ประสิทธิภาพเพราะการนิเทศบริหารงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการพัฒนาครูและบุคลากร
ซึ่งสอดคล้องกับ สมิทธ์ และคณะ (Smith and others)ได้แบ่งสัดส่วนเวลาของงานแต่ละงานสาหรับ
ผู้บริหารโรงเรียน ไว้ โดยให้ความสาคัญกับงานวิชาการสูงถึงร้อยละ 40แสดงให้เห็นว่าภารกิจที่สาคัญ
อันดับแรกของงานโรงเรียนคืองานวิชาการ ส่วน ช็อทและโจนส์ (Shot and Jones) ชี้ให้เห็นว่า ผู้
บริหารที่เป็นผู้นาทางวิชาการจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้อง
กับ ภิญโญ สาธร กล่าวว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบเป็นผู้นาของครู ในด้านวิชาการเป็น
อันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนคือ ให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ผู้นาในด้านวิชาการ โดยการทางานร่วมกับครู กระตุ้น ให้คาแนะนา และประสานงาน ให้ครูทุกคน
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสายทิพย์ ระดมกิจ ได้กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานที่มีความ
สาคัญสูงสุด
การบริหารงานวิชาการจึงเป็นหน้าที่และภารกิจอันดับแรกที่ผู้บริหารจะต้องหาทาง
สนับสนุน ส่งเสริมให้งานวิชาการของโรงเรียนได้กระทาอย่างจริงจัง การนิเทศบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นด้วย และผู้บริหารควรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากการพัฒนาครูและบุคลากร จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้
ปัจจัยด้านการนิเทศงานวิชาการเป็นปัจจัยสาคัญของการนิเทศการบริหารโรงเรียน
2. “การนิเทศงานบริหารทั่วไป” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับสอง แสดงให้เห็น
ว่า ในการนิเทศการบริหารโรงเรียน “การนิเทศงานบริหารทั่วไป” เป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งในการ
นิเทศบริหารโรงเรียน ซึ่ง มีตัวแปรสาคัญที่อธิบาย ปัจจัยนี้ ได้แก่ วิธีการนิเทศบริหารงานของผู้บริหาร
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของโรงเรียน การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ผู้รับการนิเทศได้มีโอกาส
คิดสร้างสรรค์งานตามความสามารถของแต่ละบุคคล การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากร
ที่ชัดเจนทาให้เกิดความร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกันในการนิเทศบริหารงาน ในการนิเทศบริหาร
งานผู้บริหารให้เกียรติและยอมรับการทางานของครูและบุคลากร การนิเทศบริหารงานจาเป็นต้อง
อาศัยการทางานเป็นทีมของคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอก ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และ
เทคนิคในการนิเทศบริหารงานเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการนิเทศงานบริหารทั่วไป พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการกาหนดบทบาทหน้าที่และการประสานทั่วไปที่ส่งเสริมงานวิชาการ ของผู้บริหาร ซึ่งการนิเทศ
บริหารงานนั้นผู้บริหารจาเป็นต้องเข้าใจในวัฒนธรรมของโรงเรียน และการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ร่วมงานต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
จึงจะทาให้เกิดความร่วมมือและยอมรับซึ่ง กันและกัน
ในการทางานผู้บริหารต้องให้เกียรติและยอมรับการทางานของครูและบุคลากร การทางานให้สาเร็จ
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ผู้บริหารต้องอาศัยการทางานเป็นทีมของคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอก ทั้งนีผ้ ู้บริหารต้องเป็น
ผู้ที่มปี ฏิสัมพันธ์และเทคนิคเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว ซึง่ งานบริหารทั่วไปที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขึ้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านวิชาการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทาสามะโนนักเรียน การ
รับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการ จะเห็นว่างานบริหารทั่วไปเป็นงานสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาสูง จัดวางบุคลากรให้ตรงกับความ
สามารถและความถนัด และแต่ละงานล้วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ในการนิเทศบริหารงาน มีปัจจัย
สาคัญที่ผู้บริหารต้องคานึงคือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของโรงเรียนด้วย ซึง่ มัวเอด และ กริฟฟิน
( Moorhead and Griffin) ได้เสนอแนวคิดให้ผู้บริหารได้ใช้วัฒนธรรมองค์การ คือ 1) ใช้วัฒนธรรม
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 2) ถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยกระบวนการสังคมประกิต( socailzation)
3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ ซึง่ แพทเตอร์สัน(Patterson) ได้อธิบายปัจจัยสาคัญ ของวัฒนธรรม
โรงเรียนประกอบด้วยความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน การเสริมพลัง การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นกลุ่ม
ความเชื่อถือ คุณภาพ การยอมรับ ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์ และความหลากหลายของบุคลากร
และที่สาคัญการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมงานต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงจะทาให้เกิด
ความร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกัน ดังที่ เซอร์จิโอวันนี และสตาร์เร็ต(Sergiovanni and Starratt)
ได้กล่าวถึง การสร้างทีมงานจาเป็นต้องมีการกาหนดเป้าหมายขององค์การและบทบาทหน้าที่บุคลากร
อย่างชัดเจน เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนการพัฒนางานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ งาน
บริหารทั่วไปเป็นงานที่ต้องประสานความร่วมมือจากบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกการยอมรับและ
การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในการทางานจึงเป็นสิ่งสาคัญดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเข้าใจในวัฒนธรรมของ
โรงเรียนของตนในการที่จะนิเทศบริหารงานอีกทั้งการกาหนดบทบาทการทาหน้าที่ที่ชัดเจน จะส่งผล
ให้การนิเทศงานประสบความสาเร็จ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านการนิเทศงาน
บริหารทั่วไปเป็นปัจจัยสาคัญของการนิเทศการบริหารโรงเรียน
3 “การนิเทศงานบุคคล ” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับสาม แสดงให้เห็นว่า ใน
การนิเทศการบริหารโรงเรียน “การนิเทศงานบุคคล” เป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งในการนิเทศการ
บริหารโรงเรียน ซึ่ง มีตัวแปรสาคัญที่อธิบาย ปัจจัยนี้ ได้แก่ การนิเทศบริหารงานที่ตอบ สนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของครูทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็นความสาคัญ และให้ความร่วมมือในการ
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แก้ไขปัญหา ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้ทักษะเทคนิคและวิธีการนิเทศบริหารงานให้เหมาะสมกับครู
และบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางาน การนิเทศบริหารงานช่วยทาให้การบริหาร
ทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับ
ปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นการบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการนิเทศงานบุคคล พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร งานบุคคล ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดประกอบ
ด้วย การวางแผนอัตรา กาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย และการออกจากราชการ ซึง่ สมาน
รังสิโยกฤษณฎ์ ได้กล่าวว่า งานบุคคลเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้ได้มา ได้ใช้ประโยชน์ และบารุงรักษา
ไว้ ซึ่งทรัพยากรด้านมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึง่ ภิญโญ สาธร ถือว่างานบุคคล เป็นหัวใจของการบริหารเพราะความสาเร็จของงาน
ขึ้นอยู่กับคนบรรดาสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ วัตถุและเงิน แม้จะสมบูรณ์ก็ไม่มีความหมาย ถ้าคนที่
ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถเพียงพอและสมาน รังสิโยกฤษณฎ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาบุคคล
เป็นกระบวนการที่ต้องทาต่อเนื่องตลอดไป เพราะวิทยาการและเทคนิคในการทางานได้พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น สอดคล้องกับ สิทธิพร
นิยมศรีสมศักดิ์ ว่าความจาเป็นต้องมีการนิเทศเพราะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยการเปลี่ยนแปลง (Change agent)
ของภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและนวัตกรรมจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการ โดยการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพตามความต้องการของ
ภาคนั้น ๆ ในการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารควรพิจารณาเลือกใช้ทักษะเทคนิคและวิธีการ ให้เหมาะสม
กับครูและบุคลากรแต่ละคน ดังที่ บราวน์และโมเบอร์ก( Brown & Moberg ) กล่าวไว้ในการนิเทศ
แบบเน้นคนว่าผู้นิเทศต้องเข้าใจธรรมชาติของแต่ละบุคคล ค้นหาความสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ปฏิบัติ
และเปิดโอกาสให้รับผิดชอบและดาเนินงานอย่างเต็มที่ ส่วนการนิเทศแบบเน้นงาน จะให้ข้อมูลความ
ก้าวหน้าของงานและวิธีที่จะทาให้งานสาเร็จ มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ค้นหาปัญหาเพื่อนามาแก้ไข
ให้คาแนะนาเทคนิคต่างๆ หาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้ ให้การอบรม พัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร หากผู้บริหาร
ได้มีการนิเทศบริหารงานและนาข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานขององค์การ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านการนิเทศงานบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญ
ของการนิเทศการบริหารโรงเรียน
4. “การมีส่วนร่วม ” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับสี่ แสดงให้เห็นว่า ในการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน “การมีส่วนร่วม ” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหารโรงเรียนซึ่งมีตัวแปร
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สาคัญที่อธิบายปัจจัยนี้ได้แก่ ผู้บริหารวางแนวทางการนิเทศติดตามการดาเนินงานร่วมกันกับครูและ
บุคลากร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศบริหารงานแต่ละงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
คุณภาพการ ศึกษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานจาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆก่อนการนิเทศบริหารงาน การนิเทศบริหารงานควรสร้างจุดมุ่งหมายในการ
ทางานทีส่ ามารถ บรรลุผลและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวน
การนิเทศที่ผู้บริหารเป็นผู้วางแนวทางการนิเทศติดตามการดาเนินงานร่วมกันกับครูและบุคลากร ซึง่
ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการที่จะนิเทศบริหารงานแต่ละงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
คุณภาพการศึกษา และจาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ก่อนการนิเทศ
บริหารงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ กล่าวถึงการ
นิเทศที่ประสบผลสาเร็จสูงต้องมีการวางแผนการนิเทศ (Planning) มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ทางาน (Informing) มีการลงมือปฏิบัติงาน (Doing) มีการสร้างเสริมกาลังใจ (Reinforcing) และ มี
การประเมินการนิเทศ (Evaluating) ส่วน แอลเลน ได้กล่าวถึงการนิเทศงาน ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่ การวางแผน (Planing Processes) การจัดสายงาน (Organizing Processes) การนา
(Leading Processes) การควบคุม (Controlling Processes) การประเมินสภาพการทางาน
(Assessing Processes) ซึง่ สอดคล้องกับแฮริส ที่ได้สังเคราะห์ผลงานของ แอลเลน (Allen) และ
ลูมิส (Loomis)และคนอื่นๆไว้ในทัศนะของเขา 6 ขั้น คือ การประเมินสภาพการ ทางาน (Assessing)
จัดลาดับความสาคัญของงาน (Prioritizing) การออกแบบวิธีการทางาน(Designing)จัดสรรทรัพยากร
(Allocating Resources) ประสานงาน (Coordinating) และนาการทางาน (Directing)
ในการ
นิเทศงานดังกล่าวหากให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน ดังที่ โคเฮน แอนด์ อัพฮอฟฟ์
(Cohen and Uphoff ) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (decision - making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม (imple - mentation) เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร ในการบริหารและการร่วมแรงร่วมใจ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits)
โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดยส่วนตัว และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
(evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมและสอดคล้องกับหลักการนิเทศ
ที่ บราวน์และโมเบอร์ก,ชารี มณีศรี, ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศเป็นกระบวนการ
ทางานร่วมกันทั้งในการร่วมตัดสินใจ การให้ข้อมูล การร่วมในการปฏิบัติงานและร่วมประเมินผล และ
สอดคล้องกับ ไวส์และโลเวล ได้กล่าวถึงบทบาทผู้นาที่จะพัฒนาให้เกิดกับผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมในการใช้อานาจและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทา
ให้ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสาคัญของการนิเทศการบริหารโรงเรียน
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5. “สื่อและเทคโนโลยี” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับห้า แสดงให้เห็นว่า ในการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน “สื่อและเทคโนโลยี ” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหารโรงเรียน ซึ่ง มี
ตัวแปร สาคัญที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่ การนิเทศบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
ช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผู้บริหารจัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อและเทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้แนวคิดใหม่ๆโดยนานวัตกรรมมาใช้
ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารจาเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทาข้อมูลเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริหารและครูร่วมมือกันใน
การจัดทาสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การนิเทศบริหารงานผู้บริหารต้อง
จัดงานอย่างเป็นระบบ นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนกาหนดเป้าหมายการพัฒนานาสื่อและเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว สื่อและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสาคัญ
ทีน่ าไปใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศบริหารงาน ปัจจัยหนึ่ง ดังที่ สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
ได้กล่าวไว้ว่า ในการดาเนินงานนิเทศเพื่อให้เปลี่ยนแปลงครูในโรงเรียนนั้น ผู้บริหารต้องตระหนัก คือ
การพัฒนาโรงเรียนให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานภายในองค์การเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน ทาให้การทางานได้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วได้ผลเต็มที่ ช่วยให้ประหยัดเวลา
และแรงงาน สอดคล้องกับ บราวน์ และโมเบอร์ก ที่ได้กล่าวถึงการนิเทศแบบเน้นงานไว้ว่า ผู้นิเทศ
จะต้องทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน การให้คา แนะนา ประสานงาน หาแหล่งประโยชน์
ทางด้านวิชาการและสร้างความพึงพอใจในการทางาน โดยการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ วิจิตร วรุตบางกูรและคณะที่ได้ เสนอแนะหลักสาคัญในการนิเทศไว้ คือ
ช่วยหาแหล่งวิทยากร อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้แก่ครู ช่วยจัดหาเอกสาร
หนังสือและตาราต่างๆให้แก่ครู ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดทาวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลนด้วย
ตนเอง และสอดคล้องกับ มาควอดท์ ที่ได้อธิบายถึง ระบบเทคโนโลยีไว้ว่า เป็นส่วนสนับสนุน เป็น
เครือข่ายเทคโนโลยี เป็นเครือข่ายทางสารสนเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไปใช้แลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้ง
ยังรวมไปถึงกระบวนการทางเทคนิค ระบบโครงสร้างของเครือข่ายอิเลคโทรนิค ที่ใช้สาหรับการ
ทางานร่วมกัน การสอนงาน การประสานงาน และทักษะการทางานอื่นๆ ซึง่ ประกอบด้วย 1)
เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ ในการวบรวม ลงรหัส จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล
ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานทั่วโลก 2) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การใช้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิค เช่น วีดีโอ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ มัลติมิเดีย เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองหรือ
นาเสนอความรู้ 3) ระบบอิเลคทรอนิคสนับสนุน หมายถึงการใช้ข้อมูล (จากตารา โสตทัศนูปกรณ์
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หรือเครื่องเสียง) การใช้ความรู้ให้แพร่กระจายไปยังสมาชิกองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ความรู้
ช่วยปฏิบัติงานให้เกิดผลดีที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทาให้ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสาคัญของ
การนิเทศการบริหารโรงเรียน
6. “ภาวะผู้นา” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับหก แสดงให้เห็นว่า ในการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน “ภาวะผู้นา” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหารโรงเรียน ซึ่ง ตัวแปรสาคัญ
ที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่ การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรได้ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือแนะนาบุคลากรในการแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้การนิเทศเป็น
เครื่องมือในการนิเทศบริหารงาน ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการนิเทศบริหาร
งานให้กับบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารให้การสนับสนุนความคิดริเริ่ม นาการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ใหม่ๆมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอื้ออานวยต่อการนิเทศบริหารงาน
ทาให้เกิดความคล่องตัวและการยอมรับ
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านภาวะผู้นา พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบทบาทและ
พฤติกรรมของผู้บริหารในการนิเทศบริหารงานที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ซึ่งจาเป็นที่จะต้องใช้
ภาวะผู้นาดาเนินการ การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากร เกิดความศรัทธา ความ
สามัคคี และร่วมมือร่วมใจในการทางาน สอดคล้องกับ สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ที่กล่าวไว้ว่า การ
นิเทศงานที่ดี ผู้นิเทศจะมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในองค์การ ใช้ภาวะผู้นาที่เหมาะสม
กับวุฒิภาวะของบุคลากร ภาวะผู้นาของผู้บริหารจะเป็นพลังผลักดันและดึงดูดใจบุคลากรที่มีอานุภาพ
มาก บุคลากรจะรักและเคารพและยินดีปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อต่อรอง และสอดคล้องกับ ลิเคอร์ท ที่
ได้อธิบายว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาสูง คือ ผู้ที่มีความผูกพันและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน ผู้นาหน่วยงานจึงต้องผูกพันและนาบุคลากรทุกคน ผู้บริหารจึงต้องสร้างและใช้ภาวะผู้นา
เป็นพลังให้บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ เซลลิส (Sallis)
ได้กล่าวถึงการใช้ภาวะผู้นา ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาที่มีบทบาท
สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพงานทั้งการเผยแพร่วัตถุประสงค์ขององค์การให้สมาชิกทราบสื่อสารวิธีการ
ดาเนินงานขององค์การให้มีคุณภาพตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพผลผลิตของงาน
และบริการมีคุณภาพ ผู้ใช้บริการของหน่วยงานมีความพึงพอใจและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
มีความพึงพอใจ ส่วน วิจิตร ธีรกุล วรุต บางกูร และคณะ ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารจาเป็นต้อง
มีความเป็นผู้นา ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญ ประการหนึ่งของผู้นิเทศ กล่าวคือ ผู้ที่เหมาะจะทางานนิเทศ
ควรมีลักษณะประจาตัว ดังนี้ 1) ฉลาด 2) เป็นนักวิชาการ 3) มีความรู้ดี 4) กระฉับกระเฉงว่องไว
5) มั่นใจในตนเอง 6) ปรับตัวเข้ากับสังคมได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอยและมิสเกล (Hoy and
Miskel) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้นา ได้แก่ความเป็นผู้มีความสามารถประกอบด้วยความมีไหวพริบ
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การตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ การใช้เวลาและภาษาพูด กล้าพูดกล้าทา ความเป็นผู้ริเริ่ม และ
ความเป็นผู้ตัดสินปัญหาที่ดี ส่วนไวล์และโลเวลได้ให้ทัศนะ บทบาทการนิเทศของผู้บริหาร ไว้ว่า
ผู้บริหารมีบทบาทในฐานะผู้นา กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นาจึงจะไปพัฒนาความเป็น
ผู้นาให้เกิดขึ้นในตัวผู้อื่น สอดคล้อง กับสตัด (Stadt) เกี่ยวกับการใช้ภาวะผู้นาว่าผู้นาที่จะประสบผล
สาเร็จ ควรต้องคานึงถึงมาตรฐานในการทางานเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ มีความริเริ่ม มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในตนเอง มีนโนภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา มีเหตุผล สอดคล้อง
กับ กริฟฟิตท์ (Griffith) ที่ว่าผู้นาที่มปี ระสิทธิภาพควรมีพฤติกรรม 6 ปัจจัย ได้แก่ ผู้นาในฐานะ
ผู้ผลักดัน ผู้นาในฐานะผู้ตระหนักรู้ ผู้นาในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้นาในฐานะนักพูดที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้นาในฐานะผู้ประสานงาน และ ผู้นาในฐานะคนของสังคม อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
เป็นผู้นาในสถานการณ์ที่กาหนดความเป็นผู้นา ตามโครงสร้างขององค์การ คือ เป็นผู้นาทางการ
(formal leadership) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่เป็นทางการในองค์การ
ที่สามารถใช้ภาวะผู้นาในการนิเทศบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและการยอมรับ ส่วน แฮริส ได้
กล่าวถึง พฤติกรรมผู้นาที่นาการเปลี่ยนแปลง มีปัจจัยดังนี้ให้ผู้ตามมีอิสระในการทางาน ส่งเสริมให้ได้
พัฒนาตนเอง มีความเป็นมิตร เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ ยั่วยุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุน ยกย่อง ยอมรับ และเปิดใจกว้าง แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่น
กระตือรือร้น ตระหนักในศักดิ์ศรีของบุคลากร และ สุทธนู ศรีไสย์ กล่าวว่าการที่จะทาให้ผู้รับการ
นิเทศ เชื่อมั่น ศรัทธาจาเป็นที่ผู้บริหารต้องมีทักษะในการนิเทศบริหารงาน 3 ประการคือ 1) พื้นฐาน
ความรู้ 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 3) ทักษะเฉพาะ ประกอบด้วย การสังเกต การวางแผน
การประเมินผล การประเมินผลภายหลังการปรับปรุงการสอน ส่วน ชารี มณีศรี กล่าวว่าผู้ที่ทาหน้าที่
นิเทศบริหารงาน ต้องมีความรู้ 4 ประการและทักษะ 4 ทักษะ คือ ด้านความรู้ ประกอบด้วย
1) การจัดการ 2) พฤติกรรมของมนุษย์ 3) หลักสูตร 4) การพัฒนาองค์การ ทักษะการนิเทศ
ทักษะ 4 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะในทางเทคนิค คือ ทักษะในด้านการเงิน บัญชีและการจัดหา
(การซื้อและการจ้าง) งานบริหารงานบุคคล ระเบียบ สารบรรณ การจัดระบบงาน 2) ทักษะใน
การครองคน คือ ทักษะในการกระตุ้นหรือจูงใจให้ทางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ การติดต่อ
ประสานงาน การแสดงสภาพผู้นา การรู้จักประนีประนอม การสร้างขวัญ 3) ทักษะในการจัดการ
ศึกษา คือ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ของหลักสูตรและของวิชา 4) ทักษะในการสร้างความคิด คือ ทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า ใน
ลักษณะที่สามารถให้องค์การปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์และมีบริการ
ที่สนองความต้องการได้ ซึง่ สอดคล้องกับ แคตซ์ ที่ได้เสนอทักษะที่ผู้บริหารควรมี 3 ประการ คือ 1)
ด้านเทคนิค 2) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3) ด้านคตินิยม และ เจมส์ ได้กล่าวว่าความรู้ความสามารถและ
ทักษะของผู้บริหารดังกล่าว มีผลต่อความสาเร็จทางการการศึกษาและเป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้าง
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ภาวะผู้นาในการนิเทศบริหารงานที่จะนาไปใช้ในการช่วยเหลือ แนะนาแก้ไขการปรับปรุงงานให้แก่ครู
และบุคลากรตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านภาวะผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญของการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน
7. “การติดตามและประเมินผล” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับเจ็ด แสดงให้
เห็นว่า ในการนิเทศการบริหารโรงเรียน “การติดตามและประเมินผล” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน ซึ่ง ตัวแปรสาคัญที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่ การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้
ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างตรงไปตรงมา ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการ
นิเทศบริหารงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การนิเทศบริหารงานเป็นการช่วยเหลือให้ครูและ
บุคลากรได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารควรมีการวางแผนการนิเทศบริหารงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากการพัฒนาครูและบุคลากร
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ เบอร์ตันและบรัคเนอร์ ได้สรุปหลักการ
นิเทศไว้ว่า การนิเทศควรเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีการปรับปรุง ประเมินผล สอดคล้อง กับ มาร์ค
และคณะ ที่ได้กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของการนิเทศไว้เช่นเดียวกันว่า การนิเทศควรยึดหลักการ
ประเมินผล การนิเทศทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งวินัย เกษมเศรษฐ์ ได้กล่าวถึง การนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องอาศัยหลักการประเมินผล ซึ่งหมายถึง การหาความจริงโดยการวัดที่แน่นอนและ
หลายอย่าง สอดคล้อง กับกระบวนการนิเทศของ แอลเลน ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการ 5 ประการ
ที่นามาใช้ในการนิเทศงาน ประกอบด้วย 1) กระบวนการวางแผน 2) กระบวน การจัดสายงาน 3)
กระบวนการนา 4) กระบวนการควบคุม 5) กระบวนการประเมินผล เป็นการประเมินสภาพการ
ทางาน ประกอบด้วย การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดพฤติกรรมในการทางาน
และการจัดวิจัยผลงาน สอดคล้องกับแฮริส ที่ได้เสนอกระบวนการนิเทศในทัศนะของเขาไว้เกี่ยวกับ
การประเมินสภาพการทางาน เป็นกระบวนการศึกษาสภาพต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่จาเป็น เพื่อจะนามา
เป็นตัวกาหนดถึงความต้องการจาเป็น เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 2) สังเกตสิ่งต่างๆด้วย
ความรอบคอบถี่ถ้วน 3) ทบทวนและตรวจสอบสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง 4) วัดพฤติกรรมการ
ทางานและ 5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทางาน สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ ที่ได้เสนอการ
นิเทศที่เหมาะสมกับคนไทย ที่มี 5 ขั้นตอน ซึ่งการประเมินผลการนิเทศเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้นิเทศ
นาผลการดาเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ได้ผลสมควรที่จะต้องได้รับ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับวงจร
ของ วิลเลี่ยม เอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง ที่นามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศงาน โดยมีขั้นตอนสาคัญ คือ

