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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 2) ศึกษาระดบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อ าเภอธญับุรี และ                      
3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู ไดม้าโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 228 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ 1) บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅= 4.22) เม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ บทบาทในฐานะผูน้ า  
บทบาทด้านมนุษยสัมพนัธ์ บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู บทบาทในการพฒันาบุคลากร 
บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.21) 3) บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัมากกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01    
 
ค าส าคัญ:  บทบาทการนิเทศ  ประสิทธิผล ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 This research purposed 1) to study the level of the supervision roles of administrators and 
the effectiveness of school belonged to the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, 
Thanyaburi District, 2) to study the level of the effectiveness of school belonged to the Pathumthani 
Primary Educational Service Area Office 2, Thanyaburi District, and 3) to study the relationship 
between the supervision roles of administrators and the effectiveness of school belonged to the 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, Thanyaburi District.  
 Research sample group consisted of 228 school administrators and teachers derived from 
stratified sampling. The research instrument utilized questionnaire and the statistics comprised of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment correlation 
coefficient. 
 The major findings were 1) the supervision roles of school administrators were generally 
in high level ( ̅= 4.22). Each dimension level arranged in the role were of leader, the role of human 
relations, the role of creating teacher’s high morale, the role of human development, the role of 
arrangement and operation, and the role of selection and human utilization, respectively, 2) the 
effectiveness of school of the ability to produce the high-outcome students was in high level ( ̅=  
4.21), 3) the supervision roles of school administrators was positively associated in high level with 
the effectiveness of the statistical significant level. 01. 
 

Keywords:  the supervision roles, effectiveness, school administrators 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  18 



บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษานบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากส าหรับของมนุษย ์เพื่อความเจริญกา้วหนา้และอยู่
ในสังคมนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนส าคญัท่ีสามารถช่วยให้คนไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนเองและยงัช่วยพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการด ารงชีวิตและน าไปสู่การ
ประกอบอาชีพได ้ในการจดัการศึกษาท่ีดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่คิดท่ีจะพฒันาคนให้เก่งเพียงอยา่งเดียวแต่
ตอ้งสร้างให้คนเป็นคนดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบนัและสังคมอาเซียนได้
อยา่งมีความสุข ดงัพระราชด ารัส ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตรัสว่า                  
“ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัอยู่ในช่วงของการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งการปฏิรูป
ระบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัในขณะท่ีการ
ปฏิรูประบบราชการได้ มุ่งพฒันาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับการพฒันา
ประเทศในยคุโลกาภิวตัน์โดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและประโยชน์สุขของประชาชน 
การปฏิรูปการศึกษาไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั โดยมุ่งพฒันาและส่งเสริมการศึกษาให้
ประชาชนมีความรู้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองและพฒันาเศรษฐกิจพฒันาสังคมฐานความรู้ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ”  

 จากความส าคัญของการศึกษานั้ น ทางรัฐบาลได้ก าหนดการจัดการศึกษาไว้ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 
บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 10) และมาตรา 47 ก าหนดให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั แนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการปฏิบติัอยา่งหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการ
ท่ีส าคญั คือ กระบวนการบริหารจดัการกระบวนการจดัการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็น
ก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสานึกในความเป็น
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พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ย ึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเองได ้
 การนิเทศเป็นส่ิงจ าเป็นต่อหน่วยงานหรือองคก์รในทุกๆ ระดบั ไม่วา่หน่วยงานนั้นจะมีการ
จดัระบบเป็นอย่างดี มีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการด าเนินงานดา้นต่างๆ ท่ีดีเพียงใด               
ก็ตามมกัจะมีปัญหาในการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจากการก าหนดของนโยบาย วิสัยทศัน์ จุดเน้นในการ
ท างานเปล่ียนไป หรือความจ าเป็นในการปฏิบัติงานท่ีจะให้ เกิดการสอดคล้องสัมพนัธ์กับการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้นใหบ้รรลุความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึงงานในดา้นการศึกษาไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลายๆ ประการ เช่น การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลกัสูตร ความรู้ในสาขาของ
วชิาการดา้นต่างๆ มีแนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
เป้าหมายของการจดัการศึกษา แต่ยงัพบว่า ผูบ้ริหาร ครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งบางคนนั้นยงัไม่สามารถ
เปล่ียนตนเองใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงน้ีได ้การสร้างระบบการบริหารการจดัการท่ีมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพท่ีสูงนั้นเป็นภาระงาน อีกทั้งยงัเป็นการรับผิดชอบท่ีมากข้ึนโดยตรงของผูบ้ริหารใน
หน่วยงานนั้น ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงสามารถน าระบบการนิเทศเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ
แนะน า หรือปรับปรุง ท่ีช่วยให้งานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวความคิด 
Management and Control ซ่ึงเนน้ทางดา้นการควบคุม การก ากบั การติดตาม และตรวจสอบในการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้ได้ช้ินงานนั้นมาตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงถา้พิจารณาในมุมกลบันั้นอาจกล่าว  
ได้ว่า เป็นวิธีการควบคุมหรือคอยบีบบงัคบัให้ไดง้านนั้นมาทั้งในทางตรงและทางออ้ม ท าให้การ
ปฏิบัตินั้ นบรรลุวตัถุประสงค์ หรือตามจุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารได้ก าหนดไว ้ต่อมาภายหลังแนว 
ความคิดและการนิเทศนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลง ววิฒันาการไปสู่การส่งเสริม อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเน้นเปล่ียนจากการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานไปสู่ “การติดตาม ช่วยเหลือสนบัสนุน” ให้ผูป้ฏิบติังานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลท่ีมีคุณภาพสูง อีกทั้งท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีภาวะผูน้ า รู้สึกมี
ศกัด์ิศรีและเกิดความภาคภูมิใจในการท างานและผลงานท่ีเกิดข้ึน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ก่อใหเ้กิดความสามคัคีและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wiles 
(1983 อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวถีิกุล, 2522) ไดก้ล่าวถึงบทบาทในการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น ท่ีจะท าใหก้ารสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน ดงัน้ี 1) บทบาทดา้น
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มนุษยสัมพนัธ์ 2) บทบาทในฐานะผูน้ า 3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน 4) บทบาท
ในการคดัเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร 5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู 6) บทบาทใน
การพฒันาบุคลากร อย่างไรก็ตามการด าเนินการนิเทศและการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายไดน้ั้น ผูบ้ริหารไม่สามารถจะกระท าไดเ้พียงคนเดียวเท่านั้น ผูบ้ริหารตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนจึงจะท าให้การด า เนินการได้ผลยิ่งข้ึนและ
สามารถขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จดัให้มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นเพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์าร เป้าประสงค ์กลยทุธ์ จุดเนน้ มาตรการและ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โดยท่ีประชุมไดร่้วมกนัก าหนดทิศทางการจดัการศึกษา ซ่ึงส่งผลให้การบริการ
จดัการตามภารกิจของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณไวใ้นแผนปฏิบติัการ โดยมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง จดัให้มีการพฒันา
ครูทางดา้นการจดัการเรียนการสอน ครูไดรั้บการนิเทศแบบกลัยาณมิตรจากผูบ้ริหารสถานศึกษา โดย
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาคอยดูแล แนะน า ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล (แผนปฏิบติัการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, น. 62-67)
แต่จากการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษาจากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา (SWOT) ดา้น
จุดอ่อนดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารบางส่วนยงัไม่มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ บุคลากรใหม่บางส่วนขาดการ
ส่งเสริมให้ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดทกัษะในการปฏิบติังาน รวมไปถึงผูเ้รียนยงัมีค่าเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่ระดบัประเทศ (แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 ส านกั 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี” ตามกระบวนการนิเทศของ Wiles (1983 อา้งถึงใน อญัชลี 
ธรรมะวิถีกุล, 2522) เพราะจากการศึกษากระบวนการและขอบข่ายการนิเทศของ Wiles จะท าให้การ
จดัการดา้นต่างๆ ของการนิเทศโรงเรียนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ได้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารผูนิ้เทศเพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพฒันาระบบการนิเทศโรงเรียน อนัจะส่งผลให้ครูสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 



 
  

14 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 1.2.3 เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ของบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 

1.3  ค ำถำมกำรวจิัย 
 1.3.1 บทบาทการนิเทศของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี อยูใ่นระดบัใด 
 1.3.3 บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

1.4  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 1.4.1 บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี อยูใ่นระดบัมาก 
 1.4.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี อยูใ่นระดบัมาก 
 1.4.3 บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อ าเภอธญับุรี มีความสัมพนัธ์กนั 
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอ
ธญับุรี โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
 



 
  

15 
 

 1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในฐานะผูนิ้เทศของ Wiles (1983 อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวถีิกุล, 2522) มาใชเ้พื่อศึกษาบทบาทในการ
นิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี 1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 2) บทบาทใน
ฐานะผูน้ า 3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน 4) บทบาทในการคดัเลือกและใช้
ประโยชน์ของบุคลากร 5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู 6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร 
 ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดศึ้กษาตามกรอบแนวคิดของ Mott (1972 as 
cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 398) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายในนกั
การศึกษา มีองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 2) ด้านความสามารถในการพฒันาทศันคติทางบวก 3) ดา้นความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 4) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 
 1.5.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
 1) ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน               
22 คน ครูผูส้อน จ านวน 490คน ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษา 2559 รวมจ านวน 512 คน 
 2) กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ปีการศึกษา 2559 ผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรตารางค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & Morgan 
(1970, p. 608) ก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 226 คน 
 

1.6  ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 1.6.1 ตวัแปรตน้ (Independent variables)  
  การแสดงความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยไดน้ าแนวคิดของ Wiles (1983 
อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวิถีกุล, 2522) มาใช้เพื่อศึกษาบทบาทในการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี  
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 1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
 2) บทบาทในฐานะผูน้ า  
 3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน  
 4) บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร  
 5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู  
 6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร 

 1.6.2 ตวัแปรตาม (dependent variables)  
 ประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดศึ้กษาตามกรอบแนวคิดของ Mott (1972 as cited in 
Hoy & Miskel, 1991, p. 398) มีองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 2) ดา้นความสามารถในการพฒันาทศันคติทางบวก  
 3) ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  
 4) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 
          โดยผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงในการวจิยัคร้ังน้ี  
 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.7.1 บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า โดยเป็นความ
ร่วมมือของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู เพื่อพฒันาทกัษะในการท างาน มีการนิเทศติดตามประเมินผล 
กระตุน้ให้ครูมีความสนใจทางวิชาการ และสร้างเสริมขวญัก าลงัใจให้กบัครูผูส้อน ตามหลกัทฤษฎี
ของ Wiles ดงัน้ี 
 1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีท าให้เกิดความ
เขา้ใจอนัดีภายในกลุ่ม และพยายามขจดัขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม 
 2) บทบาทในฐานะผูน้ า หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท าหนา้ท่ีพฒันาความเป็นผูน้ า
ใหเ้กิดข้ึนแก่ตวัผูอ่ื้น ช่วยให้ผูอ่ื้นมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการมีส่วนร่วมใน
ความรับผดิชอบ 
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 3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
หน้าท่ีพฒันาการจดัองค์การของหน่วยงานในสถานศึกษา ช่วยให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ต่างๆ ในการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4) บทบาทในการคดัเลือก และใชป้ระโยชน์บุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีหนา้ท่ีพิจารณาเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการ ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมช่วยใหบุ้คลากรท่ีเขา้มาท างานใหม่เกิดก าลงัใจในการท างาน ท าให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นท่ีตอ้งการ
สถานศึกษา 

5) บทบาทในการสร้างขวญัและก าลังใจของครู หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
หนา้ท่ีช่วยและส่งเสริมครูเกิดความพึงพอใจในงานท่ีท า มีความสะดวกและปลอดภยักบังานท่ีปฏิบติั 
ใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางโครงการ กิจกรรม และนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา ช่วยให้ครูเกิดความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ใหค้รูรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญั และเป็นท่ีตอ้งการของบุคคลอ่ืน
และหน่วยงานของตน 

6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีจดัให้มีการ
อบรมในหน่วยงาน โดยจดัให้ตรงตามความตอ้งการของครู การประชุมครูท่ีจดัให้มีข้ึนช่วยให้ครูมี
ความกา้วหนา้ใชว้ธีิการสังเกตการสอน แต่ตอ้งมีความเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่ายใชว้ิธีการวดัผลเพื่อพฒันา
บุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 1.7.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรของสถานศึกษาสามารถด าเนินการท าให้งานบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ี                
วางไว ้โดยพิจารณาจากตวับ่งช้ีใน 4 ดา้น โดยผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะดา้นความสามารถในการ
ผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 1.7.3 ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง การด าเนิน 
งานโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้งในดา้นบริหารดา้นการจดัการเรียนการสอน รวมถึงการจดั
บรรยากาศและการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม จนท าใหน้กัเรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

 1.7.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งผูอ้  านวยการและรอง
ผูอ้  านวยการของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอ
ธญับุรี 
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 1.7.5 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 

1.8  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของ
ผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 
เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะ              
ผูนิ้เทศของ Wiles (1983 อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวิถีกุล, 2522) มาใช้เพื่อศึกษาบทบาทในการนิเทศ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี 1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 2) บทบาทในฐานะ
ผูน้ า 3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน 4) บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์
ของบุคลากร 5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลังใจครู 6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร ส่วน
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดศึ้กษาตามกรอบแนวคิดของ Mott (1972 as cited in Hoy & Miskel, 
1991, p. 398) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมกนัอย่างแพร่หลายในนกัการศึกษา และผูว้ิจยั
สนใจท่ีจะศึกษาดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ในการวจิยัคร้ังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

บทบาทในการนิเทศของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี 
1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
2) บทบาทในฐานะผูน้ า  
3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานใน
หน่วยงาน  
4) บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์
ของบุคลากร  
5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู  
6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1) ดา้นความสามารถในการผลิต
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
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1.9  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.9.1 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีน าไปเป็นข้อมูลในการด าเนินงานเก่ียวกับด้านการนิเทศ
สถานศึกษาของผูบ้ริหารในการบริหารการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการนิเทศ
สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 1.9.2 น าผลการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผูส้อนในโรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียนและโรงเรียนมีประสิทธิผลตามเป้าหมายของการศึกษา 



บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 อ าเภอธัญบุรี ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเอกสารต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี   

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.1.1  ความหมายของบทบาท 
2.1.2  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 2.2  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการนิเทศ 
2.2.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
2.2.2  ความหมายของการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
2.2.3  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
2.2.4  ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษา 
2.2.5  ขอบข่ายการนิเทศการศึกษา 
2.2.6  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ 

 2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.3.1  ความหมายของประสิทธิผล 
2.3.2  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
2.3.3  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

 2.4 บริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.5.1  งานวจิยัในประเทศ 
  2.5.2  งานวจิยัในต่างประเทศ 
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2.1  แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของบทบาท 
 บทบาทนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและตอ้งแสดงออกให้ถูกตอ้งเหมาะสมตาม

ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไว ้ดงัน้ี 
 จริยา พานทอง (2550, น. 9) ไดส้รุปความหมายของบทบาทไวว้า่ บทบาทเป็นส่วน
หรือคุณลกัษณะของการแสดงออกของผูด้  ารงต าแหน่งหรือหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยอยู่
ในความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวข้อง และผูท่ี้ได้รับมอบหมายนั้นควรเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานตามบทบาทจะมีประสิทธิภาพมากหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บั
ความส านึกในบทบาท (Role Perception) ของผูน้ั้นเป็นส าคญั 
 ดวงแกว้ โพธ์ิอน้ (2550, น. 19) ไดส้รุปความหมายของบทบาทไวว้า่ การปฏิบติัตาม
หน้าท่ีท่ีมีการก าหนดไว ้หรือได้รับมอบหมายเป็นความมุ่งหวงัของบุคคลอ่ืนท่ีคาดว่า บุคคลใน
ต าแหน่งจะพึงกระท าหรือแสดงพฤติกรรมออกมาตามสภาพ 
 บุญตา ไลเ้ลิศ (2550, น. 12) สรุปไวว้่า บทบาท คือ การปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ี
ของสถานภาพ และหน้าท่ีของสถานภาพของต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงท่ีบุคคลนั้นได้รับ ต้องมี
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวต้ามบทบาทของต าแหน่งนั้น และคล้อยตามความ
มุ่งหวงัของสังคม เช่น บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีปฏิบติัในสถานศึกษานั้นๆ 

 จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกตามบทบาทท่ีไดรั้บซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของสถานภาพนั้นๆ โดยอาศยั
ความรู้และประสบการณ์เดิม  
 2.1.2 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเนน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งท างานดว้ยจิตใจท่ีแน่วแน่ มัน่คง โดยฝึกอุดมคติและไม่
ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และปัญหานานปัการท่ีจะตอ้งเผชิญ และตอ้งการหาทางแกไ้ขให้ส าเร็จ ดงันั้น การ
แสดงบทบาทท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของผูบ้ริหาร และแสดงให้เหมาะสมกบัต าแหน่งของผูน้ า
สูงสุดในสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็น (วนัทนา เมืองจนัทร์, [ม.ป.ป.]) มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545, น. 37) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสามารถช่วยให้บุคลากรพฒันา
งานอาชีพได้ดว้ยการแสดงบทบาท 5 ประการ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยความสะดวก ผูป้ระเมิน ผูค้าดการณ์ 
ผูใ้หค้  าปรึกษา และผูส่้งเสริมสนบัสนุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1) บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก ไดแ้ก่ 

(1.1) ช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงานอาชีพ ความสนใจและทกัษะท่ีเป็นจุดของ
ของตน 

(1.2) ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคญัของการวางแผนอนาคตด้านการ
งานในระยะยาว 

(1.3) สร้างบรรยากาศการท างานท่ีเปิดกวา้งและรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรแต่ละคนแสดงความสนใจเก่ียวกบัอนาคตดา้นการงานของตนได ้

(1.4) ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถแสดงความต้องการของตน
เก่ียวกบัอนาคตดา้นการงานได ้

2) บทบาทผูป้ระเมินไดแ้ก่ 
(2.1) แจง้ผลการประเมินเก่ียวกบัการท างาน และผลการปฏิบติัตวัของสมาชิกใน

องคก์รอยา่งเปิดเผย และตรงไปตรงมา 
(2.2) แจง้ใหบุ้คลากรทราบความคาดหวงัและมาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
(2.3) รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรว่าส่ิงใดมีความส าคญัต่อการท างานใน                 

ปัจจุบนัและความมุ่งหวงัในการปรับปรุงการท างานต่อไป 
(2.4) ช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างาน ผลการปฏิบติัตวัและเป้าหมายใน

งานอาชีพ 
(2.5) เสนอแนะกิจกรรมท่ีจะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับปรุงการท างาน และ

การปฏิบติัตวัของตนได ้
3) บทบาทผูค้าดการณ์ มีดงัน้ี 

(3.1) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร อาชีพ และอุตสาหกรรม 
 (3.2) ช่วยใหบุ้คลากรสามารถใหข้อ้มูลและเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลได ้
 (3.3) ช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนและการพฒันาใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อหน้าท่ี

การงานของบุคลากร 
 4) บทบาทผูใ้หค้  าปรึกษา มีดงัน้ี 
 (4.1) ช่วยใหบุ้คลากรแสดงเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคตดา้นการงานท่ีตนตอ้งการได ้
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 (4.2) ช่วยเหลือบุคลากรในการคดัเลือกเป้าหมายเก่ียวกบัอนาคตดา้นการงานท่ี
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 (4.3) เช่ือมโยงเป้าหมายในดา้นการงานท่ีมีประสิทธิภาพให้เขา้กบัความตอ้งการ
ทางธุรกิจ และความเป้าหมายขององคก์ร 

 (4.4) แสดงให้เห็นถึงปัจจัย ท่ีจะช่วยสนับสนุน รวมทั้ งอุปสรรคท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

 5) บทบาทผูส่้งเสริมสนบัสนุน มีดงัน้ี 
 (5.1) ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนสามารถพฒันาแผนงาน โดยละเอียดท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
 (5.2) ช่วยให้บุคลากรประสบความส าเร็จดว้ยการประสานงานกบับุคคลในสาขา

อาชีพอ่ืนๆ ในองคก์ร หรืออุตสาหกรรม 
 (5.3) อภิปรายถึงความสามารถ และเป้าหมายในหน้าท่ีการงานของบุคลากรกบั

บุคคลท่ีสามารถหยบิยืน่โอกาสดีๆ ใหก้บับุคลากรเหล่านั้นได ้
 (5.4) สนบัสนุนใหบุ้คลากรรู้จกัใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ ในการสร้างแผนงาน เพื่อให้

ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานได ้
 เมตต ์เมตตก์ารณ์จิต (2547, น. 169-174) กล่าววา่ ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) บทบาทในฐานะผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
(1.1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ และของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบาย และ
วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา หรือส่วนราชการ 
   (1.2) ประสานการระดมทรัพยเ์พื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัทางราชการ 
   (1.3) เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการ
จัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ี
สถานศึกษาหรือส่วนราชการไดรั้บตามท่ีไดรั้บมองอ านาจ 
   (1.4) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  (1.5) อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัร และวุฒิบตัรของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
  (1.6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลกักระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 

2) บทบาทเก่ียวกบักรรมการสถานศึกษา 
(2.1) ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา โดย

ต าแหน่งซ่ึงงานเลขานุการนั้นเก่ียวกับการจดัการประชุม เช่น ก าหนดวนัประชุม จดัท าวาระ ท า
หนงัสือเชิญประชุม บนัทึกการประชุม จดัสถานท่ีประชุมให้เรียบร้อย เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัจดัท า
ทะเบียนประวติักรรมการไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
  (2.2) งานปฐมนิทศ กรรมการสถานศึกษาเม่ือมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สถานศึกษาชุดใหม่ ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้มีการปฐมนิเทศ ช้ีแจงท าความเข้าใจถึง
วตัถุประสงค ์บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการสถานศึกษา 
  (2.3) ด าเนินการสรรหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษา เช่น ประกาศ
รับสมคัรประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผูม้าสมคัรอย่างทัว่ถึง ตรวจสอบคุณสมบติั ร่วมด าเนินการคดัเลือก
กรรมการสถานศึกษาแต่ละองค์ประกอบจนครบเป็นคณะกรรมการ แล้วน ารายช่ือเสนอต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปหน่ึงระดบัเป็นผูล้งนามแต่งตั้ง ตลอดจนเสนอใบลาออกของ
กรรมการต่อผูมี้อ  านาจอนุญาต 
  (2.4) กรณีกรรมการสถานศึกษาว่างลงจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ตามระเบียบตอ้งมี
การคดัเลือกกรรมการทดแทน ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการสรรหาภายในระยะเวลาท่ี
ระเบียบก าหนด 
  (2.5) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อด า เนินกิจกรรมตาม
ภาระหน้าท่ีให้บรรลุวตัถุประสงค์ งานดงักล่าวน้ีจะเกิดข้ึนได้โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็น                
ผูริ้เร่ิม กระตุน้ และมีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา เช่น ให้ขอ้มูลข่าวสาร การเสนอ
แผนหลกัสูตร การรายงานผลการปฏิบติังาน การจดักิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
  (2.6) งานประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบการสร้างความมัน่ใจให้แก่
สังคม หรือชุมชน วา่สถานศึกษาของชุมชนไดรั้บการพฒันาถึงเกณฑ์มาตรฐาน สามารถจดัการศึกษา
ใหแ้ก่ลูกหลานของชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูเ้รียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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3) บทบาทในการสร้างสัมพนัธ์กบัชุมชน 
  (3.1) เป็นผูน้ าในการริเร่ิมส่ิงใหม่ โดยน าวิทยาการ เทคโนโลยี หรือกิจกรรม
แปลกใหม่มาสร้างสรรค์ให้สถานศึกษาและชุมชนเจริญก้าวหน้า เช่น จดัให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วทิยาการของชุมชน เป็นศูนยว์ฒันธรรมของชุมชน เป็นศูนยพ์ฒันาชุมชน และอาชีพในชุมชน เป็นตน้ 
  (3.2) มีความตั้งใจและบริสุทธ์ิใจท่ีจะร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา ขอ้น้ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างความเช่ือถือ และความมัน่ใจให้ชุมชนไวว้างใจ ซ่ึงจะท าให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การร่วมมือร่วมใจกบัสถานศึกษา 
   (3.3) สถานศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีจะ “เปิดประตูสถานศึกษา” ให้เป็นศูนยก์ลาง
ในการบริการทางวิชากรร และบริการสังคม โดยเฉพาะให้ชุมชนเห็นว่าทรัพยสิ์นบางอย่างชุมชนมี
สิทธ์ิใชส้อยได ้ในทางตรงขา้มหากสถานศึกษามีท่าทีแฝงไวว้า่ “ประตูสถานศึกษา” ความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนจะไม่เกิดข้ึน และอาจเกิดเป็นภาพลวงในสายตาของคนทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ีการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาก็ยอ่มจะเกิดข้ึนไดย้ากเช่นกนั 
  (3.4) จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนในบางโอกาสท่ีอยู่ในสภาพท่ีพอเหมาะพอควร 
เช่น การพบปะสังสรรคก์บัผูป้กครอง-ศิษยเ์ก่า จดักิจกรรมวนัประเพณีของไทยหรือไปร่วมกิจกรรมท่ี
ชุมชนจดัข้ึน เช่น งานบวช งานกฐิน เพราะการกา้วเขา้ไปหาชุมชนจะท าให้เกิดผลดา้นจิตวิทยาซ่ึง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์ท่ีสังคมยอย่องให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรม บรรดาผูท่ี้พบเห็นก็จะ
เกิดความผกูพนั และประทบัใจต่อสถานศึกษา 
  (3.5) การประเมินผล ผู ้บริหารสถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดจากการท่ี
สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนท่ีผ่านมาว่าประสบผลส าเร็จ หรือล้มเหลวอย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคอะไร ท่ีจะตอ้งน ามาแกไ้ขปรับปรุง การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน
เพราะชุมชนประกอบไปด้วยบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีมีพื้นฐานทางการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกัน 
ดงันั้น การสรุปผลอะไรจะตอ้งวเิคราะห์ใหถ่้องแท ้จึงจะไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง 

4) บทบาทในฐานะเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 
 เหตุท่ีผูบ้ริหารการศึกตอ้งเป็นมืออาชีพ สืบเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในภาวะของการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนขา้งจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และซบัซ้อน จึงท าให้เกิดการแข่งขนัซ่ึงไม่เพียงแต่ดา้นเศรษฐกิจเท่านั้น ในดา้นการศึกษาก็มี
การแข่งขนัเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศ ดังนั้น หากครูอาจารย์และผูบ้ริหาร
การศึกษายงัไม่สนใจ และใหค้วามส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง ตลอดจนยงัท างานดว้ยวธีิการดั้งเดิมแลว้
ยอ่มเป็นคนท่ีลา้หลงัและน าองคก์รไปสู่ความลม้เหลวไดใ้นท่ีสุด 
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 ดวงแกว้ โพธ์ิอน้ (2550, น. 27) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาของนกัการศึกษาไวว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามจุดมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวนโยบายการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข 

 สินธร ค าเหมือน (2550, น. 20-21) สรุปไวว้่า ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทในการ
เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของครู มีส่วนร่วมในการใชห้ลกัสูตร การจดั 
การเรียนการสอน การนิเทศติดตามผล การแก้ปัญหาตดัสินใจ การเสริมสร้างขวญัก าลังใจ การ
ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะมีผลท าให้การจดัการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ลิขิต เศรษฐบุตร (2551, น. 17) สรุปไวว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคญัในการน าแนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับการจดัการศึกษามาสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามความ                 
มุ่งหมาย ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนา้ท่ี คือ การกระท าการวางแผนการจดัแผนงาน การจดั
บุคลากรการวิจยั สั่งการ การประสานงาน การจดัสรรงบประมาณอย่างมีศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้
กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 อุดม ธาระณะ (2553, น. 30) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้า่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีบทบาทท่ีส าคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษานอกเหนือจากงาน 4 งาน คือ งาน
วชิาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไปแลว้ ยงัตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีอ่ืนๆ อีก เช่น 
บทบาทในการเป็นผูน้ าทางวิชาการ บทบาทในการบริหาร/จดัการคุณภาพการศึกษา บทบาทในการ
สร้างสรรคแ์ละพฒันาคุณภาพการศึกษา บทบาทในการเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือเก้ือกูล ผูร่้วมงานและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และบทบาทในการตดัสินใจ 

 ธนวนัต์ จุย้ศิริ (2554, น. 16-17) ได้สรุปเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา             
ไวว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน เป็นผูน้ าใน
กิจกรรมต่างๆ ให้ลุล่วงส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นผูค้วบคุมก าหนดติดตามการกระท าของ
บุคลากร จดัหาทรัพยากร และควบคุมก ากบัติดตามการใชท้รัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ มีความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัท่ี
ตรงกนั 