213
1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การตรวจสอบและประเมินผล และ 4) การนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัย
สาคัญของการนิเทศการบริหารโรงเรียน
8. “แรงจูงใจ” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับแปด แสดงให้เห็นว่า ในการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน “แรงจูงใจ” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหาร โรงเรียน ซึ่ง ตัวแปรสาคัญ
ที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการส่งเสริมให้ครู และบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ผู้บริหารควรนาผลการประเมิน ในการนิเทศบริหารงาน ไปแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรในโรงเรียน การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถให้ก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ
การนิเทศบริหารงานเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางาน
ของครูและบุคลากร
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจเป็นปัจจัยสาคัญ ที่นาไปใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศบริหารงาน
ปัจจัยหนึ่ง ในการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลตามปกติที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ซึ่ง เจมส์ ได้ศึกษาและชี้แนะให้เห็นว่า การจูงใจนั้นเป็นสิ่งสาคัญของการบริหารงาน
โดยเขาพบว่าปกติบุคลากรขององค์การจะใช้ความสามารถในการทางานเพียง20 % - 30 % แต่เมื่อเขา
ได้รับแรงจูงใจ พวกเขาจะใช้ความสามารถ ประมาณ 80 % -90 % ดังนั้นสิ่งที่จะผลักดันเอาความ
สามารถของคนออกมาได้คือแรงจูงใจ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การจูงใจเป็นการสร้างพลังความสามารถ
ออกมาเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบอร์ก ได้กล่าวว่า บุคลากรจะ
มีความพึงพอใจและมีความต้องการหรืออยากจะปฏิบัติงานชิ้นใหม่อีก หากเข้าผู้นั้นทางานสาเร็จและ
ได้รับการยอมรับ จากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะจากผู้บริหาร ตลอดจนมีความก้าวหน้าในการก้าวไปสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่ง มาสโลว์ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย 1)
ความต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความ
ต้องการการยกย่องหรือความภูมิใจในตนเอง 5) ความต้องการความสาเร็จในชีวิต ส่วน คิมบอลไวล์
ได้กล่าวถึงการสร้างขวัญและกาลังใจในการจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย 1) เสถียรภาพและ
ความสะดวกสบายเรื่องที่อยู่อาศัย 2) บรรยากาศที่ของการทางาน 3) มีความเป็นเจ้าของ 4) ความ
ยุติธรรม 5) ความสาเร็จของงาน 6) ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญ 7) การมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย 8) การยอม รับตนเอง สอดคล้องกับ ชารี มณีศรี ได้กล่าวถึงหลักการสร้างความสามัคคี
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในทางพุทธศาสนา เรียกว่าสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1) ทาน (การให้) เป็นความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 2) ปิยวาจา การพูดที่ใช้ถ้อยคาอ่อนหวานไพเราะซึ่งมีส่วนทาให้การ
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นิเทศมีประสิทธิภาพ 3) อัตถจริยา คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4) สมานัตตา
เป็นการวางตัวให้เหมาะสม มีความเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือวางตนเสมอต้นเสมอปลายและ
เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นได้ สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวว่า ในกระบวนการนิเทศที่เห็นว่า
มีความเหมาะสมกับสังคมไทยคือการสร้างขวัญและกาลังใจ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและ
บังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งในขณะปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ซึง่ ฟาวเลอร์
– ฟินน์ และแฮดเลย์ กล่าวว่า การให้แรงเสริมกาลังใจจะมีส่วนทาให้การนิเทศประสบผล สาเร็จสูง
กว่าไม่มีการเสริมแรง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เป็นปัจจัยสาคัญของการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน
9 “ข้อมูลสารสนเทศ” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับเก้า แสดงให้เห็นว่า ในการ
นิเทศการบริหารโรงเรียน “ ข้อมูลสารสนเทศ ” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหารโรงเรียน ซึ่ง
ตัวแปรสาคัญที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่ การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารสามารถส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานที่ปฏิบัติอยู่ของครูและบุคลากร การนิเทศบริหารงานของผู้บริหาร
เป็นการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ในการพัฒนางาน ในการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและ
บุคลากรมีโอกาสนาเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลครู
และบุคลากรมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบทาให้เกิดขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ความร่วมมือร่วมใจในการทางานเป็นทีมของครูและบุคลากรในโรงเรียนส่งผลให้ การนิเทศบริหารงาน
ประสบความสาเร็จ
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้าน ข้อมูลสารนสนเทศ พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ จนประสบผล
สาเร็จสามารถนาเสนองานตนเองได้เป็นที่ประจักษ์ ในการนิเทศการบริหารโรงเรียน โดยผู้บริหาร
เป็นผู้สนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานที่ปฏิบัติอยู่ ส่งเสริมให้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
พัฒนางาน ให้โอกาสครูและบุคลากรได้มีโอกาสนาเสนอผลงาน ทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลนามาใช้ในการ
ตัดสินใจ ในการพัฒนาและสร้างขวัญกาลังใจ ดังทีพ่ ิบูล มณีนิล ได้กล่าวว่า สารสนเทศมีความสาคัญ
ต่อการบริหาร คือ 1) เป็นข้อมูลพื้นฐานของการวางแผนและการตัดสินใจ ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 2) เป็นข้อมูลในการบริหารเริ่มตั้งแต่ การวางแผน การจัดองค์การ การอานวยการ การ
ควบคุม และการจัดงบประมาณ 3) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 4) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ถูกต้องในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ บุญศิวานนท์ ได้กล่าวถึงการบริหารองค์การ ไว้ว่า
ไม่ว่าจะอยู่ยุคใดจาเป็นต้องมีการตัดสินใจ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความ สาคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจแต่ละครั้ง ไม่ว่าการ
ตัดสินใจนั้นเพื่อการวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมหรือเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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ของงานก็ตาม สอดคล้องกับ อารุง จันทวานิชและ เจษฎ์ อนรรฆมงคล ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
สารสนเทศไว้ว่า “สารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ ของการบริหารงาน
ในองค์การ สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากสาหรับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ
การตัดสินใจที่ดีควรเป็นการตัดสินใจในหลักการและเหตุผลซึ่งอาศัยข้อมูลและสารสนเทศเป็นพื้นฐาน
หรือปัจจัยหลัก สอดคล้องกับ มยุรี รัตนมุง ได้กล่าวถึง การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะช่วยพัฒนาระบบบริหารองค์การให้ดีขึ้น ระบบสารสนเทศควรจะนาไปใช้ประโยชน์ได้กับ
ลักษณะงาน 1) การวางแผนปฏิบัติ 2) การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ 3 ) การควบคุมปฏิบัติงาน
4) การประชาสัมพันธ์ 5) การจัดและปรับปรุงโครงสร้าง
การนิเทศบริหารงานก็เช่นเดียวกันเป็น
งานที่ผู้บริหารต้องดาเนินการควบคู่กันไป
จาเป็นต้องนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอแนวทางการนิเทศ ไว้ 5 ขั้นตอน
โดยขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ
ในการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
เพื่อจะนาไปใช้ในการวางแผนและกาหนดทาง เลือกในขั้นต่อไป สอดคล้องกับ มาร์คและสตูป ที่ได้
กล่าวถึงการนิเทศไว้ว่า การนิเทศถูกปรับให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ที่เป็นบุคลากรใน
โรงเรียน การนิเทศช่วยจาแนกความต้องการของครูแต่ละคน การนิเทศช่วยปรับทัศนคติ การนิเทศ
ต้องมีการจัดงบประมาณไว้ในงบประจาปี
การนิเทศต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การนิเทศจึงทาให้ได้ข้อมูลที่นามาใช้ในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับสภาพจริงและตาม
ความต้องการของบุคคล ดังที่ วีระ เทพกรณ์ ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารงานโรงเรียน ให้ได้คุณภาพที่ดี
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสารสนเทศช่วยในการประกอบการพิจารณาดาเนินต่างๆ ได้แก่ 1) การจัด
ระบบหลักสูตร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การตั้งศูนย์วิชาการโรงเรียน 4) การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
งานดังกล่าวควรมีสารสนเทศประกอบการดาเนินงาน ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยา ทันเวลาและครบถ้วน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจัยสาคัญของ
การนิเทศการบริหารโรงเรียน
10 “การนิเทศงานงบประมาณ” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับสิบ แสดงให้เห็น
ว่า ในการนิเทศการบริหารโรงเรียน “การนิเทศงานงบประมาณ” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการ
บริหาร โรงเรียน ซึ่ง ตัวแปรสาคัญที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
งบประมาณแก่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้ การจัดระบบ ข้อมูลงบประมาณที่ถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานจัดระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของโรงเรียน การนิเทศบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารทาให้ ครูเกิดความเชื่อมั่น
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ยอมรับและศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศบริหารงานแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหาร ทาให้ครูและ
บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการขอคาแนะนาช่วยเหลือต่างๆ
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการนิเทศงานงบประมาณ พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญที่ผู้บริหาร ต้องสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน จัดระบบข้อมูล สินทรัพย์ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า เพื่อให้บริการ
แก่บุคลากรในองค์การ อีกทั้งต้องมีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ดังเช่น ทิพย์รัตน์ จันทนา ได้
กล่ าวถึงการบริ ห ารงบประมาณ การใช้จ่า ยเงิ นของโรงเรี ยน ต้อ งให้ เกิด ความคุ้ม ค่า โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงต้องมีระบบงบประมาณที่
รอบคอบ ซึ่ง ธร สุนทรายุทธ ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบ และ
แนวปฏิบัติอย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงมีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
การเงิน ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ รู้กฎระเบียบวิธีการดาเนินการเบิก การรับ
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา การบัญชี ทะเบียน และรู้วิธีการตรวจสอบและควบคุมในการ
บริหารงานงบประมาณ นิรุตต์ เข็มเงิน กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีการนาข้อมูลทางการเงินของปีที่
ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลทาง
การเงิน ควรจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่สะดวกพร้อมใช้ ผู้บริหารจึงต้องนิเทศบริหารงาน
ติดตามให้การช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านการนิเทศงานงบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญ
ของการนิเทศการบริหารโรงเรียน
11 “การวางแผน” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับสิบเอ็ด แสดงให้เห็นว่า ในการ
นิเทศการบริหารโรงเรียน “การวางแผน” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหาร โรงเรียนซึ่งตัวแปร
สาคัญที่อธิบายปัจจัยนี้ ได้แก่ การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาให้เกิด
ความคุ้นเคยและไว้วางใจ การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารควรวิเคราะห์งานและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร การสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนการนิเทศติดตามงาน
เป็นการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านการวางแผน พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการวางแผน
พัฒนาบุคลากร การวางแผนเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่นาไปใช้ในการนิเทศการบริหารงานโรงเรียน
ดังที่ อุทัย บุญประเสริฐ ได้กล่าวไว้ว่า ในองค์การที่ทันสมัย การวางแผนและการบริหารเป็นของคู่กัน
การวางแผนเป็นเครื่องมือของผู้บริหารโดยตรงในการบริหารงานที่มีระบบ และมีประสิทธิภาพ ใช้ใน
การกากับทิศทางการทางาน ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผนการทางาน ดังที่
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สงัด อุทรานันท์ ได้สะท้อนกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 1) วางแผนการนิเทศ 2) ให้ความรู้ความ
เข้าใจในการทางาน 3) ลงมือปฏิบัติงาน 4) สร้างเสริมกาลังใจ และ 5) ประเมินการนิเทศ สอดคล้อง
กับแอลเลน ที่ให้ทัศนะกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 1) กระบวนการวางแผน 2) กระบวนการจัด
สายงาน 3) กระบวนการนา 4) กระบวนการควบคุม 5) กระบวนการประเมินผล ซึ่งในกระบวนการ
วางแผนนั้นจะทาให้รู้ว่า สิ่งที่จะทามีอะไร จะทาสิ่งไหน เมื่อไหร่ การกาหนดจุดประสงค์ในการทางาน
การคาดคะเนผลที่เกิดจากการทางาน การพัฒนากระบวนการทางานและวางแผนการทางาน เช่น
เดียวกับ มาร์คและสตูป ได้กล่าวถึง การนิเทศไว้ว่า การนิเทศต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
กล่าวถึงความสาคัญของการวางแผน ไว้ว่าการวางแผนจะช่วยให้หน่วยงานสามารถนาไปปฏิบัติพัฒนา
ตนเองทันกับสภาพเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ รังสรรค์ มณีเล็ก ทีก่ ล่าวว่าการ
วางแผนเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อเป็นทิศทาง
เดียวกันในการนาไปสู่การปฏิบัติ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านการวางแผนจึง เป็นปัจจัยสาคัญของการ
นิเทศการบริหารโรงเรียน
12 “บรรยากาศองค์การ” เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเป็นอันดับสิบสอง แสดงให้เห็นว่าใน
การนิเทศการบริหารโรงเรียน“บรรยากาศองค์การ” เป็นปัจจัยสาคัญในการนิเทศการบริหาร โรงเรียน
ซึ่ง ตัวแปรสาคัญที่อธิบาย ปัจจัยนี้ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียน มีผลต่อ
บรรยากาศของการนิเทศบริหารงาน ภาวะผู้นาของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรเกิดความเชื่อมั่น
ในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนมีผลต่อความ สาเร็จของการนิเทศ
บริหารงานทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ผู้บริหารควรจัดสถานที่ในการปฏิบัติงาน ให้มีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาตัวแปรของปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ พบว่า เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
สร้างบรรยากาศองค์การ ในการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารต้องสร้างความสัมพันธ์กับครูในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาเพื่อทาให้ครูและบุคลากรเกิดความ
ศรัทธา เชื่อมั่นในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
นอกจากนี้ สิ่งสาคัญต้องจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย เพราะการสร้างบรรยากาศที่ดีจะมีผลต่อความ สาเร็จ
ของงานทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler) ที่กล่าวว่า
การปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์การนั้น ได้แก่ นโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์การ ภาวะ
ผู้นา คุณลักษณะของสมาชิกในองค์การ การควบคุม และการจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่
กระทบต่อบรรยากาศองค์การ สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า การจัดสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งด้านกายภาพ เช่นความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความ
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สวยงาม อุณหภูมิ แสงสว่าง สีและระบบเสียงในสานักงาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนด้านจิตใจ ผู้นิเทศจะสร้างบรรยากาศการทางานให้กับบุคลากรมีความสุขกับ
การทางาน โดยการสร้างความเป็นกันเอง ช่วยเหลือบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และในด้าน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว ยอมรับศักยภาพของบุคลากร พร้อมกับมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร หลังจากมอบหมายงานแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือจนงานประสบผล
สาเร็จ ซึ่งจะทาให้ผู้รับนิเทศเกิดความภูมิใจในความสามารถของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สมมาตร ทองพิลา ที่กล่าวถึงบรรยากาศโรงเรียนกับการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บรรยากาศดังกล่าวประกอบด้วย การยอมรับนับถือ การ
ดูแลเอาใจใส่ ขวัญกาลังใจ ความไว้วางใจ และการเติบโตทางวิชาการและสังคม ดังนั้นผู้บริหาร
จึงต้องมีภาวะผู้นาในการทาให้เกิดบรรยากาศภายในองค์การที่เอื้อต่อการนิเทศการบริหารงาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ เป็นปัจจัยสาคัญของ
การนิเทศการบริหารโรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย นอกจากจะสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ดังที่
กล่าวมาแล้ว ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนใหญ่ในด้านความถูกต้องเชิงทฤษฎี
มีความครบถ้วน มีความเป็นไปได้ต่อการนาไปปรับใช้และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน จึงกล่าวได้ว่า
ปัจจัยทั้ง 12 ปัจจัยที่พบจากการวิจัยครั้งนี้เป็นปัจจัยหลักในการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านการนิเทศการบริหารโรงเรียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาปรับปรุงการนิเทศการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ในด้านนโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
ที่ดารงตาแหน่งหรือที่จะเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียน ควรนาปัจจัยไปศึกษาและนาไปเป็นปัจจัยหลักสาคัญในการอบรมหรือพัฒนาให้ผู้บริหารได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ในระดับ
เขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง
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3. ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศการบริหารโรงเรียน
ค้นพบที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษารูปแบบการนิเทศการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ควรนาข้อ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
13. ดร.ประคอง รัศมีแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
14. ดร.นิลุบล คงเกตุ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองสามพราน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
15. ดร.ศศกร ไชยคาหาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนพัฒน์พงษ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
Canonical Correlation of Supervision Factors on School Administration