 วนัทนา เมืองจนัทร์ [ม.ป.ป.] ไดส้รุปเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาไวว้า่ ผูบ้ริหารควรจะเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีเขม้แข็ง              
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มีการพฒันางานวิชาการอยา่งเป็นระบบ มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีเป็นท่ียอมรับพร้อมๆ กบัการ
เป็นนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา ผูมี้วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถท่ีจะกา้วให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของชุมชน สังคม และโลก ด้วยการพฒันาสถานศึกษาให้ผูเ้รียนมี
คุณภาพ เพื่อสร้างสรรคศ์รัทธา ความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารให้บงัเกิดแก่ทุกคน นอกจากน้ี บทบาทใน
ฐานะผูช่้วยเหลือ เก้ือกูลผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยงัเป็นบทบาทท่ีจ าเป็นในยุคสมยัของสังคม
วตัถุนิยม ซ่ึงใหค้วามส าคญัดา้นวตัถุมากกวา่การเห็นความส าคญัของการพฒันาดา้นจิตใจ ผูบ้ริหารท่ีมี
จิตใจท่ีพร้อมจะเป็น “ผูใ้ห”้ ยอ่มเป็นผูท่ี้สมควรแก่การยกยอ่ง สรรเสริญ อีกประการส าคญัถา้ผูบ้ริหาร
สามารถใช้ปัญญาในการกระท าตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีในดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะยิ่งท าให้
การแสดงบทบาทต่างๆ สมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากนั้น บทบาทในการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผลจะท าให้
เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพเพราะตดัสินใจไม่พลาด ส่วนอีกบทบาทหน่ึงท่ีไม่ควรละเลย คือ การเป็นนกัพูด
ท่ีมีศิลป์มีศิลปะในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนเป็นนกัฟังท่ีดีท่ีพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูค้น
รอบข้าง อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจแก่ผูร่้วมงานเม่ือมีผูรั้บฟังปัญหาข้อคับข้องใจ
ผูบ้ริหารท่ีสามารถแสดงบทบาทต่างๆ ดงักล่าวมาแลว้ และบทบาทอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ให้เหมาะสม
ก็ยอ่มจะน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 Gorton (1983, p. 71) ไดส้รุปบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 6 ประการ คือ 
 1)  บทบาทผูบ้ริหาร 

2) บทบาทเป็นผูน้ าดา้นการสอน หรือดา้นวชิาการ 
3) บทบาทเป็นผูรั้กษาระเบียบวนิยั 
4) บทบาทเป็นผูส่้งเสริมมนุษยสัมพนัธ์ 
5) บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล 
6) บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ 

 Yukl (1989, p. 19 อา้งถึงใน วลัลภา ลออเยี่ยม, 2552, น. 14) ไดส้รุปบทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารจากพฤติกรรมการบริหาร แบ่งเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 

  1) บทบาทในการสร้างความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่  
(1.1) บทบาทการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์  
(1.2) บทบาทการใหก้ารสนบัสนุน 
(1.3) บทบาทการขจดัความขดัแยง้และสร้างทีมงาน 

2) บทบาทในการให ้และเสาะหาขอ้มูล ไดแ้ก่  
(2.1) บทบาทการติดตาม 
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 (2.2) บทบาทการใหข้่าวสารขอ้มูล 
 (2.3) บทบาทการสร้างความชดัเจน 
 3) บทบาทในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
 (3.1) บทบาทการวางแผน และจดัองคก์ร 
 (3.2) บทบาทการปรึกษาและมอบหมายงาน 
 (3.3) บทบาทการแกปั้ญหา 
 4)  บทบาทในการใชอิ้ทธิพล ไดแ้ก่ 
 (4.1) บทบาทการสร้างแรงจูงใจ 
 (4.2) บทบาทการประกาศเกียรติคุณ และใหร้างวลั 
 สุจริต เพียรชอบ ได้กล่าวถึงบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการนิเทศการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1) ช่วยเหลือทางดา้นวชิาการ และดา้นบริการ ไดแ้ก่ ปฐมนิเทศครูใหม่ จดัประชุมครู

ก่อนเปิดภาคเรียน สังเกตการณ์การสอนในชั้น การเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืนๆ การสาธิต การสอน การนิเทศ
ดว้ยการใหค้  าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือรายหมู่ การประชุมปฏิบติัการ การอบรมครู การสัมมนา  
จดัหนังสือท่ีมีคุณค่าทางวิชาการให้ครูไดศึ้กษา ปรับปรุงห้องสมุดให้ทนัสมยัและแนะน าครูให้ใช้
ห้องสมุด แนะน าให้ครูเป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาการต่างๆ จดับริการโสตทศันศึกษาให้แก่ครู
เป็นอยา่งดี และสนบัสนุนใหค้รูใชอุ้ปกรณ์เหล่านั้น ตลอดจนสนบัสนุนใหค้รูไปศึกษาต่อ 

 2) ช่วยเหลือครูในดา้นปัญหาส่วนตวั 
 3) การสร้างขวญัของคณะครูในสถานศึกษา 
 4) การประเมินผลการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

  พนสั หนันาคินทร์ ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกระท าเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
  1) ท าหน้าท่ีตรวจสอบความเป็นไปเก่ียวกบัการเรียนการสอน ขั้นตรวจสอบถือว่า
เป็นขั้นเร่ิมตน้การนิเทศ เร่ืองท่ีควรจะตรวจสอบ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในการใชห้ลกัสูตรของครู ความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทข้องครูเก่ียวกบัเน้ือหาของหลกัสูตร การใชก้ลวิธีการสอนต่างๆ ตลอดจนการใชส่ื้อ
การสอน ลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละหอ้ง 
  2) ท าหนา้ท่ีประเมินผลการเรียนการสอน 
  3) ท าหนา้ท่ีช่วยส่งเสริมและปรับปรุงการเรียนการสอน อนัไดแ้ก่ ความเขา้ใจของครู
เก่ียวกบัหลกัการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลกัสูตร แนะแนวการท าโครงการสอนทั้งระยะสั้ น
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และระยะยาว จดัหาเคร่ืองมือประกอบการสอน และแหล่งวิชาการ จดับรรยากาศทางกายภายใน
ห้องเรียนให้น่าเรียน ส่งเสริมให้ครูปรับปรุงตวัเองทั้งดา้นวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการพยายาม
ใหค้รูประเมินผลการเรียน 
  Adam & Dickey ไดก้ล่าวถึงการเป็นผูน้ าในการนิเทศการศึกษาหรือการท่ีศึกษา 
นิเทศกใ์ชค้วามสามารถของเขาช่วยใหก้ลุ่มไดพ้ฒันาเตม็ความสามารถ 
               Giammatteo ได้กล่าวถึงการเป็นผูน้ า ว่าเป็นความสามารถท่ีจะกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค ์ความเฉลียวฉลาดของคนอ่ืนใหเ้กิดประโยชน์ การเป็นผูน้ าสมยัใหม่จะตอ้งเปล่ียนจากการ
บญัชางานและการควบคุมเป็นการเก่ียวพนัและการกระตุน้ 
  สาย ภาณุรัตน์ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะผูน้ าท่ีดีทางการนิเทศการศึกษาควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1) เป็นผูมี้ความรู้ ผูท่ี้รู้ตนย่อมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง คนท่ีขาดความรู้นั้นไม่
สามารถจะลวงคนอ่ืนไดน้าน ไม่จ  ากดัความรู้ในวิชาหนา้ท่ี แต่ควรมีความรอบรู้ในข่าวและเหตุการณ์
ทัว่ๆ ไป ซ่ึงการท าใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ อาจกระท าไดโ้ดยการอ่านนิตยสารการศึกษา คู่มือปฏิบติัราชการ 
สนทนาในเร่ืองท่ีเป็นข่าวสังเกตการปฏิบติัของผูน้ าอ่ืนๆ ท่ีดีอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด 
  2) มีความซ่ือตรง ซ่ึงอาท าไดโ้ดยการฝึกฝนความซ่ือสัตย ์พูดความจริงยืนหยดัต่อสู้
ในส่ิงท่ีเช่ือวา่ถูกตอ้ง ยดึมัน่ในความซ่ือสัตยแ์ละหนา้ท่ีเหนือส่ิงอ่ืนใด 
  3) มีความกลา้ ศึกษานิเทศก์ควรจะมีความกลา้ มีขวญัดีในเม่ือตนเองท าถูกตอ้งแลว้ 
อาจจะปฏิบติัโดยการท าตามความโน้มเอียงของตนเองก่อน พูดจาดว้ยส าเนียงปกติ ยืนหยดัแต่ส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง แมว้า่จะเผชิญกบัส่ิงท่ีไม่ชอบอยา่งโยนความผดิของตนใหก้บัผูอ่ื้น 
  4) การตดัสินใจเด็ดขาด เป็นเร่ืองของการปฏิบติัและความช านาญ อาจปฏิบติัโดย
ปรับปรุงจิตใจให้สุขุม มัน่ใจในตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกการตดัสินใจเด็ดขาดด้วยตนเอง 
ศึกษาและปรับปรุงงานจากความคิดของตนเองและของผูอ่ื้น ส ารวจการตดัสินใจในส่ิงท่ีท าและพูด 
ไปแลว้ 
  5) ความเป็นท่ีเช่ือถือได ้ฝึกในเร่ืองความซ่ือตรง ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ถูกตอ้ง 
เขา้ใจในความจงรักภกัดี และท าใหต้นเองมีความจงรักภกัดี ออกค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  6) ความคิดริเร่ิม ผูน้  าจะตอ้งสร้างบรรยากาศให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเร่ิมโดย
การมอบงานและให้ด าเนินไปจนส าเร็จ ส ารวจตวัเองว่ามีความเกียจคร้านทางร่างกายและทางจิตใจ
หรือไม่ ฝึกตนใหว้อ่งไวทั้งกายและใจ พิจารณาวา่จะตอ้งท าอะไรต่อไป และท าโดยไม่ตอ้งสั่ง คิดก่อนท า 
  7) มีกาลเทศะ ผูน้ าจะต้องรู้กาลเทศะในการช่วยเหลือผูใ้ต้บังคับบญัชาทั้ งเร่ือง
ส่วนตวั หรือเร่ืองยุ่งยากอ่ืนๆ เอาใจใส่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส ศึกษาวิธีปฏิบติังานของ
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ผูน้ าท่ีดี และมีความสามารถในการปกครอง ส ารวจตวัเองว่ามีความเห็นขดัแยง้กบัผูอ่ื้นหรือไม่และ
พยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นปฏิบติังานเป็นทีม 
  8) มีความยุติธรรม การเลือกท่ีรักมกัท่ีชัง มีอคติ เป็นส่ิงท่ีท าลายขวญัของผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชามากท่ีสุด ส ารวจตวัเองว่ามีอคติหรือไม่ และหาทางแก้ไขจิตใจให้พน้จากความมีอคติ 
พิจารณาวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดควรไดรั้บการชมเชยหรือต าหนิ พยายามคน้หาความจริงทุกๆ เร่ือง
และจงซ่ือสัตยต่์อตนเอง 
  9) ความกระตือรือร้น การแสดงความสนใจอย่างมากในงานท่ีไดรั้บมอบหมายท า
ด้วยความเต็มใจ รู้จกัเช่ือมัน่ในงานท่ีตนท าอยู่ ท  างานด้วยความพอใจและมองโลกในแง่ดี น าเอา
ผลงานท่ีท าส าเร็จแลว้ย ัว่ยใุห้กระตือรือร้นท่ีจะท างานต่อไป ไม่ควรหมกมุ่นอยูแ่ต่งาน ควรมีเวลาเป็น
ของตวัเองชัว่ระยะเวลาหน่ึงจะท าใหก้ารงานดีข้ึน 
  10)  การวางตัว ท่าทางความประพฤติ อากัปกิริยาภาษาอยู่ในสภาพท่ีได้รับการ
ควบคุม ท าตนให้สงบมัน่คง หลีกเล่ียงความประพฤติท่ีไม่ดี ควบคุมการฝึกการใช้เสียง การแสดง
ท่าทางอย่าต าหนิคนจนออกนอกหนา้ และต่อหน้าคนหมู่มาก ท าตนให้มีมาตรฐานดีเป็นตวัอย่างแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  11)  ความอดทน มีความอดทน เม่ือประสบกบัความเหน่ือย ความยากล าบาก ความ
ปวดร้าวทางกายและใจ ท างานทุกอยา่งให้ส าเร็จโดยไม่ค  านึงถึงอุปสรรคใด ๆ หมัน่ออกก าลงักาย ซ่ึง
จะท าให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน หลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความทอ้ถอยทางกายและใจ บงัคบัตนเอง 
เม่ือเกิดความเหน่ือยอ่อนและเกียจคร้าน 
  12)  ความไม่เห็นแก่ตวั ผูน้  าท่ีดีจะไม่เห็นแก่ตวัเอาเปรียบลูกนอ้งหาผลประโยชน์ใส่
ตนเอาใจใส่ผูใ้ตอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจในปัญหาของงานในหนา้ท่ี ความสนใจความสะดวกสบาย 
ความพอใจของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา เม่ือไดม้อบหมายงานไปแลว้ 

 Wiles (1983 อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ไดก้ล่าวถึงบทบาทการนิเทศของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
อนัดีภายในกลุ่มและพยายามขจดัขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม 
  2) บทบาทในฐานะผูน้ า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท าหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี คือ พฒันาความ
เป็นผูน้ าใหเ้กิดข้ึนแก่ตวัผูอ่ื้น ช่วยให้ผูอ่ื้นมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมในการใช้
อ านาจและมีส่วนร่วมในความรับผดิชอบ 
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  3) บทบาทในดา้นการจดั และด าเนินงานในหน่วยงานผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ี
ดงัน้ีคือ พฒันาการจดัองคก์ารของหน่วยงานในสถานศึกษา ช่วยให้ด าเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ 
ในองคก์ารด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการตดัสินใจเร่ืองใดก็ตามตอ้งด าเนินไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการตดัสินใจ เม่ือกลุ่มตดัสินใจในเร่ืองใดไปแลว้จะตอ้งไม่คดัคา้น พยายามท าให้ทุกคนใน
กลุ่มมีเป้าหมายอนัเดียวกนั เพื่อใหเ้กิดวนิยัในกลุ่มและส่งเสริมใหมี้วนิยัในตนเอง 
  4) บทบาทในการคดัเลือกและการใช้ประโยชน์บุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
หนา้ท่ีดงัน้ีคือ พิจารณาเลือกบุคลากรใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยใหค้รูในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการพิจารณาเลือกดว้ย ช่วยให้บุคลากรท่ีเขา้ท างานใหม่รู้สึกว่าเขาเป็นท่ีตอ้งการของสถานศึกษา             
มีความอบอุ่นใจ และมีความเช่ือมนัในตนเอง 
  5) บทบาทในการสร้าขวญัของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี คือ ช่วย
ให้ครูพอใจงานท่ีท า มีความสะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้ครูมีส่วนร่วมในการ
วางโครงการ และนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษาช่วยให้ครูเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง                 
มีความส าคญัและเป็นท่ีตอ้งการขอบุคคลอ่ืน จดัใหมี้การบริการต่างๆ คู่มือครู การศึกษาต่อ การอบรม 
ฯลฯ ตามท่ีครูตอ้งการ 
  6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี คือ จดัให้
มีการอบรมในหน่วยงานโดยจดัใหต้รงตามความตอ้งการของครู การประชุมครูท่ีจดัให้มีข้ึนช่วยให้ครู
มีความกา้วหนา้ใชว้ธีิการสังเกตการณ์การสอน แต่ตอ้งมีความเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่ายใชว้ิธีการวดัผลเพื่อ
พฒันาบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 จากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้เจริญกา้วหน้า โดย
เป็นการร่วมมือของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครู เพื่อพฒันาทกัษะในการท างาน มีการนิเทศติดตาม
ประเมินผล กระตุน้ให้ครูมีความสนใจทางวิชาการและสร้างเสริมขวญัก าลงัใจให้กบัครูผูส้อน ตาม
หลกัทฤษฎีของ Wiles 