เรียน
แบบสัมภาษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในการ
รวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆสาหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศ
การบริหารโรงเรียน(Canonical Correlation of Supervision Factors on School Administration)”
ข้อมูลหรือตัวแปรที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ท่านมีค่ายิ่งต่อการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ และเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยจะได้นาไปสังเคราะห์และกาหนดเป็นกรอบใน
การวิจัยขั้นต่อไป
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามในการสัมภาษณ์สาหรับการพิจารณากาหนดตัวแปรเพื่อเป็นกรอบ
ในการวิจัยผู้วิจัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบ
พระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ลงชื่อ

วลัยพรรณ บุญมี

(นางวลัยพรรณ บุญมี)
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
คาชี้แจง : โปรดเขียนรายละเอียดสาหรับสถานภาพของท่าน
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
นาย
นาง นางสาว ………………..………………………………………………..
ตาแหน่ง .................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี/เวลา
วันที่.................เดือน............................พ.ศ. 2555 เวลา ........................น.
ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

........................................................................................................

ตอนที่ 2 : ข้อคาถามในการสัมภาษณ์สาหรับการพิจารณากาหนดตัวแปร
คาชี้แจง : โปรดตอบคาถามอย่างละเอียด
เกริ่นนา
ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษางานในโรงเรียน
ทุกงาน ซึ่งประกอบด้วย งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปเป็นหน้าที่ที่
ผู้บริหารต้องบริหารจัดการดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนที่
ปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆเหล่านั้น ต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือแนะนาให้มีประสิทธิภาพ
ในการทางานเพราะงานทุกงานต่างก็มีความสาคัญและเอื้อต่อกันการนิเทศงานจึงเป็นบทบาทหนึ่งที่ผู้บริหาร
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทาให้งานเกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและโรงเรียนในที่สุด
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารองค์การ พร้อมทั้งมีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศงานในโรงเรียนท่านคิดว่าการนิเทศการบริหารโรงเรียนควรมีปัจจัยใดบ้าง และท่าน
คิดว่าในแต่ละปัจจัยควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
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แบบสัมภาษณ์ “สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน”
1. ท่านคิดว่าการนิเทศการบริหารโรงเรียน ควรมีปัจจัยใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…...…………………………………………………… …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านคิดว่าในแต่ละปัจจัย ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…..……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… …. . … …… ……… …… ……… ……… …… …… ……… ……… ……… …… ……… …… ……… ………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย
ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความหมายสอดคล้อง (ค่า IOC) ของเครื่องมือวิจัย
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ที่ ศธ 0520.203.2/ 016

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
11 มกราคม 2556

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ
ด้วย นางวลัยพรรณ บุญมี รหัสนักศึกษา 53252950 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหาร
โรงเรียน ” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
ความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์
ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท์ / โทรสาร 034 – 219136
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ฤทธาภัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
ผู้ช่วยคณบดี(วิชาการ) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.วิทยา ศรีชมภู
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
4. ดร.สมศักดิ์ ฮดโท
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
5. ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังน้าเขียว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
……………………………………………..
ตอนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
สาหรับผู้วิจัย

1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ไม่เกิน 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ(โปรดระบุ......................)
4. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 ผู้อานวยการโรงเรียน
 ครูวิชาการโรงเรียน
 ครูผู้สอน
5. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 - 15 ปี
 16 ปี ขึ้นไป
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ผลตรวจสอบค่าดัชนีความหมายสอดคล้อง (ค่า IOC) ของเครื่องมือวิจัย

ข้อที่

ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

1

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผูด้ าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จดั การทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน
วัสดุสิ่งของให้เกิดประโยชน์เอื้อต่อการนิเทศบริหารงาน
วิชาการ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติ
ดาเนินกิจกรรมการนิเทศบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง
ผู้บริหารโรงเรียนใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อให้การนิเทศ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
การนิเทศงานวิชาการและการบริหารงานเป้าหมายอยู่ที่
คุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเกิดความพึง
พอใจและร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียน
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสาคัญและมีภาวะผู้นาในการนิเทศ
บริหารงานวิชาการ
ผู้บริหารเป็นผู้คอยกากับติดตามให้การนิเทศบริหารงาน
วิชาการเป็นไปตามจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การนิเทศบริหารงานวิชาการผู้บริหารควรคานึงถึงความรู้
ความสามารถและศักยภาพของครูแต่ละบุคคล
การนิเทศบริหารงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารใน
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและ
ร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานวิชาการร่วมกัน
การนิเทศบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเป็นการกระตุ้น
ส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรเกิดการตื่นตัวในการพัฒนางาน
ในโรงเรียน
การประสานงาน ประสานคน ประสานเวลา ทาให้กิจกรรม
การนิเทศบริหารงานวิชาการดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วัดได้
ตรงกับ
ความ
หมาย
(+1)

ไม่
แน่ใจ
(0)

วัดได้
ค่าดัชนี
ไม่ตรง
ความ
กับ
สอด
ความ
คล้อง
หมาย
(IOC)
(-1)
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15

สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนา
เพื่อให้ครูเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดทาเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้นาแนวคิดใหม่ๆโดย
นวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร
การนิเทศบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีช่วยทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ผู้บริหารจัดส่งเสริมสนับสนุนให้มสี ื่อและเทคโนโลยีที่
เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริหารและครูร่วมมือกันในการจัดทาสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานวิชาการควรมีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับความต้องการและการเปลีย่ นแปลง
ผู้บริหารจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกสบาย
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนมีผลต่อความสาเร็จของการ
นิเทศบริหารงานทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีผลต่อ
บรรยากาศของการนิเทศริหารงาน
ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารทาให้ครูและบุคลากรเกิดความ
เชื่อมั่นในการพัฒนางานไปสูเ่ ป้าหมาย
ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งของสื่อและเทคโนโลยีที่มีอยูท่ ั้งในและภายนอก
โรงเรียน
การนิเทศบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเป็นการสร้าง
และพัฒนาความเป็นผู้นาผู้ตามแก่ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนาผลจากการนิเทศการสอนไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมสี ่วนร่วมในการประเมินผลการ
นิเทศบริหารงานวิชาการ
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30

ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารให้เกียรติและยอมรับการ
ทางานของครูและบุคลากร
การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรที่ชัดเจนทา
ให้เกิดความร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกันในการนิเทศ
บริหารงาน
วิธีการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
ของโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ผู้รับการนิเทศได้มี
โอกาสคิดสร้างสรรค์งานตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล
ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนิเทศบริหารงานแต่
ละงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการศึกษา
การนิเทศบริหารงานจาเป็นต้องอาศัยการทางานเป็นทีม
ของคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์และเทคนิคในการนิเทศ
บริหารงาน เพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว
ผู้บริหารควรมีข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆที่ถูกต้อง
นามาใช้ประกอบในการนิเทศบริหารงานวิชาการ
การจัดระบบข้อมูลงบประมาณที่ถกู ต้องเป็นประโยชน์ต่อ
การนิเทศบริหารงานงบประมาณ
การนิเทศบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารทาให้ครูเกิด
ความเชื่อมั่นยอมรับและศรัทธาในตัวผู้บริหาร
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานจัดระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารทาให้
ครูและบุคลากรเกิดความไว้วางใจในการขอคาแนะนา
ช่วยเหลือต่างๆ
ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานงบประมาณ
แก่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้
ผู้บริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและวางแผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารร่วมกับครูและบุคลากรวิเคราะห์งานและจัด
ลาดับความสาคัญของการใช้งบประมาณ
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45

ผู้บริหารควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีเทคนิค
ในการนิเทศบริหารงานงบประมาณ
ผู้บริหารควรมีข้อมูลในการวิเคราะห์คน วิเคราะห์งานก่อน
การนิเทศบริหารงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ผู้บริหารจัดให้ครูมีการเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงาน
อื่นเพื่อให้การจัดทางานงบประมาณได้ถูกต้องและรวดเร็ว
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเพื่อติดตามการใช้
งบประมาณทาให้การปฏิบัติงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
การได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องเป็นการบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม
ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้ทักษะเทคนิคและวิธีการนิเทศ
บริหารงานให้เหมาะสมกับครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางาน
การนิเทศบริหารงานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ครูทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางาน
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็น
ความสาคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การนิเทศบริหารงานเพื่อช่วยทาให้การบริหารทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบตั ิงาน
การนิเทศบริหารงานเป็นการช่วยให้ครูได้กาหนดเป้าหมาย
ในการทางานของตนเอง
การกาหนดความรู้ ความสามารถในแต่ละภาระงานทาให้
เกิดการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผู้บริหารนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรร่วมมือกัน ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
การนิเทศบริหารงานงบประมาณเป็นการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของครูผรู้ ับผิดชอบ
การสื่อสารของผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การนิเทศ
บริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย
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60

ปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน

การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้มีโอกาสนาผล
การวิจัยใหม่ๆมาใช้พัฒนางาน
61 ผู้บริหารวางแนวทางการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ร่วมกันกับครูและบุคลากร
62 การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทางานจาเป็นต้องให้ผู้
ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ก่อน
การนิเทศบริหารงาน
63 การนิเทศบริหารงานควรสร้างจุดมุ่งหมายในการทางานที่
สามารถบรรลุผลและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
64 ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มใน
การประเมิ น ผลการนิ เ ทศบริ ห ารงานงบประมาณ
65 การสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนการนิเทศติดตามงานเป็น
การสร้างสัมพันธภาพให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
66 ผู้ บ ริ ห ารควรวิ เ คราะห์ ง านและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ นามาใช้ ใ นการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร
67 การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทาให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจ
68 การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผรู้ ับการนิเทศควรเป็นไปด้วย
ความเที่ยง ให้ข้อมูลทั้งส่วนดี ส่วนที่ควรได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง
69 การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถให้กา้ วหน้าในด้านวิชาชีพ
70 การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
71 การนิเทศบริหารงานเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางาน
ของครูและบุคลากร
72 ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ ที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ ร่ ว มงาน
ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น
73 การมีภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนิเทศบริหารงานทาให้
เกิดการยอมรับ นาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
74 การอานวยความสะดวกในการบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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75

บุคลากรทุกฝ่ายมีความสาคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน
ในการทางานให้สาเร็จ
การนิเทศบริหารงานทาให้เกิดการทางานเป็นทีม สร้าง
ความสามัคคีและความร่วมมือของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
วัฒนธรรมของโรงเรียนทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแนว
ทางการพัฒนาครูและบุคลากร
บุคลากรภายนอกที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีส่วน
ทาให้พัฒนางานบุคคล บรรลุเป้าหมาย
ภาวะผู้นาและบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การนิเทศ
บริหารงานบุคคลประสบผลสาเร็จเร็วขึ้น
การสร้างเครือข่ายเป็นการสนับสนุน ให้การทางาน
ของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิเคราะห์คนจะทาให้การนิเทศบริหารงานได้ตรงกับ
ความต้องการและความสามารถของบุคคล
การสร้างเครือข่ายทาให้ครูและบุคลากรเกิดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในโรงเรียน
การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการทางานทาให้ครูและ
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารเป็นนักประสาน
การทางานกับทุกฝ่ายได้ดี
การส่ ง เสริ ม ให้ นาเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ทาให้ ก ารประสานงานเกิ ด ความรวดเร็ ว
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการสร้างแรงจูงใจทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจและเกิดการยอมรับ
การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ในโรงเรียนที่ทาให้การนิเทศบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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คล้อง
หมาย
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90