 

2.2  แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการนิเทศ 
 2.2.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervising) มีผูท้รงคุณวุฒิ และนักการศึกษา
มากมายไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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 บรรหาร บุญจนัทร์ (2550, น. 10) ได้ให้ความหมายของการนิเทศไวว้่า การนิเทศ 
หมายถึง กระบวนการจดับริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือครูและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครุและเพิ่มคุณภาพของผูเ้รียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, น. 7) ให้ความหมายว่า การ
นิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกชนิดของผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษา ให้
ค  าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาช่วยเหลือและพฒันาผูส้อนในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล 
เพื่อใหเ้กิดความงอกงามในวชิาชีพ 

 สุรชัย ประดาศรี (2551, น. 11) ไดส้รุปความหมายของการนิเทศไวด้งัน้ี การนิเทศ
เป็นกระบวนการท างานของบุคลากรในวงการศึกษาเพื่อปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ของครูใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดอนัส่งผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 อินทิรา จนัทรคณา (2552, น. 6) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความหมายของการนิเทศการศึกษา
ไวว้่า การนิเทศเป็นการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
การปรับปรุงพฒันาการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิสูงสุดตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 กนัยา เจริญถอ้ย (2553, น. 16) ไดส้รุปแนวคิดของนกัการศึกษาในเร่ืองความหมาย
ของการนิเทศการศึกษาไวว้า่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง การวางแผนการท างานร่วมกนัทั้งผูบ้ริหาร
ครู และบุคลากรในโรงเรียน ในการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อพฒันาและปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ถึงเป้าประสงค์ท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการกระบวนการอย่างหลากหลายใน
การบรรลุส่ิงท่ีตั้งไว ้คือ คุณภาพนกัเรียน 

 ประมวล โตโคกสูง (2554, น. 11) ได้สรุปความหมายไวว้่า การนิเทศการศึกษา
หมายถึง กระบวนการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนด โดยการร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของผูนิ้เทศ ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและ
ยงัเป็นความพยายามของผูนิ้เทศในการให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ แนะน า และให้ความช่วยเหลือต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียนอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษา 

 จากความหมายของการนิเทศการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปได้ว่า การนิเทศ
ภายใน หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือผูรั้บการนิเทศด้วยเทคนิค และวิธีการต่างๆ ให้สามารถจดั
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กิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลโดยมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียน 
 2.2.2  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อนัเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และตอ้งใช้เวลายาวนานและต่อเน่ือง จึง
ตอ้งมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีผูรู้้และนกัการศึกษาหลายท่านได้
ใหท้ศันะเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 กรองทอง จิรเดชากุล (2550, น. 37) กล่าวเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศใน
สถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 1) จุดมุ่งหมายทัว่ไป 
  (1.1) เพื่อให้ผูบ้ริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษามีความรู้
และความเขา้ใจในการปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษาได ้

 (1.2) เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของครู 
  (1.3) เพื่อช่วยเหลือและจดัสรรเคร่ืองมือ ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือและ
ปรับปรุงวธีิการจดัการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

 (1.4) เพื่อใหค้รูเกิดความเจริญงอกงามทางวชิาชีพ 
 2) จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพื่อให้ครูสามารถพฒันาพฤติกรรมการปฏิบติังานในเร่ือง

ต่อไปน้ี 
 (2.1) เพื่อใหส้ถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 (2.2) เพื่อเนน้ใหมี้การวิเคราะห์ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (2.3) เพื่อให้ครูจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคญั การบูรณาการ และเนน้ทกัษะกระบวนการคิด 
 (2.4) เพื่อปรับปรุง และพฒันากระบวนการสอน / วธีิการจดัการเรียนรู้ของครู 
 (2.5) เพื่อใหมี้การจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (2.6) เพื่อพฒันาการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ 
 (2.7) เพื่อใหมี้การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวดั

และประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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 สมมาตร ทองพิลา (2550, น. 31) ไดส้รุปดงัน้ี การนิเทศการศึกษาในภายในสถาน 
ศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาตนเองและครูให้มีความเช่ือมัน่ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 
งานทั้งยงัเป็นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ ตลอดจนการประสานสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ให้โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พิทยากร สุนทรห้าว (2551, น. 13) กล่าวสรุปไวว้า่ การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยเหลือและประสานงานในดา้นวิชาการโรงเรียน เพื่อพฒันาหลกัสูตร ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครูใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกัเรียนมีคุณธรรมน าความรู้
และอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐาน 

 ชาติชาย แสนบวัค า (2552, น. 12) ไดส้รุปเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
ไวว้า่ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการในการท างานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการจัดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน มีความรู้และวิธีการ
ปฏิบติังาน ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความสามารถประสานสัมพนัธ์ใหเ้ป็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
ร่วมใจ มีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธ์ิ ผูเ้รียนมีมาตรฐานตามเกณฑพ์ฒันาตนเองตามศกัยภาพ มีทกัษะ
ในการจดักิจกรรมมีความมัน่ใจ และคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 ภควตั เทศน์ธรรม (2552, น. 22) ได้สรุปไวว้่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาตามความเห็นของนกัวิชาการและนกัศึกษาท่ีไดเ้สนอไว ้ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายทัว่ไป
และจุดมุ่งหมายเฉพาะ ซ่ึงต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาครู และกระบวนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งกนัของบุคลากรในสถานศึกษา และการใชส่ื้อนวตักรรม 
เทคโนโลย ีเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการปฏิบติัในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ในสถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพเช่นกนั และส่งผลต่อจุดมุ่งหมายหลกัร่วมกนั คือ พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
ความมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 พิบูลชยั ศรีเขม้ (2552, น. 14) ไดส้รุปไวว้า่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษามีดงัน้ี 
1) เพื่อหาขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2) เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
3) เพื่อใหคุ้ณภาพการศึกษาของผูเ้รียนดียิง่ข้ึน 

 ประมวล โตโคกสูง (2554, น. 13) ไดส้รุปไวว้า่ การนิเทศการศึกษามีความมุ่งหมายท่ี
จะช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุง ส่งเสริมเพื่อพฒันาครูในดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม และปรับตวัให้ทนั
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กบักาลเวลา และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ อนัจะส่งผลต่อเป้าหมายสุดทา้ย คือ 
นกัเรียนท่ีมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 

 สรุปไดว้า่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาครูให้มีความสามารถ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดทั้งมีขวญัและก าลงัใจในการท างานอนัจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 
 2.2.4 ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีคุณภาพ การนิเทศการศึกษา
เป็นการส่งเสริม สนบัสนุน แกไ้ขปรับปรุงและพฒันา นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นของการ
นิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 Oliva & Pawlas (2004, pp. 37-39) ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษาวา่ 
การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ 
 1) ขอ้จ ากดัทางดา้นการสอน (Limitation of Teaching) เน่ืองจากปัจจุบนัมีความเป็น
อิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) นัน่คือ โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
จดัตามหลกัค าสอนของศาสนา หรือโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบ และยงัมีการจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการเป็นพิเศษ ดงันั้น ผูนิ้เทศและผูรั้บการ
นิเทศควรท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงแนวทางในการจดัการศึกษา 
 2) ความตอ้งการผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีนิเทศการศึกษา (Need for the Supervisor) ผูท้  าหนา้ท่ี
นิเทศการศึกษาจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือครูให้เป็นมืออาชีพ โดยการช่วยเหลือครูและผูบ้ริหารโรงเรียน
ในด้านเทคนิคการประเมินตนเอง การใช้ส่ือเทคโนโลยี และเข้าไปร่วมมือกับครูในการจัดท า
เน้ือหาวชิาต่างๆ  

 ประจกัษ์ โพพิจิตร (2549, น. 13) กล่าวว่า ความจ าเป็นของการนิเทศการศึกษา คือ 
การให้บริการกับบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการศึกษาของบุคลากรท่ีมีความสามารถ               
ต่างๆ กนั ไดพ้ฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีสอดคลอ้งต่อการ
ปฏิบติังานกบัความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 
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 สุทธนู ศรีไสย ์(2549,น. 8) กล่าวถึงความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาวา่  
 1) การนิเทศช่วยใหค้รูมีความมัน่ใจในตนเอง 

2) การนิเทศสนบัสนุนใหค้รูสามารถประเมินผลการท างานไดด้ว้ยตนเอง  
3) การนิเทศช่วยครูไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
4) การนิเทศช่วยกระตุน้ครูให้มีการวางแผนจดัท าจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบติัไป

พร้อม ๆ กนั 
5) การนิเทศจะเป็นกระบวนการท่ีท้าทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิง

นามธรรมสูงข้ึน 
 กมลเทพ ล าเหลือ (2552, น. 12) สรุปไวว้่า ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการนิเทศ เกิดจาก

สาเหตุหลายปัญหา เช่น ความเจริญกา้วหน้าของโลกทั้งทางดา้นเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ สังคม 
จึงเปล่ียนแปลงปรับตวัส่งผลต่อการด าเนินงานทางดา้นการศึกษา ตอ้งเปล่ียนแปลงตามการพฒันาครู
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็น และตอ้งใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 กนัยา เจริญถอ้ย (2553, น. 26) ไดส้รุปของนกัการศึกษาไวว้่า ความจ าเป็นของการ
นิเทศการศึกษา คือ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ในการบริหารจดัการการ
พฒันา ตลอดจนการหาเทคนิควิธีการ หรือ Best Practice น ามาปรับกระบวนการพฒันาการเรียนการ
สอนเพื่อใหบ้รรลุผล คือ คุณภาพนกัเรียน 

 พิบูลชัย ศรีเขม้ (2553, น. 17-18) สรุปไวว้่า สถานศึกษามีความจ าเป็นตอ้งจดัการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ซ่ึงการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้ครูร่วมกัน
ท างานโดยใช้หลกัคิดและแก้ปัญหากนัเองแทนการรอคอย หรือรอรับความช่วยเหลือจากบุคลท่ีอยู่
นอกสถานศึกษา ทั้งยงัรู้หลกัประชาธิปไตยในการปฏิบติังานอนัจะเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่นักเรียนซ่ึง
นบัวา่เป็นเร่ืองส าคญัมากต่อการพฒันาการเรียนการสอนสถานศึกษาดว้ย 

 ประมวล โตโคกสูง (2554, น. 16) ไดส้รุปไวว้า่ การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อ
การจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษาตลอดจนการ
พฒันาหลกัสูตร ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วฒันธรรม และสังคม
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขาดประสบการณ์ของครูใหม่ การประสบปัญหาในการเรียนการ
สอนของครู ดงันั้น การนิเทศการศึกษาจึงมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนใหดี้ข้ึน 

 เสถียร พะโยธร (2554, น. 25) ไดส้รุปไวว้า่ ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการนิเทศการศึกษาก็
เพื่อจรรโลงไวซ่ึ้งวิชาชีพครูให้งอกงามทนัต่อการเปล่ียนแปลง การขยายตวัทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยู่
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ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษายงัช่วยรักษามาตรฐานของการศึกษา ท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีก าลงัใจท่ีจะ
ปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงๆ ข้ึนไป ดังนั้น ผูมี้หน้าท่ีนิเทศจึงควรจะต้องด าเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือครูให้มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน หรือสามารถช่วยเหลือตนเองในการสอน
ได ้ท าให้ครูสามารถกา้วทนัโลกท่ีก าลงัเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และก่อประโยชน์ต่อผูเ้รียนอ่าง
เตม็ท่ี 
  จากแนวคิดดงักล่าว ท าใหส้ามารถสรุปความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัให้มีการนิเทศการศึกษา
ไดว้า่ การนิเทศการศึกษาจะช่วยให้ครูพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแลงของสังคม ให้ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถทนัต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษาถึงช่วยให้ครู
ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผลดว้ยเหตุน้ี การนิเทศการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการจดัการศึกษา 
 2.2.5 ขอบข่ายการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  

 ขอบข่ายการนิเทศการศึกษา โดยทัว่ไปเป็นการนิเทศตามโครงสร้าง หรือภาระงาน
ของผูบ้ริหาร แต่ปัจจุบนัการนิเทศมุ่งเน้นการนิเทศเพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
ครูเป็นหลกั มีนกัการศึกษาเสนอแนวคิดในการก าหนดขอบข่ายการนิเทศการศึกษา ไวด้งัน้ี 

 Glickman (1985, p. 23 อา้งถึงใน ประกิต สิงห์ทอง, 2552, น. 20) จดัขอบข่ายงาน
นิเทศของโรงเรียนไว ้5 งาน มาใชด้งัน้ี 

1) การใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance) 
2) การเสริมสร้างประสบการณ์ทางอาชีพ (Staff Development) 
3) การพฒันาทกัษะการท างานกลุ่ม (Group Development) 
4) การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development) 
5) การวจิยัเชิงปฏิบติัการในหอ้งเรียน (Action Research) 