ผู้บริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
บุคลากรให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการยกย่องชมเชยและเผยแพร่ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนอย่างเป็นธรรมแก่ครูและบุคลากร
ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารต้องยอมรับ และเคารพใน
ความ แตกต่างระหว่างบุคคลของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผู้บริหารควรกาหนดขอบข่ายการนิเทศบริหารงานให้ชัดเจน
โดยพิจารณาจากเป้าหมายหรือจุดเน้นของโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานผู้บริหารควรสร้างศรัทธาเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือและร่วมใจในการทางาน
การนิเทศบริหารงานจาเป็นต้องคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด ที ม งานนิ เ ทศช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ครู
และบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ
ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารต้องคานึง ถึงพฤติกรรมของ
บุคคลความต้องการและแรงจูงใจในการทางาน
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลในการสรรหา
บุคลากรในการทางานให้เหมาะสม
การนิเทศบริหารงานทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารใช้การวิธีการนิเทศบริหารงานที่หลากหลายและใช้
เครื่องมือเหมาะสมสอดคล้องกับงาน
ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลังจากการพัฒนาครูและบุคลากร
การนิเทศบริหารงานเป็นการช่วยเหลือให้ครูและบุคลากร
ได้ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมาย
การนิเทศงานทาให้ผู้บริหารได้ผลการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรอย่างตรงไปตรงมา
ผู้บริหารควรมีการวางแผนการนิเทศบริหารงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
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106 ผู้บริหารแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรประสบผลสาเร็จ
107 ผู้บริหารควรนาผลการประเมินในการนิเทศบริหารงานไป
แก้ไขปัญหาการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
108 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของครูและบุคลากรอย่างใกล้ชิด
111 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะทางของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
112 ผู้บริหารมีแผนการนิเทศติดตามงานที่ชัดเจนในการนาไป
สู่ผู้ปฏิบัติ
113 ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศบริหารงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
114 ผู้บริหารนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการประมวลข้อมูลทาง
วิชาการให้เป็นสารสนเทศจัดเก็บเป็นระบบทาให้ครูเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอน
115 ผู้บริหารให้การสนับสนุนความคิดริเริม่ นาการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องใหม่ๆมาพัฒนาในการปฏิบตั ิงาน
116 ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือแนะนาบุคลากรในการแก้
ปัญหาต่างๆโดยใช้การนิเทศเป็นเครื่องมือในการนิเทศ
บริหารงาน
117 การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรได้
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
118 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการนิเทศ
บริหารงานให้กับบุคลากรในโรงเรียน
119 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอื้ออานวยต่อการนิเทศ
บริหารงานทาให้เกิดความคล่องตัวและการยอมรับ
120 ความร่วมมือร่วมใจในการทางานเป็นทีมของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนส่งผลให้การนิเทศบริหารงานประสบ
ความสาเร็จ
121 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลครูและ
บุคลากรมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบทาให้
เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
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แน่ใจ
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กับ
สอด
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คล้อง
หมาย
(IOC)
(-1)
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122 การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการส่งเสริมให้ครูได้
ใช้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนางาน
123 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารสามารถ ส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานที่ปฏิบัติอยู่ของครูและ
บุคลากร
124 ในการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากร
มีโอกาสนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
125 ผู้บริหารมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพทาให้การนิเทศบริหารงาน
เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
126 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทาให้
เกิดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
127 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารมีโอกาสประชาสัมพันธ์
งานของครูและบุคลากรให้ชุมชนทราบ
128 ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการนิเทศบริหารงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ที่ ศธ 0520.203.2/ 116

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
21 มกราคม 2556

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จานวน 1 ชุด
ด้วย นางวลัยพรรณ บุญมี รหัสนักศึกษา53252950 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับอนุมัติให้ทาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน”
ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทาการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการ
วิจัยกลุ่มตัวอย่าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในความ
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท์ / โทรสาร 034 – 219136
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือวิจัย

1. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
2. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
3. โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
4. โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
5. โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
6. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
7. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
9. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
10. โรงเรียนคลองเกลือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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Case Processing Summary
Cases

N
30
0
30

Valid
Excludeda
Total

%
100.0
.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's
Based on
Alpha
Standardized Items N of Items
.957
.957
128
Frequency Table

Valid

Valid

ชาย
หญิง
Total

ไม่เกิน 30 ปี
31- 40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้น
Total

เพศ
Frequency

Percent

12
18
30

40.0
60.0
100.0
อายุ

Frequency
1
6
10
13
30

Cumulative
Valid Percent Percent
40.0
60.0
100.0

40.0
100.0

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
3.3
3.3
3.3
26.7
26.7
30.0
70.0
70.0
100.0
100.0

100.0

255
วุฒิ

Valid ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
Total

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
8
26.67
26.7
26.7
22
73.33
73.3
100.0
30

100.0

100.0

100.0

ตาแหน่ง

Valid

ผอ.รร.
ครูวิชาการ

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
10
33.3
33.3
33.3
10
33.3
33.3
66.7

ครู

10

33.3

33.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

100.0

ประสบการณ์ที่ดารงตาแหน่ง

Valid

ไม่เกิน 5 ปี
6 –10 ปี
11-15 ปี
16 ปี ขึ้นไป
Total

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
1
3.3
3.3
3.3
3
10.0
10.0
13.3
9
30.0
30.0
43.3
17
56.7
56.7
100.0
30
100.0
100.0
100.0

256
Descriptive Statistics

ข้อ001
ข้อ002
ข้อ003
ข้อ004
ข้อ005
ข้อ006
ข้อ007
ข้อ008
ข้อ009
ข้อ010
ข้อ011
ข้อ012
ข้อ013
ข้อ014
ข้อ016
ข้อ017
ข้อ018
ข้อ019
ข้อ020
ข้อ021
ข้อ022
ข้อ023
ข้อ024
ข้อ025
ข้อ026
ข้อ027
ข้อ028
ข้อ029
ข้อ030

N
Range Minimum Maximum
Statistic Statistic Statistic Statistic
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00

Sum
Mean
Std. Deviation
Statistic Statistic Std. Error Statistic
133.00 4.4333 .14129
.77385
129.00 4.3000 .16010
.87691
136.00 4.5333 .11480
.62881
133.00 4.4333 .14129
.77385
133.00 4.4333 .14129
.77385
137.00 4.5667 .10376
.56832
132.00 4.4000 .14856
.81368
136.00 4.5333 .14169
.77608
130.00 4.3333 .14648
.80230
130.00 4.3333 .15413
.84418
133.00 4.4333 .14129
.77385
134.00 4.4667 .14169
.77608
133.00 4.4333 .14920
.81720
134.00 4.4667 .13333
.73030
135.00 4.5000 .13348
.73108
135.00 4.5000 .12457
.68229
139.00 4.6333 .11227
.61495
137.00 4.5667 .12395
.67891
137.00 4.5667 .14920
.81720
140.00 4.6667 .12984
.71116
135.00 4.5000 .14971
.82001
139.00 4.6333 .11227
.61495
140.00 4.6667 .11073
.60648
135.00 4.5000 .12457
.68229
139.00 4.6333 .10152
.55605
138.00 4.6000 .13218
.72397
136.00 4.5333 .14169
.77608
137.00 4.5667 .14920
.81720
136.00 4.5333 .14958
.81931
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Descriptive Statistics

ข้อ031
ข้อ032
ข้อ033
ข้อ034
ข้อ035
ข้อ036
ข้อ037
ข้อ038
ข้อ039
ข้อ040
ข้อ041
ข้อ042
ข้อ043
ข้อ044
ข้อ045
ข้อ046
ข้อ047
ข้อ048
ข้อ049
ข้อ050
ข้อ051
ข้อ052
ข้อ053
ข้อ054
ข้อ055
ข้อ055
ข้อ056
ข้อ057
ข้อ058

N
Range Minimum Maximum
Statistic Statistic Statistic Statistic
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
3.00
6.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00

Sum
Statistic
138.00
137.00
142.00
137.00
140.00
137.00
135.00
139.00
132.00
133.00
133.00
137.00
132.00
137.00
137.00
134.00
138.00
135.00
139.00
141.00
138.00
134.00
137.00
137.00
137.00
137.00
140.00
133.00
135.00

Mean
Std. Deviation
Statistic Std. Error Statistic
4.6000 .13218
.72397
4.5667 .13290
.72793
4.7333 .10649
.58329
4.5667 .14129
.77385
4.6667 .12984
.71116
4.5667 .13290
.72793
4.5000 .14971
.82001
4.6333 .12208
.66868
4.4000 .14856
.81368
4.4333 .14920
.81720
4.4333 .14920
.81720
4.5667 .13290
.72793
4.4000 .14856
.81368
4.5667 .12395
.67891
4.5667 .12395
.67891
4.4667 .12441
.68145
4.6000 .12318
.67466
4.5000 .14183
.77682
4.6333 .10152
.55605
4.7000 .09767
.53498
4.6000 .11346
.62146
4.4667 .12441
.68145
4.5667 .11430
.62606
4.5667 .14129
.77385
4.5667 .13290
.72793
4.5667 .13290
.72793
4.6667 .12066
.66089
4.4333 .14129
.77385
4.5000 .14183
.77682
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ข้อ059
ข้อ060
ข้อ061
ข้อ062
ข้อ063
ข้อ064
ข้อ065
ข้อ066
ข้อ067
ข้อ068
ข้อ069
ข้อ070
ข้อ071
ข้อ072
ข้อ073
ข้อ074
ข้อ075
ข้อ076
ข้อ077
ข้อ079
ข้อ080
ข้อ081
ข้อ082
ข้อ083
ข้อ084
ข้อ085
ข้อ086
ข้อ087
ข้อ088

N
Range Minimum Maximum Sum
Mean
Std. Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
Statistic
30
3.00
2.00
5.00 133.00 4.4333 .14920
.81720
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .13348
.73108
30
2.00
3.00
5.00 136.00 4.5333 .12441
.68145
30
3.00
2.00
5.00 135.00 4.5000 .14971
.82001
30
2.00
3.00
5.00 134.00 4.4667 .12441
.68145
30
2.00
3.00
5.00 133.00 4.4333 .13290
.72793
30
2.00
3.00
5.00 138.00 4.6000 .12318
.67466
30
2.00
3.00
5.00 139.00 4.6333 .11227
.61495
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14958
.81931
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .12457
.68229
30
2.00
3.00
5.00 136.00 4.5333 .12441
.68145
30
2.00
3.00
5.00 137.00 4.5667 .10376
.56832
30
3.00
2.00
5.00 133.00 4.4333 .14920
.81720
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .12457
.68229
30
3.00
2.00
5.00 138.00 4.6000 .14061
.77013
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14958
.81931
30
3.00
2.00
5.00 135.00 4.5000 .14971
.82001
30
2.00
3.00
5.00 136.00 4.5333 .11480
.62881
30
2.00
3.00
5.00 136.00 4.5333 .11480
.62881
30
2.00
3.00
5.00 130.00 4.3333 .12066
.66089
30
2.00
3.00
5.00 134.00 4.4667 .12441
.68145
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .11497
.62972
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14169
.77608
30
3.00
2.00
5.00 132.00 4.4000 .14856
.81368
30
3.00
2.00
5.00 135.00 4.5000 .14183
.77682
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .11497
.62972
30
2.00
3.00
5.00 136.00 4.5333 .12441
.68145
30
3.00
2.00
5.00 136.00 4.5333 .14169
.77608
30
2.00
3.00
5.00 139.00 4.6333 .11227
.61495
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Descriptive Statistics

ข้อ089
ข้อ090
ข้อ091
ข้อ092
ข้อ093
ข้อ094
ข้อ095
ข้อ096
ข้อ097
ข้อ098
ข้อ099
ข้อ100
ข้อ101
ข้อ102
ข้อ103
ข้อ104
ข้อ105
ข้อ106
ข้อ107
ข้อ108
ข้อ109
ข้อ110
ข้อ111
ข้อ112
ข้อ113
ข้อ114
ข้อ115
ข้อ116
ข้อ117
ข้อ118