 สงดั อุทรานนัท ์(2530, น. 55) เสนอวา่งานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
 1) งานหลกั ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัของโรงเรียนโดยตรง ไดแ้ก่ งานหลกัสูตร งานการ
เรียนการสอน งานการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน 
 2) งานสนบัสนุนวิชาการ เป็นงานท่ีจะช่วยส่งเสริมให้งานหลกัด าเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ไดแ้ก่ งานอาคารสถานท่ี งานธุรการ การเงิน งานกิจการนกัเรียน และงาน
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 37) ไดมี้การก าหนดภาระงานใหม่ ตามนโยบายการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 
 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีภารกิจในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริม
ความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนและ
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
 2) การบริหารงานงบประมาณ มีภารกิจในการจดัท า และเสนอของบประมาณการ
จดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี และการบริหาร
พสัดุ และสินทรัพย ์
 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีภารกิจในการวางแผนอตัราก าลงั และก าหนดต าแหน่ง
การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วินัย และการ
รักษาวนิยั และการออกจากราชการ 
 4) กลุ่มบริหารทั่วไป มีภารกิจในการด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการ คณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพฒันาระบบ และเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสาน และ
พฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการบริหาร และพฒันาองคก์ร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม การจดัท าสะมะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริม และประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
การประชาสัมพนัธ์การศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษากบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืน การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะและงานท่ีไม่ไดร้ะบุไว้
ในงานอ่ืน 
  ประจกัษ์ โพพิจิตร (2549, น. 19) ไดก้ล่าวไวว้่า ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้นิเทศการศึกษาในการ
ส่งเสริม แนะน า ช่วยเหลือ ครูผูส้อนในการพฒันาการเรียนการสอนอนัส่งผลให้นกัเรียนมีคุณภาพ
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โดยมีขอบข่ายการนิเทศการศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ด้านหลกัสูตร 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้าน
บุคลากร 4) ดา้นส่ือการเรียน และแหล่งเรียนรู้ และ 5) ดา้นวดัผล และประเมินผลการศึกษา 
   นพพร ลออเอ่ียม (2550, น. 26) กล่าวสรุปไวว้า่ การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นงานส าคญั ตามขอบข่ายงานวิชาการ และงานสนบัสนุนวิชาการในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตาม
ภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นการ
ด าเนินงานตามขอบข่ายในสถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุตามภารกิจของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   กนัยา เจริญถอ้ย (2553, น. 24) ไดส้รุปไวว้า่ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชก้ระบวนการนิเทศการศึกษาในการส่ิงเสริมสนบัสนุน แนะน าช่วยเหลือ 
ครูผูส้อนในการพฒันาการเรียนการสอนอนัส่งผลให้นกัเรียนให้มีคุณภาพโดยมีขอบข่ายการนิเทศ
การศึกษา 4 ด้าน ดงัน้ี 1) ด้านหลกัสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้ 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน                 
3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ และ 4) การวดัผล และประเมินผลการศึกษา 
   ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า การก าหนดขอบข่ายการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษานั้น จะตอ้งก าหนดใหค้รอบคลุมงานหลกัทั้ง 4 งาน ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ี
เป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทัว่ไป โดยจดังาน
วิชาการเป็นหัวใจของงานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และเป็นงานหลกัของโรงเรียน โดยมีงาน             
อ่ืนๆ เป็นงานสนบัสนุน 
 2.2.6 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ 
   การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการท างานร่วมกันของบุคลากรหลายฝ่าย ในการ
แกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของ
การศึกษา ซ่ึงมีผูก้ล่าวถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในโรงเรียนไว ้ดงัน้ี 
   ไชยยนัต ์สุดสุริยะ (2548, น. 28) สรุปไวว้า่ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มี 3  ฝ่าย คือ ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ และผูส้นบัสนุนการนิเทศ ผูนิ้เทศมีบทบาทในการให้
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นผูว้างแผนให้บริการ และให้ก าลังใจแก่ผูป้ฏิบติังานตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบติังาน ส่วนผุรั้บการนิเทศมีบทบาทในการใหค้วามร่วมมือแสดงความคิดเห็น และ
ปฏิบัติตามท่ีได้รับการแนะน า และผูใ้ห้การสนับสนุนการนเทศร่วมมือให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือในทุก ๆ เร่ือง 
   พิทยากร  สุนทองหา้ว  (2551, หนา้ 34) กล่าวสรุปวา่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบันิเทศการศึกษา
มี 3 ฝ่าย คือ ผูนิ้เทศมีบทบาทหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน ร่วมวางแผนตลอดจน
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ควบคุมก ากบัติดตาม ผูรั้บการนิเทศ มีบทบาทในการให้ความร่วมมือและร่วมแสดงความคิดเห็น 
ผูส้นบัสนุนการนิเทศ เป็นผูค้อยให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้การด าเนินการนิเทศการศึกษา
เป็นไปตามวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบันโยบาย และมีประสิทธิภาพ 
   กมลเทพ  ล าเหลือ  (2552, หน้า 17)สรุปว่า บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการนิเทศทุกฝ่าย
ตอ้งประสานงานร่วมกนัในการนิเทศอย่างจริงจงั โดยเฉพาะผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบการนิเทศ
ภายในโรงเรียน พฒันาการนิเทศ ปรับปรุงการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
   สุณียรั์ตน์  วีระสุนทร  (2553,  หนา้ 33) สรุปไวว้า่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ก็คือ ผูนิ้เทศซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีอยูภ่ายในสถานศึกษา เช่น ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ หัวหน้า
สายวิชาต่าง ๆ รวมไปถึงครูท่ีมีความรู้ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงท่ีสถานศึกษาได้คดัเลือกหรือแต่งตั้งเพื่อปรับปรุงและพฒันางานด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูใน
สถานศึกษา ผูรั้บการนิเทศ คือ ครูผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการนิเทศ และผูส้นบัสนุนการนิเทศ คือ ครู
ท่ีช่วยใหง้านนิเทศบรรลุตามเป้าหมาย 
   ประมวล  โตโคกสูง (2554,  หน้า 47)  ได้สรุปว่า บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการนิเทศ
ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร หัวหน้าหมวดวิชา ครูช านาญการ ครูผูร่้วมนิเทศ ครูแกนน า 
และทุกฝ่ายตอ้งประสานงานร่วมกนัในการนิเทศอย่างจริงจงั โดยเฉพาะผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบ
การนิเทศภายในโรงเรียน พฒันาการนิเทศ ปรับปรุงการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 จากแนวคิดต่าง ๆ ของนกัการศึกษา สามารถน ามาสรุปเก่ียวกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศใน
สถานศึกษาว่า บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศในสถานศึกษามี 3 ฝ่าย ดงัน้ี ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ 
และผูส้นบัสนุนการนิเทศ ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และสัมพนัธ์กนัในดา้นต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  

2.3  แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.3.1 ความหมายของประสิทธิผล 

 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเคร่ืองมือ หรือตวับ่งช้ีในการตดัสินใจว่า การ
บริหารของหน่วยงาน หรือองค์การใดองค์การหน่ึง สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือ
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวม้ากน้อยเพียงใด เป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลท่ีได้รับ และผลส าเร็จผลงาน มีความ
เก่ียวพนักบัผลงานท่ีองค์การพึงประสงค์ นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผลไวต่้าง ๆ กนั 
ดงัน้ี 
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 Steers (1977, p. 55) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิผล คือ การท่ีผูน้ าไดใ้ชค้วามสามารถในการ
แยกแยะการบริหารงาน และการใชท้รัพยากรใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้

 Morphet (1982, p. 93 อา้งถึงใน กรุณา บุญแกว้, 2552, น. 52) กล่าววา่ ประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถของผูน้ าในการจูงในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ท างานแก่หน่วยงานอย่างเสียสละ 
และขณะเดียวกนัผูน้ าจะท าหนา้ท่ีประสานงานใหง้านประสบผลส าเร็จแก่หน่วยงาน 

 วิทยา ด่านด ารง (2546, น. 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความ 
สามารถในการเลือกเป้าหมายท่ีเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ประสิทธิผลจึงวดักนัท่ีวา่ องคก์ร
สามารถสนองผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการท่ีตอ้งการหรือไม่ และสามารถบรรลุในส่ิงท่ีพยายามจะท า
มากนอ้ยเพียงใด 

 เกตุฉัตรภรณ์ นาเมืองรักษ์ (2551, น. 44) สรุปไวว้่า ประสิทธิผลองค์กร หมายถึง 
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ความสามารถในการปรับตวั
ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก สามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ตลอดจนมีความ 
สามารถในการบูรณาการผสมผสานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รตามท่ีไดต้ั้งไว ้

 สมจิต สงสาร (2552, น. 12) กล่าวสรุปเก่ียวกบัความหมายของประสิทธิผลไวว้่า
ประสิทธิผล หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนในดา้นจิตใจของผูป้ฏิบติังาน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่องาน เป็นตน้ 

 สิริรัตน์ แก้วสมบติั (2553, น. 37) สรุปไวว้่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 
ผลส าเร็จของการบริหารท่ีบรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ี เกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารท่ีใชค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการ
บริหารงานเพื่อโนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
  จากแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผล สามารถสรุปไดด้งัน้ี ประสิทธิผล 
หมายถึง ผลส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวงัท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 2.3.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 มีนักการศึกษาหลายท่านทั้ งภายในและภายนอกประเทศได้ให้ความเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนไว ้ดงัน้ี 

 ภารดี อนันต์นาวี (2545,น. 24) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ี
โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาใหส้ าเร็จโดยผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพทางการเรียนสูง และครูมีความพึง
พอใจในการท างาน 
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 ธานินทร์ เลิศพนัธ์ (2552, น. 33) สรุปไวว้่า ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ผลส าเร็จ
ของโรงเรียนท่ีสามารถด าเนินงานดา้นต่างๆ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ 
ทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการ
บริหารเพื่อโนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 สมพร หิรัญลกัษณ์สุต (2553, น. 46) สรุปไวว้่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ทกัษะในดา้นต่างๆ ของนกัเรียน การปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
ความพึงพอใจในการท างานของครู และบุคลากรในโรงเรียน 

 กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, น. 32-33); อ่อนตา พรมมะจิต (2553, น. 38) และ        
ปวีณา ฉุยกลม (2555, น. 43) กล่าวสรุปเก่ียวกบัไวว้่า ประสิทธิผลของโรงเรียนไม่ได้หมายถึง ผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างเดียว หรือความพึงพอใจในการท างานอย่างเดียว แต่หมายถึง การบรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวกตลอดจนสามารถปรับตวั
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในภายนอก และรวมทั้งสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนจนท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 

 Hoy & Miskel (1991, p. 398 อา้งถึงใน ภทัรพร อะพรรัมย,์ 2555, น. 30) กล่าววา่ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีได ้

จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปความหมายของประสิทธิผลของ
โรงเรียนไดว้่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก สามารถแกปั้ญหาภายใน
โรงเรียนซ่ึงส่งผลใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการท างาน จึงท าใหง้านบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 2.3.3 การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากการศึกษาค้นควา้เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า (สมพร หิรัญลกัษณ์สุต, 
2553, น. 46) การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีด าเนินการอย่างมีหลกัการอยู่บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้ จะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้ งระบบเพื่อการพฒันา
ปรับปรุง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ่ง แกว้แดง และ ชยัณรงค ์สุวรรณสาร (2536, น. 164) กล่าววา่ องคก์รจะ
ด ารงอยู่รอดได้ต้องมีผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผลเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
องค์กรถ้าปราศจากการประเมินประสิทธิผลแล้ว จะไม่ทราบว่าการปฏิบติัภารกิจขององค์กรเป็น
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อย่างไร ดังนั้ น ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์หรือตัวช้ีว ัด
ความส าเร็จเป็นแนวทางในการประเมิน ดงัท่ี ภรณี กีรติ (2559, น. 185-187) ไดเ้สนอแนวทางการ
ประเมินประสิทธิผลองคก์ร ซ่ึงสรุปเป็นได ้3 แนวทางดว้ยกนั ดงัน้ี 
        1) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (Goal Model of Organizational 
Effectiveness) เป็นการพิจารณาว่าองคก์ารจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัผลท่ีไดรั้บว่าบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การใชเ้ป้าหมายองคก์ารเป็นเกณฑ์ ซ่ึงเป็นการ
ใชห้ลกัเกณฑอ์นัใดอนัหน่ึงในการพิจารณาประสิทธิผลขององคก์าร เช่น วดัจากความสามารถในการ
ผลิตวดัจากผลก าไร 
        2) การประเมินผลในแง่ระบบ-ทรัพยากร (The System-resource Model of Organizational 
Effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร รวมทั้งเป็นความสามารถขององคก์ารท่ีจะน าทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  านวนจ ากดั และมีคุณค่าจาก
สภาพแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการขององคก์าร 
        3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชห้ลายเกณฑ์ (The Multiple Criteria of Effectiveness) 
เป็นการวเิคราะห์ประสิทธิผลขององคก์าร โดยใชเ้กณฑ์หลายอยา่งในการประเมินผล ซ่ึงพิจารณาจาก
ตวัแปรหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององคก์าร และพยายามแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรต่างๆ มี
ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงมีผูใ้หแ้นวคิดในการประเมินองคก์ารแบบน้ีไวห้ลายคน ดงัเช่น  

Gibson (1982, p. 37 อา้งถึงใน ธวลัรัตน์ ใบบวั, 2555, น. 35) ไดท้  าการศึกษา พบวา่
เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการผลิต                             
2) ประสิทธิภาพ 3) ความพึงพอใจ 4) การปรับตวั 5) การพฒันา และ 6) การอยูร่อด 

Robbins (1997, pp. 46-49 อา้งถึงใน วรีพงษ ์ไชยหงส์, 2555) ไดส้ร้างเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิผลองคก์รท่ีครอบคลุมเกณฑ์ต่างๆ ตามลกัษณะของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) โดยมี
เกณฑด์งัน้ี 1) การวดัผลทางการเงิน 2) ผลผลิต 3) ความเจริญเติบโตขององคก์ร 4) ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 5) คุณภาพของสินคา้ 6) ความยืดหยุน่ 7) ความกา้วหนา้ และความพึงพอใจของบุคลากร 
และ 8) การใหก้ารยอมรับของสังคม 

Gillham (2000 อา้งถึงใน วรีพงษ ์ไชยหงส์, 2555) ไดเ้สนอเกณฑ์การวดัประสิทธิผล
ของโรงเรียน ดังน้ี 1) มีพนัธกิจชัดเจน 2) สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั และเป็นระเบียบเรียบร้อย                 
3) บรรยากาศท่ีมีความคาดหวงัสูงในความส าเร็จ 4) โอกาส และเวลาในการเรียนรู้ 5) ความเป็นผูน้ า
ทางวชิาการ และ 6) การส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นและโรงเรียน 
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Hoy & Miskel (2001, pp. 384-397) ไดเ้สนอแนวคิดประเมินประสิทธิผลขององคก์ร  
โดยพิจารณา 1) ความสามารถในการปรับเปล่ียน 2) การบรรลุเป้าหมาย 3) ความพึงพอใจในการ
ท างาน และ 4) ความสนใจในชีวติ 

ขวญัตา เกตุอุดม (2554, น. 34) การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การ
ด าเนินการอย่างมีระบบมีหลกัการโดยวิธีการท่ีเช่ือถือได้ เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานของ
โรงเรียนทั้งระบบในภาพรวมเพื่อให้ทราบว่า การปฏิบติัภาระกิจของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือไม่ โดยประเมินสิทธิผลใน 4 ดา้น คือ ดา้นผลการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง ด้านผลการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติในทางบวก ด้านผลในการปรับเปล่ียนและพฒันา
โรงเรียน และดา้นผลในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 

สรุปไดว้า่ การประเมินประสิทธิผลโรงเรียน คือ ความสามารถในการบริหารจดัการ
โรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูท่ีสามารถผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มี
ทศันคติทางบวก สามารถปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ตลอดจนการแกปั้ญหาภายในโรงเรียนได ้

Mott (1972 as cited in Hoy & Miskel, 1991, p. 398) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนวา่ มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Productivity) 
หมายถึง ปริมาณ และคุณภาพของนกัเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีสร้างความเช่ือมัน่ไดสู้ง โดยวดั
ความนิยมจากชุมชน และผูป้กครองนักเรียน ประการหน่ึง ได้แก่ โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเข้าเรียน
ปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์สูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบนัชั้นสูงเป็นจ านวนมาก โรงเรียนท่ีมีทั้งปริมาณและ
คุณภาพสูงดงักล่าวน้ี ได้แก่ โรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดบัจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียง โรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมทั้งด้านปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ อาคาร สถานท่ี 
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม ปัจจยัดา้นการเงินคล่องตวั สามารถจดัซ้ือจดัจา้ง และเบิกจ่ายไดอ้ยา่ง
สะดวก มีบุคลากร คือ ครูปฏิบติัการสอนตลอดจนการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ เร่ือง คุณภาพ
นกัเรียนส่วนใหญ่จะดูท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเกณฑ์ช้ีวดัเพียงประการเดียว ซ่ึงเป็นความเขา้ใจผิด 
การพิจารณาถึงส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ การพฒันาทศันคติ แรงจูงใจของนกัเรียน ความคิดสร้างสรรค ์ความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวงัต่างๆ รวมทั้ งการประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ ดงักล่าว นบัเป็นลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามท่ีสังคมมีความคาดหวงัและมีความตอ้งการอยา่งมาก 
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สรุปได้ว่า ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
หมายถึง การด าเนินงานโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้งในดา้นบริหารดา้นการจดัการเรียนการ
สอน รวมถึงการจดับรรยากาศและการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม จนท าให้นกัเรียนในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 
 1) ความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติทางบวก (Positive Attitude) 
หมายถึง การมีความคิดเห็น ท่าที ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา แสดงออกในทาง
ท่ีงามสมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม การศึกษานอกจากจะเสริมสร้างความ
เจริญใหบุ้คคลทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง พฒันาการส่วนต่างๆ เหมาะสมกบัวยั 
ดา้นสติปัญญา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และด้านจิตใจ รู้จกัเหตุผล มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม และ               
ดีงามแลว้ ทศันคติทางบวกจะเป็นผลท่ีเกิดจากผูไ้ดรั้บการศึกษาครบทั้ง 4 ดา้น ดงักล่าวมาแลว้ ผูท่ี้มี
ทศันคติทางบวกจะเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ เป็นท่ีพึงประสงคข์องสังคม 
โดยส่วนรวมมีจิตใจกวา้งขวาง ไม่ท าตนต่อตา้น หรือถดถอยหนีสังคม มีความมัน่คงทางจิตใจ มี
เหตุผลยอมรับกติกาในสังคมท่ีไดก้ าหนดข้ึน และปฏิบติัดว้ยความจริงใจ มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนรวมเห็นความส าคญั และคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในสังคม
ให้ความร่วมมือและร่วมใจต่อการปฏิบติัภารกิจของส่วนรวมให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นผูท่ี้มีความ 
สามารถควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกลั้น และกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเอ้ืออาทรต่อ
เพื่อนมนุษย ์ตลอดจนอบรมสั่งสอนนกัเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระเบียบวินยั รู้จกั
พฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

สรุปไดว้่า ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก หมายถึง การ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นการบริหาร และการอบรมสั่งสอนนกัเรียนให้เป็นคนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั รู้จกัพฒันาตนเอง มีเจตคติท่ีดี ต่อการศึกษาและอยูใ่นสังคมอย่างมี
ความสุข 
 1) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (Adaptability) ในองค์การ
ต่างๆ ประกอบด้วย “คน” และ “งาน” โรงเรียนซ่ึงเป็นองค์กรทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันย่อม
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู อาจารย ์นกัเรียน และนกัการภารโรง ท าให้เกิดการเรียนการสอน
อย่างสมบูรณ์ การจดัการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะต้องมีความ 
สามารถในการปรับตวัอยา่งเหมาะสม การก าหนดนโยบายของโรงเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งทนัสมยักบั
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ความเจริญกา้วหนา้ และความเปล่ียนแปลงนโยบายของโรงเรียน ไม่ควรยึดตายตวัจนเปล่ียนแปลงต่างๆ 
โดยเฉพาะในดา้นการเรียนการสอนควรมีนวตักรรม มีส่ือการสอนใหม่ๆ มีการคน้ควา้ และพฒันาส่ือ
อุปกรณ์การสอนอยา่งสม ่าเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มให้สะดวก ร่มร่ืน เพื่อให้เกิด
บรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ผูบ้ริหาร และครูจะตอ้งมีบทบาทส าคญัต่อการ
ปรับตวัไม่หยุดน่ิง ต้องพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การ รูปแบบการบริหารงานและการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้มีความคล่องตวัต่อการปฏิบติังาน ผูบ้ริหาร และครูตอ้งเป็นนกัพฒันา มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ การจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีความรู้เพื่อให้สามารถ
ปรับตวัอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขนั้นจะตอ้งมีเทคนิค วิธีการท่ีเหมาะสม ครูตอ้งสร้างกระบวน 
การและวธีิการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทั้งเน้ือหาวิชาและคุณธรรม จริยธรรมมากกวา่ท่ีจะบอกความรู้หรือ
สอนหนงัสือธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนจะเป็นวิธีการท่ีติดตวั
นกัเรียน สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพฒันาตนเองให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สรุปไดว้า่ ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน หมายถึง การด าเนิน 
งานดา้นการบริหาร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อให้โรงเรียนมีความกา้วหนา้
ทนักบัสภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปและปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน (Solving Problems) องค์การต่างๆ 
หรือโรงเรียนยอ่มมีรูปแบบการบริหารงาน เพื่อให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การ
ก าหนดรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีการก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมกบั
ขนาด และภารกิจของโรงเรียนย่อมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ เป้าหมาย คือ การมุ่งถึง
ความส าเร็จสูงสุดท่ีเกิดจากการท างานบทบาทหน้าท่ีเป็นส่วนประกอบรองลงมา เพื่อร่วมกนัปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การประสานงาน
เป็นแนวทางของความร่วมมือในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน และเกิดความเรียบร้อย กิจกรรม คือ การจดั
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายการจดัการศึกษาในโรงเรียนเป็นการสร้างคนให้
เกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของบุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสม การบริหารและการจดัการใน
โรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุ่นพอสมควร นับตั้งแต่หลกัสูตรควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถ่ิน สภาพของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู่ การจดัวิชาต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน รวมทั้ง
การจดักิจกรรมในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตร ควรจดัให้เพียงพอและหลากหลายเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจ ความตอ้งการ ความถนดัของนกัเรียนจะช่วยเป็นแนวทางพฒันาการเรียนรู้ การปรับตวั 
บุคลิกภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ บางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีล้าสมยัไม่
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เหมาะกบัสภาพปัจจุบนั ควรมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน การบริหารและการจดัการนั้น ผูบ้ริหาร
เป็นผู ้มีส่วนส าคัญยิ่งในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความราบร่ืน เรียบร้อย และ
เจริญกา้วหนา้ ผูบ้ริหารจึงควรปฏิบติัตนให้เหมาะสม ไม่ควรใชอ้ านาจหนา้ท่ีในทางเผด็จการ ไม่ควร
ยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด ส่ิงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการท างานควรมีการยืดหยุน่บา้ง แต่ตอ้งไม่ท า
ใหเ้สียผลประโยชน์ หรือเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้ริหารควรเป็นผูส้ร้างความไวว้างใจใหก้บัผูร่้วมงาน
ใหมี้การยอมรับและมีความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรวางตวัเป็นผูบ้งัคบับญัชา แต่ควรวางตวั
เสมือนเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดช่องว่างซ่ึงกนัและกนั ควรมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน โดยวิธีการต่างๆ เช่น การยกย่องชมเชย หรือการให้รางวลัในบางโอกาส พยายามสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดความเป็นมิตรให้ความร่วมมือร่วมใจแก่บุคลากรในทุกฝ่ายย่อม
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในโรงเรียนได ้

สรุปไดว้่า ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ในการช่วยกนัแกปั้ญหาต่างๆ ทั้งในดา้นการบริหารการจดัการเรียน
การสอนนกัเรียน และงานรับผดิชอบอ่ืนๆ จนประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

ดงันั้น ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้นวคิดของ Mott (1972 as cited in Hoy 
& Miskel, 1991, p. 398) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะเป็นแนวคิดท่ี
ครอบคลุมการด าเนินงานทุกด้านของโรงเรียน โดยเฉพาะมีจุดเด่นในเร่ืองการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความ
นิยมใชอ้ยา่งแพร่หายในเหล่านกัวิชาการและนกัการศึกษา ซ่ึงแนวคิดของ Mott (1972 as cited in Hoy 
& Miskel, 1991, p. 398) ไดก้ล่าวถึงการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
ดงัน้ี 1) ผลการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 2) ผลการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติใน
ทางบวก 3) ผลในการปรับเปล่ียน และพฒันาโรงเรียน และ 4) ผลในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน  

 

2.4  บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
 2.4.1 สภาพปัจจุบนัของหน่วยงาน 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกดั 
เป็นส่วนราชการตามระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษา แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูบ้งัคบับญัชา และมีผูอ้  านวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ขา้ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ี ผูด้  ารงต าแหน่ง
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ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คือ นายเสริมปัญญา เทียมวนั 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าหนดให้เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปล่ียนแปลงเป็นเป็นเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบดว้ยทอ้งท่ี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธญับุรี และ
อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปล่ียนแปลงเป็น
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยูท่ี่ อ าเภอล าลูกกา โดยท่ีในปัจจุบนัน้ี 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยูท่ี่ 99 หมู่ท่ี 16ถนนวิภาวดีรังสิต ต าบลคูคต อ าเภอ
ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
 2.4.2 บทบาทหนา้ท่ีของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีอ านาจ
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 1) จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 2) วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบั ตรวจสอบติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

 3) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 4) ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 7) จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 8) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

 10)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้น
การศึกษา 

 11)  ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

12)  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็น
หนา้ท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.4.3 โครงสร้างและระบบการบริหารงานในหน่วยงาน 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 และหนงัสือส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04011/1 ลงวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดก้ าหนดการแบ่งส่วนราชการ
ส านกังานเขตไว ้และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงแบ่งส่วนราชการ
ส านกังานเขต ดงัน้ี 

1)  กลุ่มอ านวยการ 
2)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3)  กลุ่มนโยบายและแผน 
4)  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
6)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
7)  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
9)  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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 ส่วนราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีอ านาจ
หนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี         
 (ก)  ปฏิบติังานสารบรรณของส านกังานเขต           
 (ข)  ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ           
 (ค)  ด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และยานพาหนะ           
 (ง) จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์รส านกังานเขต 
 (จ) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วน
ราชการในสังกดั 

(ฉ) เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
(ช) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
(ซ) ประสานงานท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่างๆ 

 (ฌ) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในของส านักงานเขต ท่ีมิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ   
 (ญ) ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพในส านกังานเขต สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา    
 (ฎ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วางแผนอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
  (ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน และการออกจากราชการของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (ค) ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 
 (ง) พฒันาบุคลากร ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และพฒันามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
 (จ) ด าเนินงานวนิยั อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และการด าเนินคดีของรัฐ 
 (ฉ) ปฏิบติังานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษา 
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 (ช) จดัท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่าและเกณฑ์การประเมิน 
ผลงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขต 
 (ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ฌ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจดัการศึกษา 
 (ข) จดัท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 (ค) วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และแจง้
การจดัสรรงบประมาณ 
 (ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบติัตามนโยบายและแผน 
 (จ) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ฉ) ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4.  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 
องคก์รชุมชนองคก์รวชิาชีพสถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน 
 (ค) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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 (ง) ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถ
พิเศษ 
 (จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามยั กีฬาและนนัทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร ประชาธิปไตย วนิยันกัเรียน การพิทกัษสิ์ทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอ่ืน 
 (ฉ) ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 (ซ) ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกนั 
แกไ้ข และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 (ฌ) ด าเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลกัสูตรการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันาหลกัสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

 (ค) วจิยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกบัการวดัและการ
ประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันา ส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
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 (ช) ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 (ซ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบญัชี 
(ค) ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานพสัดุ 
(ง) ด าเนินงานเก่ียวกบังานบริหารงานบริหารสินทรัพย ์

 (จ) ใหค้  าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งาน
พสัดุ และงานบริหารสินทรัพย ์    
   (ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
           (ก) ก ากบั ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
           (ข) ด าเนินการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน และการเปล่ียนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 
           (ค) ด าเนินการเก่ียวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนด 
           (ง) ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบังานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มาตรา 36 ของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

1) ก ากบั ดูแล จดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก ากบั ดูแล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัตั้ง ยบุรวม เลิกลม้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) ประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถจัดการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5) หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด เช่น 
 ม. 34 วรรคสาม ของ พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ให้ออก
ระเบียบเก่ียวกบัการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ม. 39(4) ของ พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รับทราบรายงาน
ประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา 
 ม.45(6) ของ พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ออกระเบียบให้
ผูอ้  านวยการสถานศึกษามอบอ านาจใหข้า้ราชการอ่ืนในสถานศึกษา 
 ขอ้ 3 ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว               
พ.ศ.2547 พิจารณาอนุญาตใหค้รอบครัวจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบุ้คคลในครอบครัว 
 ขอ้ 4 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ออกระเบียบ
เก่ียวกบัการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอ้ 9 ของกฎกระทรวงเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ สพท.ออกประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลกัษณะการ
ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ไป 
 ขอ้ 7(4) ของกฎกระทรวงเก่ียวกบคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศฯ เขต
พื้นท่ีการศึกษา พิจารณาและลงมติใหค้ณะกรรมการฯ พน้จากต าแหน่งกรณีมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
บกพร่องต่อหนา้ท่ี 
 มาตรา 5 ของ พรบ.การศึกษาภาคบงัคบั ให้ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเขา้เรียน 
และจดัสรรโอกาสการเขา้เรียน มาตรา 7 รับรายงานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการให้
เด็กเขา้เรียน 
 มาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาภาคบงัคบั จดัการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กบกพร่องฯ 
เด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส เด็กสามารถพิเศษ รวมทั้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนฯใหก้บัเด็กดงักล่าวดว้ย 
 ขอ้ 5 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใน สพท. ให้ความเห็นชอบแบ่งส่วนราชการใน 
สพท. เป็นกลุ่มงานต่างๆ เป็นตน้ 
 



 
 

55 
 

 บทบาทหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
          มาตรา 23 ของ พรบ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก าหนดให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
         1) พิจารณา ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขต พื้นท่ีการศึกษา รวมทั้ งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง และเกล่ีย
อตัราก าลงัให้สอดคลอ้งกบันโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด เช่น 

 (1.1) ก าหนดนโยบายบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครู บุคลากรฯ ศึกษาใน
เขตพื้นท่ีฯ 

(1.2) ก าหนดจ านวน อตัราต าแหน่งขา้ราชการครู บุคลากรฯ ในเขตพื้นท่ีฯ 
(1.3) เกล่ียอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ในเขตพื้นท่ีฯ 

         2) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น 

  (2.1) การบรรจุ แต่งตั้ง 
  (2.1.1) เป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัขา้ราชการครู (มาตรา 47) 
 (2.1.2) อนุมติัการบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูฯ ในอ านาจหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา ต าแหน่ง  
 1)  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา                
 2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา                                
 3)  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4)  ผูบ้ริหารท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามมาตรา 38 ข (7) 
 5)  ศึกษานิเทศก ์
 6)  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
 7)  ท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
และเช่ียวชาญ 
 (2.1.3) อนุมติัการบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครู ในอ านาจหน้าท่ีผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ต าแหน่ง 
 1)  ครูผูช่้วย    
 2)  ครู  
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 3)  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ในสถานศึกษา 
 (2.2) การยา้ย 
  (2.2.1) อนุมัติการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (2.2.2) อนุมติัการยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีหรือยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งท่ีมีลกัษณะบริหารตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด โดยยดึหลกัการใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งหน่ึงดงักล่าวไดไ้ม่เกิน 4 ปี 