N
Range Minimum Maximum Sum
Mean
Std. Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
30
3.00
2.00
5.00 136.00 4.5333 .13333
.73030
30
3.00
2.00
5.00 136.00 4.5333 .14958
.81931
30
3.00
2.00
5.00 133.00 4.4333 .14129
.77385
30
3.00
2.00
5.00 129.00 4.3000 .14503
.79438
30
3.00
2.00
5.00 131.00 4.3667 .13965
.76489
30
3.00
2.00
5.00 138.00 4.6000 .14856
.81368
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14958
.81931
30
3.00
2.00
5.00 137.00 4.5667 .14129
.77385
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14958
.81931
30
3.00
2.00
5.00 133.00 4.4333 .14129
.77385
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .12457
.68229
30
2.00
3.00
5.00 128.00 4.2667 .14331
.78492
30
3.00
2.00
5.00 137.00 4.5667 .14129
.77385
30
2.00
3.00
5.00 132.00 4.4000 .12318
.67466
30
2.00
3.00
5.00 135.00 4.5000 .11497
.62972
30
2.00
3.00
5.00 130.00 4.3333 .12984
.71116
30
3.00
2.00
5.00 125.00 4.1667 .15225
.83391
30
3.00
2.00
5.00 129.00 4.3000 .15275
.83666
30
3.00
2.00
5.00 129.00 4.3000 .14503
.79438
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14169
.77608
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .14169
.77608
30
3.00
2.00
5.00 134.00 4.4667 .15708
.86037
30
2.00
3.00
5.00 136.00 4.5333 .11480
.62881
30
2.00
3.00
5.00 134.00 4.4667 .13333
.73030
30
2.00
3.00
5.00 134.00 4.4667 .13333
.73030
30
3.00
2.00
5.00 130.00 4.3333 .15413
.84418
30
3.00
2.00
5.00 127.00 4.2333 .15671
.85836
30
2.00
3.00
5.00 132.00 4.4000 .13218
.72397
30
2.00
3.00
5.00 137.00 4.5667 .12395
.67891
30
2.00
3.00
5.00 132.00 4.4000 .14061
.77013
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Descriptive Statistics

ข้อ119
ข้อ120
ข้อ121
ข้อ122
ข้อ123
ข้อ124
ข้อ125
ข้อ126
ข้อ127
ข้อ128
Valid N
(listwise)

N
Range Minimum Maximum
Statistic Statistic Statistic Statistic
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
3.00
2.00
5.00
30
2.00
3.00
5.00
30

Sum
Mean
Std. Deviation
Statistic Statistic Std. Error Statistic
133.00 4.4333 .14920
.81720
136.00 4.5333 .11480
.62881
127.00 4.2333 .14920
.81720
137.00 4.5667 .14129
.77385
135.00 4.5000 .14971
.82001
133.00 4.4333 .14129
.77385
133.00 4.4333 .11430
.62606
138.00 4.6000 .14856
.81368
138.00 4.6000 .14061
.77013
132.00 4.4000 .12318
.67466
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
รายชื่อโรงเรียนที่ขอเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบบสอบถามความคิดเห็น

262

ที่ ศธ 0520.107(นฐ) / พิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
31 มกราคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้วย นางวลัยพรรณ บุญมี นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์
เรื่อง “สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน” มีความประสงค์จะขอเก็บ
รวบรวมข้อมู ลจาก รองผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานนิเทศติดตาม
ประเมินผลและผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
แจ้งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
ผู้ อานวยการกลุ่ มนิ เทศติ ดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อขอความร่ว มมือในการตอบ
แบบสอบถามให้แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 089-9273465,0-3421-8788
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ที่ ศธ 0520.107(นฐ) / พิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
31 มกราคม 2555

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
ด้วย นางวลัยพรรณ บุญมี นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์
เรื่อง “สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน” มีความประสงค์จะขอเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จาก ผู้ บ ริ ห าร และหั ว หน้ า งานวิ ช าการ และครู ผู้ ส อน เพื่ อ ประกอบการท า
วิทยานิพนธ์ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
แจ้งหัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษา
ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 089-9273465,0-3421-8788
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเชียงรากน้อย
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์
รังสฤษฏ์)
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
โรงเรียนพร้านีลวัชระ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดด่านสาโรง
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลท่ามะกา
(วัดลูกแกประชาชนูทิศ)
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์
(ศรีพรหมินทร์)
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดนางสาว (ลาวรราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนตาขุน
โรงเรียนนาสาร
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

265
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
ชื่อโรงเรียน
51 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
" ณ นครอุทิศ "
52 โรงเรียนวัดท่ายาง
53 โรงเรียนวัดสามัคยาราม
54 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
55 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
56 โรงเรียนอนุบาลตรัง
57 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
58 โรงเรียนอนุบาลกระบี่
59 โรงเรียนวิเชียรชม
60 โรงเรียนบ้านเขาพระ
61 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
62 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
63 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
64 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
65 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
66 โรงเรียนวัดมโนรม
67 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
68 โรงเรียนวัดบ้านฉาง
69 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บารุง)
70 โรงเรียนอนุบาลระยอง
71 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
72 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
73 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
74 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
75 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
76 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อานวยศิลป์
โรงเรียนบ้านเชียงคาน
"ปทุมมาสงเคราะห์"
โรงเรียนเมืองเลย
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
โรงเรียนสนามบิน
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนกระนวน
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน (เชียงยืนวิทยา)
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ที่
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนตระการพืชผล
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
(วิภาคย์วิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
อนุบาลดารงราชานุสรณ์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนสุขานารี
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ"

ที่
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียนบ้านสันกาแพง
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง
โรงเรียนอนุบาลลาปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนบ้านวาวี
โรงเรียนบ้านเทอดไทย
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ
(เจริญทองนิ่มวิทยา)
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
โรงเรียนจ่าการบุญ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนพิรามอุทิศ
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
……………………………………………
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือระดับเขตพื้นที่ประกอบด้วยรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา และ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับโรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้สอน
3. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย เรื่อง สหสัมพันธ์
คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน เท่านั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ท่านแต่ประการใด ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทั้งสิ้น
4. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถาม
คืนผู้วิจัยตามที่อยู่ที่จ่าหน้าซองที่แนบมาพร้อมนี้ อย่างช้าภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จะเป็น
พระคุณอย่างสูง
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ลงชื่อ

วลัยพรรณ บุญมี

(นางวลัยพรรณ บุญมี)
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
……………………………………………..
ตอนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน ช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
สาหรับ
ผู้วิจัย

1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ไม่เกิน 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ(โปรดระบุ......................)
4. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
 ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 ผู้อานวยการโรงเรียน
 ครูวิชาการโรงเรียน
 ครูผู้สอน
5. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
 ไม่เกิน 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 - 15 ปี
 16 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน จานวน 128 ข้อ
แต่ละข้อเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ท่านทาเครื่องหมาย 
ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการนิเทศการบริหารโรงเรียน ระดับน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ข้อที่
1

รายการ

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผูด้ าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วมในการวางแผนนิเทศบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
2 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จดั การทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ
ให้เกิดประโยชน์เอื้อต่อการนิเทศบริหารงานวิชาการ
3 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติดาเนิน
กิจกรรมการนิเทศบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตามข้อตกลง
4 ผู้บริหารโรงเรียนใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อให้การนิเทศบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ
5 การนิเทศงานวิชาการและการบริหารงานเป้าหมายอยู่ที่คณ
ุ ภาพ
การศึกษา
6 ผู้บริหารมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูเกิดความพึงพอใจและ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน
7 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ของผู้เรียน
8 ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสาคัญและมีภาวะผู้นาในการนิเทศบริหารงาน
วิชาการ
9 ผู้บริหารเป็นผู้คอยกากับติดตามให้การนิเทศบริหารงานวิชาการ
เป็นไปตามจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
10 การนิเทศบริหารงานวิชาการผู้บริหารควรคานึงถึงความรู้
ความสามารถและศักยภาพของครูแต่ละบุคคล
11 การนิเทศบริหารงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน
12 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและร่วม
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานวิชาการร่วมกัน

5

4

3

2

1

270
ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

รายการ

13

การนิเทศบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรเกิดการตื่นตัวในการพัฒนางานในโรงเรียน
การประสานงาน ประสานคน ประสานเวลา ทาให้กิจกรรมการ
นิเทศบริหารงานวิชาการดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนาเพื่อให้ครู
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดทาเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้นาแนวคิดใหม่ๆโดยนวัตกรรม
มาใช้ในการส่งเสริมการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากร
การนิเทศบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยทา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ผู้บริหารจัดส่งเสริมสนับสนุนให้มสี ื่อและเทคโนโลยีที่
เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
ผู้บริหารและครูร่วมมือกันในการจัดทาสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการนิเทศบริหารงานในโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานวิชาการควรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกสบาย
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนมีผลต่อความสาเร็จของการนิเทศ
บริหารงานทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีผลต่อบรรยากาศ
ของการนิเทศริหารงาน
ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารทาให้ครูและบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในการ
พัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งของ
สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งในและภายนอกโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเป็นการสร้างและพัฒนา
ความเป็นผู้นาผูต้ ามแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูนาผลจากการนิเทศการสอนไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมสี ่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศ
บริหารงานวิชาการ
ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารให้เกียรติและยอมรับการทางาน
ของครูและบุคลากร
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31

การกาหนดบทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรที่ชัดเจนทาให้เกิด
ความร่วมมือและยอมรับซึ่งกันและกันในการนิเทศบริหารงาน
วิธีการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของ
โรงเรียน
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ผู้รับการนิเทศได้มีโอกาสคิด
สร้างสรรค์งานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนิเทศบริหารงานแต่ละงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการศึกษา
การนิเทศบริหารงานจาเป็นต้องอาศัยการทางานเป็นทีมของคณะ
บุคคลทั้งภายในและภายนอก
ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์และเทคนิคในการนิเทศ
บริหารงาน เพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว
ผู้บริหารควรมีข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆที่ถูกต้องนามาใช้
ประกอบในการนิเทศบริหารงานวิชาการ
การจัดระบบข้อมูลงบประมาณที่ถกู ต้องเป็นประโยชน์ต่อ
การนิเทศบริหารงานงบประมาณ
การนิเทศบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารทาให้ครูเกิดความ
เชื่อมั่นยอมรับและศรัทธาในตัวผูบ้ ริหาร
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานจัดระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารทาให้ครูและ
บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการขอคาแนะนาช่วยเหลือต่างๆ
ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศบริหารงาน
งบประมาณแก่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
ผู้บริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
วางแผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารร่วมกับครูและบุคลากรวิเคราะห์งานและจัดลาดับ
ความสาคัญของการใช้งบประมาณ
ผู้บริหารควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีเทคนิคในการนิเทศ
บริหารงานงบประมาณ
ผู้บริหารควรมีข้อมูลในการวิเคราะห์คน วิเคราะห์งานก่อนการนิเทศ
บริหารงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ผู้บริหารจัดให้ครูมีการเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นเพื่อให้
การจัดทางานงบประมาณได้ถูกต้องและรวดเร็ว
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48

การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเพื่อติดตามการใช้งบประมาณ
ทาให้การปฏิบัติงานโครงการในแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
การได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
เป็นการบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม
ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้ทักษะเทคนิคและวิธีการนิเทศบริหารงาน
ให้เหมาะสมกับครูและบุคลากรเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนางาน
การนิเทศบริหารงานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของครูทาให้
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงานและสร้างขวัญกาลังใจใน
การทางาน
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็นความ
สาคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
การนิเทศบริหารงานเพื่อช่วยทาให้การบริหารทรัพยากรที่ได้รับ
จัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
การนิเทศบริหารงานเป็นการช่วยให้ครูได้กาหนดเป้าหมายในการ
ทางานของตนเอง
การกาหนดความรู้ ความสามารถในแต่ละภาระงานทาให้เกิดการ
พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผู้บริหารนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากร
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรร่วมมือกัน ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
การนิเทศบริหารงานงบประมาณเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานของครูผรู้ ับผิดชอบ
การสื่อสารของผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การนิเทศบริหารงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้มีโอกาสนาผลการวิจยั ใหม่ๆ
มาใช้พัฒนางาน
ผู้บริหารวางแนวทางการนิเทศติดตามการดาเนินงานร่วมกันกับครู
และบุคลากร
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทางานจาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รบั
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆก่อนการนิเทศบริหารงาน
การนิเทศบริหารงานควรสร้างจุดมุ่งหมายในการทางานที่สามารถ
บรรลุผลและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประเมิ น ผล การนิ เ ทศบริ ห ารงานงบประมาณ
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65

การสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนการนิเทศติดตามงานเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
ผู้ บ ริ ห ารควรวิ เ คราะห์ ง านและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ นามาใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาให้เกิด
ความคุ้นเคยและไว้วางใจ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผรู้ ับการนิเทศควรเป็นไปด้วยความเที่ยง
ให้ข้อมูลทั้งส่วนดี ส่วนที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้
พัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
การนิเทศบริหารงานเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางานของครู
และบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ ที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ ร่ ว มงานทั้ ง ภายใน
และภายนอกโรงเรี ย น
การมีภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนิเทศบริหารงานทาให้เกิดการ
ยอมรับ นาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
การอานวยความสะดวกในการบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรทุกฝ่ายมีความสาคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนในการทางาน
ให้สาเร็จ
การนิเทศบริหารงานทาให้เกิดการทางานเป็นทีมสร้างความสามัคคี
และความร่วมมือของครูและบุคลากรในโรงเรียน
วัฒนธรรมของโรงเรียนทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแนวทางการ
พัฒนาครูและบุคลากร
บุคลากรภายนอกที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีส่วนทาให้พัฒนางาน
บุคคลบรรลุเป้าหมาย
ภาวะผู้นาและบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การนิเทศบริหารงาน
บุคคลประสบผลสาเร็จเร็วขึ้น
การสร้างเครือข่ายเป็นการสนับสนุนให้การทางานของครูมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิเคราะห์คนจะทาให้การนิเทศบริหารงานได้ตรงกับความต้องการ
และความสามารถของบุคคล
การสร้างเครือข่ายทาให้ครูและบุคลากรเกิดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในโรงเรียน
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82

การสร้างเครือข่ายทาให้ครูและบุคลากรเกิดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในโรงเรียน
การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการทางานทาให้ครูและบุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจ
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารเป็นนักประสานการทางาน
กับทุกฝ่ายได้ดี
การส่ ง เสริ ม ให้ นาเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทาให้
การประสานงานเกิ ด ความรวดเร็ ว
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการสร้างแรงจูงใจทาให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจและเกิดการยอมรับ
การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการสร้างวัฒนธรรมใน
โรงเรียนที่ทาให้การนิเทศบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บริหารให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการยกย่องชมเชยและเผยแพร่ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
เป็นธรรมแก่ครูและบุคลากร
ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารต้องยอมรับและเคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผู้บริหารควรกาหนดขอบข่ายการนิเทศบริหารงานให้ชัดเจนโดย
พิจารณาจากเป้าหมายหรือจุดเน้นของโรงเรียน
การนิเทศบริหารงานผู้บริหารควรสร้างศรัทธาเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือและร่วมใจในการทางาน
การนิเทศบริหารงานจาเป็นต้องคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด ที ม งานนิ เ ทศช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ครู แ ละ
บุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ
ในการนิเทศบริหารงานผู้บริหารต้องคานึง ถึงพฤติกรรมของบุคคล
ความต้องการและแรงจูงใจในการทางาน
การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลในการสรรหาบุคลากร
ในการทางานให้เหมาะสม
การนิเทศบริหารงานทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
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101 ผู้บริหารใช้การวิธีการนิเทศบริหารงานที่หลากหลายและใช้
เครื่องมือเหมาะสมสอดคล้องกับงาน
102 ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานหลังจาก
การพัฒนาครูและบุคลากร
103 การนิเทศบริหารงานเป็นการช่วยเหลือให้ครูและบุคลากรได้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
104 การนิเทศงานทาให้ผู้บริหารได้ผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอย่างตรงไปตรงมา
105 ผู้บริหารควรมีการวางแผนการนิเทศบริหารงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
106 ผู้บริหารแนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรประสบผลสาเร็จ
107 ผู้บริหารควรนาผลการประเมินในการนิเทศบริหารงานไปแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
108 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ดูแลการปฏิบตั ิงานของครู
และบุคลากรอย่างใกล้ชิด
111 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะ
ทางของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
112 ผู้บริหารมีแผนการนิเทศติดตามงานที่ชัดเจนในการนาไปสู่ผปู้ ฏิบัติ
113 ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศบริหารงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
114 ผู้บริหารนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการประมวลข้อมูลทางวิชาการให้
เป็นสารสนเทศจัดเก็บเป็นระบบทาให้ครูเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
115 ผู้บริหารให้การสนับสนุนความคิดริเริม่ นาการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ใหม่ๆมาพัฒนาในการปฏิบัติงาน
116 ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือแนะนาบุคลากรในการแก้ปัญหาต่างๆ
โดยใช้การนิเทศเป็นเครื่องมือในการนิเทศบริหารงาน
117 การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรได้ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบตั ิงาน
118 ผู้บริหารเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการนิเทศ
บริหารงานให้กับบุคลากรในโรงเรียน
119 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอื้ออานวยต่อการนิเทศบริหารงาน
ทาให้เกิดความคล่องตัวและการยอมรับ
120 ความร่วมมือร่วมใจในการทางานเป็นทีมของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนส่งผลให้การนิเทศบริหารงานประสบความสาเร็จ
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121 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารได้ข้อมูลครูและบุคลากรมา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบทาให้เกิดขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
122 การนิเทศบริหารงานของผู้บริหารเป็นการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนางาน
123 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารสามารถ ส่งเสริมสนับสนุน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานที่ปฏิบัติอยู่ของครูและบุคลากร
124 ในการนิเทศบริหารงานของผู้บริหารทาให้ครูและบุคลากรมีโอกาส
นาเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง
125 ผู้บริหารมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพทาให้การนิเทศบริหารงานเกิดความคล่องตัว
และรวดเร็ว
126 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทาให้เกิดการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
127 การนิเทศบริหารงานทาให้ผู้บริหารมีโอกาสประชาสัมพันธ์งาน
ของครูและบุคลากรให้ชุมชนทราบ
128 ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการนิเทศบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

278
วิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่มตัวอย่าง
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

.914
46962.052

df

8128

Sig.

.000

Communalities
ข้อที่
ข้อ1
ข้อ2
ข้อ3
ข้อ4
ข้อ5
ข้อ6
ข้อ7
ข้อ8
ข้อ9
ข้อ10
ข้อ11
ข้อ12
ข้อ13
ข้อ14
ข้อ15
ข้อ16
ข้อ17

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.828
.784
.783
.704
.710
.680
.823
.685
.797
.803
.635
.787
.602
.668
.660
.706
.695

ข้อที่
ข้อ18
ข้อ19
ข้อ20
ข้อ21
ข้อ22
ข้อ23
ข้อ24
ข้อ25
ข้อ26
ข้อ27
ข้อ28
ข้อ29
ข้อ30
ข้อ31
ข้อ32
ข้อ33
ข้อ34

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.762
.719
.649
.710
.706
.718
.867
.820
.660
.688
.669
.796
.655
.696
.706
.701
.856
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วิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อที่
ข้อ35
ข้อ36
ข้อ37
ข้อ38
ข้อ39
ข้อ40
ข้อ41
ข้อ42
ข้อ43
ข้อ44
ข้อ45
ข้อ46
ข้อ47
ข้อ48
ข้อ49
ข้อ50
ข้อ51
ข้อ52
ข้อ53
ข้อ54
ข้อ55
ข้อ56
ข้อ57
ข้อ58
ข้อ59
ข้อ60

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.669
.709
.650
.797
.734
.720
.665
.841
.627
.660
.640
.697
.859
.666
.652
.713
.748
.730
.679
.734
.744
.679
.757
.711
.681
.626

ข้อที่
ข้อ61
ข้อ62
ข้อ63
ข้อ64
ข้อ65
ข้อ66
ข้อ67
ข้อ68
ข้อ69
ข้อ70
ข้อ71
ข้อ72
ข้อ73
ข้อ74
ข้อ75
ข้อ76
ข้อ77
ข้อ78
ข้อ79
ข้อ80
ข้อ81
ข้อ82
ข้อ83
ข้อ84
ข้อ85
ข้อ86

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Extraction
.882
.770
.707
.651
.675
.711
.856
.652
.783
.835
.705
.674
.662
.861
.826
.634
.682
.657
.639
.664
.612
.687
.731
.706
.725
.576
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วิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อที่

Initial Extraction

ข้อ87

1.000

ข้อ88

ข้อที่

Initial

Extraction

.660

ข้อ108

1.000

.697

1.000

.711

ข้อ109

1.000

.709

ข้อ89

1.000

.731

ข้อ110

1.000

.771

ข้อ90

1.000

.716

ข้อ111

1.000

.829

ข้อ91

1.000

.703

ข้อ112

1.000

.689

ข้อ92

1.000

.676

ข้อ113

1.000

.694

ข้อ93

1.000

.847

ข้อ114

1.000

.653

ข้อ94

1.000

.895

ข้อ115

1.000

.683

ข้อ95

1.000

.673

ข้อ116

1.000

.797

ข้อ96

1.000

.864

ข้อ117

1.000

.850

ข้อ97

1.000

.692

ข้อ118

1.000

.789

ข้อ98

1.000

.592

ข้อ119

1.000

.758

ข้อ99

1.000

.618

ข้อ120

1.000

.729

ข้อ100

1.000

.574

ข้อ121

1.000

.719

ข้อ101

1.000

.680

ข้อ122

1.000

.754

ข้อ102

1.000

.712

ข้อ123

1.000

.758

ข้อ103

1.000

.769

ข้อ124

1.000

.744

ข้อ104

1.000

.868

ข้อ125

1.000

.645

ข้อ105

1.000

.675

ข้อ126

1.000

.599

ข้อ106

1.000

.634

ข้อ127

1.000

.683

ข้อ107

1.000

.786

ข้อ128

1.000

.843

Extraction Method : Principal Component Analysis.