 (2.3) การโอน 
  (2.3.1) ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา เช่น 
                (2.3.2) เห็นชอบการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  (2.3.3) พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการด าเนินการทางวินยั การออกจากราชการ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกขต์ามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
               (2.3.4) รับทราบการรายงานการด าเนินการทางวินัย (มาตรา 104) กรณี
ความผดิทางวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง ใหร้ายงานส้ินสุดท่ีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
              (2.3.5) เป็นองค์กรท่ีมีอ านาจพิจารณาความผิดอย่างร้ายแรง (มาตรา 100) 
ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ยกเวน้ต าแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ 

 (2.3.6) พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน 
 (2.3.7) พิจารณาการร้องทุกข์ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใ้ดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บ ความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา
หรือการ แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนทางวนิยั เป็นตน้ 
 3) ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ การปกป้องคุม้ครอง
ระบบคุณธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  (3.1) ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 (3.2) การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 (3.3) การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 (3.4) การจดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นตน้ 

 4) ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (4.1) ก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการในการก ากบั ดูแล ติดตามการบริหารงานบุคคล
ของ สพท. สถานศึกษา 
 (4.2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานขา้ราชการครู โดยยึด
หลกัคุณธรรม มีความเท่ียงธรรมเปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบติัการเป็นหลกั และ
ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ถา้ครูผูน้ั้นเป็นครูให้
พิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน เป็นหลกั (สอดคลอ้งกบั ก.ค.ศ) 
 5) จดัท าและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  (5.1) จดัท าฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (5.2)ก าหนดวธีิการพฒันาฐานขอ้มูลและน ามาใชใ้นการบริหารงานบุคคล 

 6) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
 (6.1) ก าหนดรูปแบบและจดัท ารายงานประจ าปีฯต่อ ก.ค.ศ. 
 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่
อยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา 

 8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 
 บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1.1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 
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  (1.2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการ
สถานศึกษา) มาตรา 39 (อ านาจหนา้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
  (1.3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหาร ศธ.)    
  (1.4) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
จดัการศึกษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542) 
  (1.5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหน้าท่ีของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.
บริหาร ศธ.) 
  (1.6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑว์ธีิการสรรหา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
  (1.7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ 
 2) บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
  (2.1) จดัท านโยบายแผนพฒันาการศึกษาดา้นวชิาการ บุคคล งบประมาณ บริหาร
ทัว่ไป 
               (2.2) จดัตั้ง/รับผิดชอบการใชจ้่ายงบประมาณ 
              (2.3) พฒันาหลกัสูตร /จดัการเรียนการสอน 
               (2.4) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั 
               (2.5) ก ากบั ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
               (2.6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นฯ 
               (2.7) จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
               (2.8) ส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชน สร้างความสัมพนัธ์ 
 3) บทบาท หนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (3.1) บทบาทหนา้ท่ีตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
           มาตรา 37 วรรค 2 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 
  1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2) รับผิดชอบ ในการปฏิบติัราชการของส านกังานให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบติัราชการของกระทรวง 
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  3) ปฏิบติั หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีของผูอ้  านวยการไวเ้ป็นการเฉพาะการ ใชอ้  านาจ และการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายดงักล่าวให้
ค  านึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดว้ย 
  (3.2) บทบาทหนา้ท่ีตาม พรบ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  มาตรา 24 ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก าหนดให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูบ้ริหารราชการ ในส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และมี
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1) รับผดิชอบในการปฏิบติังานราชการท่ีเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา และตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

 2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ี
อยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการ 
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4) จดัท าแผนและส่งเสริมการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 5) จดั Advertisement 
 จุดเนน้การด าเนินงาน 
 1) ดา้นผูเ้รียน 
 (1.1) นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานสากล 
 (1.2) นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามคัคี ปรองดอง สมานฉนัท์ รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสังคมท่ี
เหมาะสม 
 (1.3) นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
 2) ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (2.1) ครูไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้และสมรรถนะ ผา่นการปฏิบติัจริง และการ
ช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง 
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 (2.2) พัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เร่งด่วน 
 (2.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจกัษ์ไดรั้บ
การยกยอ่งเชิดชูเกียรติอยา่งเหมาะสม 
 (2.4) องคก์ารและคณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมและจดัสรรครูตระหนกั 
และด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ยา้ยไปบรรจุ มีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 3) ดา้นการบริหารจดัการ 
 (3.1) สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผล 
สัมฤทธ์ิ เนน้การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 วสิัยทศัน์ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการ
ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 พนัธกิจ 
 1) พฒันาส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดยเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่
คุณภาพระดบัสากล 
 3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด 
 4) พฒันาระบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมา                 
ภิบาล  
  ค่านิยมขององคก์าร 
 “พฒันางาน บริการเด่น เนน้คุณธรรม น าสังคม” 
 เป้าประสงค ์
 1) ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
 2) ประชากรวยัเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3) ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทกัษะท่ีเหมาะสม และมี
วฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ  



 
 

61 
 

 4) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และสถานศึกษามีความ
เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 5) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ลดบทบาทและกระจาย
อ านาจสู่สถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในกลุ่ม/หน่วย/ศูนยต่์างๆ ซ่ึงมีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกดัเป็นหน่วยปฏิบติัการในการจดัการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดงักล่าวสามารถตอบสนอง
สภาพปัญหา และรองรับการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ้
 กลยทุธ์ 
 จากวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 จึงก าหนดกลยทุธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 4 กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี   
 กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 
 กลยทุธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพ 
 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 2.5.1  งานวจิยัในประเทศ  

 งานวจิยัในประเทศเก่ียวกบัการนิเทศภายในโรงเรียน มีดงัต่อไปน้ี  
 จนัทรัตน์ อนุชิตอารมณ์ (2550, บทคดัยอ่) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทราบ

ระดบัปัจจยัการบริหารในส่ีลกัษณะ ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะองคก์าร ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะ
บุคคล นโยบายการบริหารและการปฏิบติั และ ระดบัการปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียนประถม 
ศึกษา 2) ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารในส่ีลกัษณะท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัปัจจยัการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม และ
เม่ือแยกพิจารณาแต่ละปัจจยั พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นนโยบายการบริหาร และการ
ปฏิบติังานอยู่ในอนัดบัท่ีสูงสุด ส่วนระดบัการปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ภาพรวม และเม่ือแยกพิจารณาแต่ละปัจจยั พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการ
บริหารกบัการปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นอนัดบัท่ีสูงสุด และเม่ือแยก
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เป็นรายปัจจยั พบวา่ ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัมาก 3) ปัจจยัการบริหารโรงเรียนท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียน พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหาร 
และการปฏิบติังาน ส่งผลต่อการก าหนดผูรั้บผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน งานจดัระบบขอ้มูล
สารนิเทศเพื่อการวางแผน และการวางแผนนิเทศท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ปัจจยั ดา้นลกัษณะ
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหาร และการปฏิบติังาน ส่งผลต่อการด าเนินการตามแผน
นิเทศท่ีวางไว ้และปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ร ปัจจยัดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นนโยบาย
การบริหาร และการปฏิบติัส่งผลต่อการประเมินผลการนิเทศอยา่งเป็นระบบ  

 กฤษฎา สิงขรรักษ ์(2552, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการในการรับการ
นิเทศของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ พบวา่ 1) ครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาสระแกว้มีระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศ จ านวน 10 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ งานนิเทศบริการพิเศษ อยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการใน
การรับการนิเทศของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามประสบการณ์ทางาน จ านวน 
10 ดา้น พบวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 8 งานนิเทศงาน
บริการพิเศษ ไม่ต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ตามเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัความตอ้งการในการรับการนิเทศ
ของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ จ านวน 10 ดา้น ไม่ต่างกนั  

 วนิดา นอ้ยมะลิวนั (2552, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 การ
วิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา การด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์
กบัตวัแปรเกณฑ์การนิเทศภายในของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 
3) เพื่อสร้างสมาการพยากรณ์การนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูส้อนในโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 วิธีวิจยัประกอบดว้ย การศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ 
การศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผูส้อนใน
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 10 คน 
ไดข้อ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการนิเทศภายในโรงเรียน
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ของครูผูส้อนในโรงเรียน สรุปไดปั้จจยัทั้ง 3 ดา้น ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นองคก์าร และปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม ไดปั้จจยัเพิ่ม คือ ภาระงานและ ขวญัและกาลงัใจในการท างาน  

 รัตนา นครเทพ (2552, บทคดัยอ่) การน าเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการ
ประยุกต์ใช้แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการ
นิเทศภายใน การร่างรูปแบบการนิเทศภายใน และการนาเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการ
ประยุกตใ์ชแ้บบกลัยาณมิตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราช 
ธานี เขต 2 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเห็นวา่ ปัจจุบนัสถานศึกษาด าเนินการนิเทศ
ภายในตามองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยช้ีแจงเก่ียวกับความหมาย 
ความส าคญัและความจ าเป็น องค์กรและบทบาทขององค์กร การด าเนินการนิเทศตามขั้นตอน
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา จดักิจกรรมการนิเทศ และมีการประเมินผลความส าเร็จ ของ
จดัการนิเทศภายในทุกสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์เน้ือหา พบวา่ ทุกสถานศึกษามีการด าเนินการ
นิเทศภายในไม่ครบทุกขั้นตอน เน่ืองจากผูบ้ริหารและครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการนิเทศภายใน  
ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการศึกษา ตลอดจนบุคลากร และขาดความตระหนกัในคุณค่าของ
การนิเทศภายใน แต่ทุกสถานศึกษายงัคงมีความตอ้งการให้มีการพฒันาคุณภาพครูด้วยการนิเทศ
ภายใน 2) การร่างรูปแบบจากการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบกลัยาณมิตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกอบกบัการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารดา้นการ
นิเทศการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู 
น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการนิเทศภายใน โดยการประยุกตใ์ชแ้บบกลัยาณมิตรในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
ดงัน้ี (2.1) สภาพการนิเทศภายใน ความรู้ความเขา้ใจในการนิเทศภายใน การสร้างความตระหนกั 
สร้างความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วม การยอมรับซ่ึงกนัและกนั (2.2) การจดัองคก์รในการนิเทศภายใน 
และบทบาทขององคก์ร (2.3) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดว้ย ขั้นตอนตามกระบวน 
การ การจดักิจกรรมการนิเทศ และเทคนิคการนิเทศ (2.4) ประเมินผลความส าเร็จของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การนาเสนอรูปแบบการนิเทศภายในแก่ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก ์                     
มีความเห็นตรงกนั โดยตอ้งการให้สถานศึกษาจดัการนิเทศภายในตามองคป์ระกอบของรูปแบบการ
นิเทศภายในแบบกลัยาณมิตร ในการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูควรนา
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใชด้ าเนินการในการนิเทศภายในทุกดา้น  
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 พิบูลชยั ศรีเขม้ (2553, บทคดัย่อ) การศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
โรงเรียนต่อสภาพและปัญหา การนิเทศภายในโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 
1) สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นทุก
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 2) ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 พบวา่โดย
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขต
การศึกษา 10 ท่ีมีต าแหน่งต่างกนัมีความคิดเห็น ต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกดั
เทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกนั 4) ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 ท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกนั 5) ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 ท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกดัเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่แตกต่างกนั 

 ระฑิยา องัคุระษี (2553, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยั เร่ืองประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์                    
1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบั
ขั้นพื้นฐาน รอบสอง และ3) เพื่อศึกษาแนวโน้มระหว่างประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีได้รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน รอบสอง กบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน รอบสอง ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิผลของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบล 
ราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นมีประสิทธิผลในระดบัมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวม 
ดา้นการมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัของบุคลากร และดา้นการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส่วนดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) สถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองแตกต่างกนั ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั .01 4) ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราช 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D0%B1%D4%C2%D2%20%20%CD%D1%A7%A4%D8%C3%D0%C9%D5%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ธานี เขต 3 พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สอง มีแนวโน้มสูงกว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน รอบสอง 

 พชัรินทร์ ช่วยศิริ (2554, บทคดัยอ่) การศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนวดั 
ประดู่ฉิมพลี การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในและปัญหา
ขอ้เสนอแนะการนิเทศภายในของโรงเรียนวดัประดู่ฉิมพลี ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความช่วย 
เหลือแก่ครูโดยตรง ดา้นการพฒันาทกัษะการทางานกลุ่ม ดา้นการพฒันาวิชาชีพ ดา้นการพฒันา
หลกัสูตร และดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน พบว่า 1) การด าเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนประดู่ฉิมพลี ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1.1) ดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง มีการส่งเสริม
ใหค้รูมีความรู้ และใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์และวิธีการจดัการเรียนการสอน (1.2) ดา้น
การพฒันาทกัษะการทางานกลุ่ม มีการพฒันาให้ครูมีทกัษะการทางานกลุ่ม เขา้ใจบทบาทของตน 
รับผิดชอบหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงาน  (1.3) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ มีการ
อบรมครูเพื่อพฒันาทางวชิาชีพทั้งดา้นเทคนิคการสอนและการส่งเสริมให้มีทศันาคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
(1.4) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ไดใ้ห้ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร              
สนบั สนุนวสัดุอุปกรณ์และการจดัการประชุม อบรม ติดตามและประเมินหลกัสูตร และ (1.5) ดา้น
การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน มีการด าเนินงานให้ครูน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนไปใชใ้น
การจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการนิเทศภายใน (2.1) ดา้นการให้
ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ขาดคนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นการนิเทศ 
ภาระงานของผูนิ้เทศมีมาก ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินการนิเทศ ควรให้การอบรมกบัผูท่ี้จะตอ้ง
ทาหนา้ท่ีนิเทศ จดัประชุมเพื่อติดตามผลการนิเทศ (2.2) ดา้นการพฒันาทกัษะการทางานกลุ่ม มีความ
แตกต่างกนัทางความคิดของครู ครูมีภาระงานมาก ควรลดภาระงานของครู ควรส่งเสริมให้ครูยอมรับ
ฟังความคิดของคนส่วนใหญ่ (2.3) ดา้นการพฒันาวิชาชีพ ขาดกิจกรรมพฒันาวิชาชีพท่ีมีความหลาก 
หลายและไม่ตรงกบัความตอ้งการ ควรจดักิจกรรมพฒันาวชิาชีพท่ีมีความหลากหลายและควรส่งเสริม
ทกัษะการเขียนเชิงวิชาการให้กบัครู 4) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ขาดความรู้และประสบการณ์ของครู
ในการจดัท าหลกัสูตรใหม่ บุคลากรในบางกลุ่มสาระขาดแคลน ควรจดัอบรมและให้ค  าปรึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรแก่ครูและจดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสม และ 5) ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน ขาดความรู้ดา้นเทคนิคการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูควรให้ความรู้และค าแนะนา
ในการจดัท าวจิยัท่ีถูกตอ้งแก่ครู 



 
 

66 
 

 เล็ก นกัเบศร์ (2555, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยั เร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา                          
2) ประสิทธิผลของ สถานศึกษา และ 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า               
1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านการมี 
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในอนัดบัสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการ
สร้าง แรงบนัดาลใจ อยูใ่นอนัดบัต ่าสุด 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม อยู่
ในอนัดบัสูงสุด รองลงมาคือ ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน และดา้นความสามารถใน
การผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูง อยูใ่นอนัดบัต ่าสุด 3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ดา้นการกระตุน้ ทางปัญญา ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ และดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีประสิทธิภาพในการท านาย ร้อยละ 64.60 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ขอ้คน้พบในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ควรพฒันาภาวะผูน้ าดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ขณะเดียวกันผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต้องปรับปรุงด้านการสร้างแรง บันดาลใจให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสูงมากยิง่ข้ึน 

 พินิจ ลิขิตวฒันกิจ (2556, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุ 
ประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา และความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ หลกัคุณธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัความคุม้ค่า และหลกัความมีส่วนร่วม 2) ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%C5%E7%A1%20%B9%D1%A1%E0%BA%C8%C3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%D4%B9%D4%A8%20%20%C5%D4%A2%D4%B5%C7%D1%B2%B9%A1%D4%A8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านงานการบริหารงานบุคคล ด้านงานการบริหาร
งบประมาณ ดา้นงานการบริหารทัว่ไป และดา้นงานวิชาการ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยู่
ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 

  อนงค์ อาจจงทอง (2557, บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) ระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 และ 3) ความสัมพนัธ์
ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น 2) ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทั้งโดยรวม
และรายด้าน และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 มีความสัมพนัธ์ทางบวก อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั .649 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  นิภาพร กล่ินเกตุ (2557, บทคดัย่อ)ไดท้  าการวิจยั เร่ือง ยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัยุทธศาสตร์การ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) ยุทธศาสตร์การ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น 2) ระดบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งยุทธศาสตร์
การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 มยุรี สนิทกุล (2557, บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัการบริหารความขดัแยง้ของ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%B9%A7%A4%EC%20%CD%D2%A8%A8%A7%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C1%CB%C1%D2%C2%20%20%B9%D2%A4%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C1%CB%C1%D2%C2%20%20%B9%D2%A4%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%C0%D2%BE%C3%20%A1%C5%D4%E8%B9%E0%A1%B5%D8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C1%CB%C1%D2%C2%20%20%B9%D2%A4%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C1%CB%C1%D2%C2%20%20%B9%D2%A4%C7%D4%E0%AA%D5%C2%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C1%C2%D8%C3%D5%20%CA%B9%D4%B7%A1%D8%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต4 ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา ในภาพรวมมีระดบัการบริหารความขดัแยง้อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.34) 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ในภาพรวมมีระดบัประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.14) และ 3) การบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัปานกลาง 

 อ าไพ อุสาหะ (2558, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
ในสถานศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3                   
2) ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการ
นิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการสอนของครู ผลการวิจยัพบวา่ 1) ตามความ
คิดเห็นของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการนิเทศภายใน อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ บทบาทการจดัท าหรือด าเนินการให้มีระบบ การนิเทศภายใน บทบาทการสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็น ในการพฒันาระบบการนิเทศภายใน บทบาทการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการดา้นการนิเทศภายใน บทบาทการให้ความรู้และให้ค  าแนะน า และบทบาท
การเผยแพร่ความส าเร็จ ของการปฏิบติังานการนิเทศภายใน 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูในสถาน 
ศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียความมีประสิทธิภาพจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการท าให้กระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ด้านการสร้างความ
ชดัเจนในบทเรียน ดา้น การแสดงความใส่ใจในงานการสอน และดา้นการใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย 3. บทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตวัแปรทั้งสองมีความแปรปรวน
ร่วมกนั ร้อยละ 36 

 2.5.2 งานวจิยัต่างประเทศ  
 Gus (1973) ได้รายงานการวิจยัของสมาคมเพื่อพฒันาการนิเทศและหลกัสูตร                    

รัฐอินเดียนา ในปี 1961 เก่ียวกบัหนา้ของศึกษานิเทศก์ สรุปวา่ ศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีจดั
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ห้องสมุดและโสตทศันูปกรณ์ ให้ค  าแนะนาทางวิชาชีพและช่วยเหลือครูปรับปรุงหลกัสูตร ตรวจ
แบบเรียน ทดสอบและประเมินผล ศึกษาเก่ียวกบัการท างานร่วมกบัครูและพบวา่ ศึกษานิเทศก์ได้
ช่วยเหลือครูในดา้นต่อไปน้ีมากท่ีสุด คือ ช่วยครูใหม่ปรับปรุงห้องเรียนให้ค  าปรึกษาแก่ครูเป็นราย 
บุคคล และเป็นผูน้ าในการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนแนะแนวเพื่อบ ารุงขวญัครู นอกจากน้ียงัพบวา่
ศึกษานิเทศกช่์วยเหลือครูในดา้นต่อไปน้ีนอ้ยท่ีสุด ประเมินผลงานของครู ท างานธุรการ รายงาน และ
เก็บรักษาบนัทึกต่างๆ  

 Rawis (1973) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษากิจกรรมการรับรู้ดา้นการนิเทศการศึกษา
ของครูในรัฐจอร์เจีย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการ การนิเทศการศึกษาของครูในจอร์เจีย โดย
ส่งแบบสอบถามไปยงัครูท่ีท าการสอนในโรงเรียนรัฐบาล ในระหวา่งปี ค.ศ. 1970-1971 จ านวน 309 คน 
พบว่า ครูมีความตอ้งการให้มีการนิเทศมากกว่าในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการนิเทศกบั
ความตอ้งการการปรับปรุงการเรียนการสอนและความตอ้งการนิเทศ ให้มีการปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรไม่แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญั ครูตอ้งการใหมี้การนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมมนุษยส์ัมพนัธ์การนิเทศ
ในดา้นการแนะน าความกา้วหน้าในอาชีพครูน้อยกว่าด้านอ่ืน ท าให้ความตอ้งการแตกต่างกนั คือ 
สถานภาพของครู ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ดา้นการสอน ครูผูห้ญิงมีความตอ้งการการนิเทศ
มากกวา่ครูชาย ครูท่ีมีการศึกษาสูงมีความตอ้งการดา้นการนิเทศการศึกษาครูท่ีการศึกษาต ่ากวา่ ครูมี
ความตอ้งการนิเทศแบบให้ความช่วยเหลือมากกว่าการควบคุม กล่าวคือ ศึกษานิเทศก์จะตอ้งเป็น               
ผูแ้นะน าด้านหลักสูตร การสอน ให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือปรับปรุง มีมนุษย์สัมพนัธ์ ครู
ระดบัประถมศึกษามีความตอ้งการการนิเทศการศึกษามากกวา่  

 Malone (อา้งถึงใน ถวลิ ทิมมา) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การปฏิบติังานนิเทศของอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐมิสซิลซิปป้ี” กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อาจารยใ์หญ่และครู ผลการวิจยั
สรุปวา่ อาจารยใ์หญ่เยี่ยมชั้นเรียนนอ้ย ประชุมครูเพื่อเป็นส่ือในการนิเทศนอ้ยอาจารยใ์หญ่ และครูมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่การอบรมครูประจาการ และการปฏิบติัหนา้ท่ีทัว่ๆ ไป เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดใน
การนิเทศ  
 Lee (อา้งถึงใน ถวลิ ทิมมา) ไดว้จิยัเร่ือง “พฤติกรรมในการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
โรงเรียนทางตะวนัออกเฉียงใตข้องรัฐนิวเม็กซิโก” กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูใหญ่และครูโรงเรียน
ประถมศึกษากบัครูใหญ่และครูเรียนมธัยมศึกษา ผลการวิจบัพบวา่ 1) ครูโรงเรียนประถมศึกษา มุ่งให้
ครูใหญ่ค านึงถึงสัมพนัธภาพในคณะครูมากกวา่โรงเรียนมธัยมศึกษา 2) ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา มุ่งให้
ครูใหญ่ค านึงถึงสัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 3) ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
ตอ้งการใหค้รูมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
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 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการ
นิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้ และความเขา้ใจขอบข่ายความรับผิดชอบพร้อมเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีตนเองให้ชดัเจนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีให้ไดผ้ลดีตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา อนัจะเกิด
ผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป  

 Jerun (ศรีสุดา แสงพนัธ์, 2550, น.53 อา้งถึงใน Jerun, [n.d.], p. 604) ไดศึ้กษาวิจยั
เก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัของผูนิ้เทศในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนท่ี
ท างานเป็นทีมและรายบุคคล โดยมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาวา่ เป็นการให้บริการดา้นการนิเทศการศึกษา
และจะเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียนไดดี้ท่ีสุด 
โดยศึกษาจากกลุ่มศึกษานิเทศก ์ครูใหญ่และครู ในรัฐโคโลราน่า ผลการวิจยัพบวา่ การให้บริการและ
ให้ความช่วยเหลือตอ้งมาก่อน การพบปะกบัผูนิ้เทศการศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากทั้งน้ีเพื่อจะได้
ปรึกษาปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนและครูยงัให้ความส าคญัอย่างมากในเร่ืองท่ีจะให้ ผูนิ้เทศ
การศึกษาช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน  

 Murangi (มนตรี สิริทตัสุนทร, 2550, น. 56; Murangi, 1996, p. 2547-A) ไดท้  าการ
วิจยัเร่ือง การนิเทศการสอนในนามิเบีย การศึกษาของครูในมธัยมศึกษาและการยอมรับในการนิเทศ
การสอน ผลการวจิยัพบวา่ การยอมรับในการนิเทศการสอนของครูมีการยอมรับนอ้ย  ครูไม่ไดรั้บการ
นิเทศ ครูขาดโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ครูมีความรู้สึกตอ้งการช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะ
เทคนิคการนิเทศการสอนครูและศึกษานิเทศกรู้์สึกวา่การนิเทศมีความจ าเป็น  

 Henderson and Others ไดศึ้กษาสุขภาพองค์การและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนในรัฐเทนเนสซี ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดกลางโดยใชเ้คร่ืองมือวดัสุขภาพ (Organization Health 
Inventory Middle Level หรือ OHI-ML) ของ Hoy & Hannum ซ่ึงพบวา่การให้ความร่วมมือของครูใน
สังกดั การสนบัสนุนทรัพยากร และการเนน้ดา้นวชิาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็น
เกณฑช้ี์วดัสุขภาพขององคก์ารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ีเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะปรับปรุงสุขภาพของ
โรงเรียนระดบักลางให้มีสุขภาพดีนั้นเกิดจากนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตวัเองและครูของพวก
เขา ในส่วนของครูก็ตอ้งมีความรู้สึกดี มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของนกัเรียนท่ีจะพฒันาให้
ประสบความส าเร็จ มีความเช่ือมัน่เช่ือถือสูงระหวา่ง ครูและผูบ้ริหาร ครูมีความกระตือรือร้นเก่ียวกบั
งาน หนา้ท่ีของพวกเขามีความเป็น พนัธมิตรของพวกเขา ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 Marcelo ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองประสิทธิผลของโรงเรียนกบับทบาทการน าของครูใหญ่ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในซานตาเฟ  ประเทศอาร์เจนตินา พบว่า พฤติกรรมในการให้ความ
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ช่วยเหลือของครูใหญ่ท่ีพบบ่อยท่ีสุดในความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไดแ้ก่ การจดัแบ่งสถานท่ี
อยา่งเป็นสัดส่วน ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางการบริหารจดัการ การจดัสรรอยา่งเป็นส่วนๆ 
น้ี ช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของความมีระเบียบวินยัในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนรูปแบบภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหาร และการเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโรงเรียน 
 Joehum (2005, Abstract) ไดว้ิจยัเร่ือง ความเขา้ใจในวิธีการพฒันาประสิทธิภาพการ
สอนในการสอนภาษาต่างประเทศในชั้นเรียนรัฐแคนซสั พบวา่ เม่ือมีการนิเทศการศึกษาจากผูใ้ห้การ
นิเทศ ครูจะมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดล าดับความส า คัญ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนในเร่ืองการส่ือสารไวยากรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาประสิทธิภาพ
การสอนภาษาอยา่งมีนยัส าคญั 
 Naranjo (2006, Abstact) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การจดักิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนท่ีพึงประสงค ์ของประเทศโคลมัเบีย ผลการศึกษาพบว่า ครู ศึกษานิเทศก์และนกัวิชาการมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ กิจกรรมท่ีใชนิ้เทศภายในโรงเรียน เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การ
ฝึกอบรม แนะน า การฝึกอบรมปฏิบติัการ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก์ การประชุมกลุ่มย่อย
ของครู การเยีย่มชั้นเรียน และสังเกตการณ์สอน และยงัมีความเห็นสอดคลอ้งกนัอีกวา่ การจดักิจกรรม
นิเทศในโรงเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ท่ีกล่าวมา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศจะเห็นไดว้า่ การนิเทศเป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงานของโรงเรียน
ท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ทั้งน้ีเพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ครูภายในโรงเรียนสามารถ
ปฏิบติังานท่ีตนเองรับผิดชอบ และประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้
จึงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งอาศยักระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีดี เพื่อให้การนิเทศ
บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายตามแผนงานท่ีวางไว ้ 
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 3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการของสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน                   
11 สถานศึกษา รวม 512 คน 

 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน               
11 สถานศึกษา รวม 226 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random Sampling) ใช้ขนาด
กลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จ Kerjcie & Morgan (1970,/pp. 608-609) และน าไปเทียบสัดส่วนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 ดงัตารางท่ี 3.1  

 
ตำรำงที ่3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

1 
2 
3 

โรงเรียนชุมชนวดัพิชิตปิตยาราม 
โรงเรียนวดัอยัยกิาราม 
โรงเรียนวดัขมุแกว้ 

2 
3 
1 

47 
65 
7 

49 
68 
8 

2 
3 
1 

19 
27 
3 

21 
30 
4 

 



 

73 
 

ตำรำงที ่3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ท่ี สถานศึกษา 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการ

ครู 
รวม ผูบ้ริหาร 

ขา้ราชการ
ครู 

รวม 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

โรงเรียนวดัสระบวั 
โรงเรียนวดัมูลจินดาราม 
โรงเรียนวดัแสงสรรค ์
โรงเรียนวดัเขียนเขต 
โรงเรียนวดันาบุญ 
โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ 
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย ์
โรงเรียนทองพลูอุทิศ 

1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 

8 
29 
48 
110 
19 
55 
90 
18 

9 
31 
51 

111 
19 
55 
90 
18 

1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 

3 
12 
20 
48 
7 
22 
38 
7 

4 
14 
23 
49 
8 
24 
40 
8 

 รวม 22 490 512 22 206 228 
 

ทีม่ำ : ขอ้มูลสารสนเทศส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตรวดัประเมินค่าท่ีผูว้ิจยั           
สร้างข้ึน ประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ประกอบดว้ยfเพศ อายุการท างาน ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในสถานศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และวชิาท่ีสอน 
 ตอนท่ีf2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการนิเทศของผู ้บริหาร
สถานศึกษา เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัfตามแนวคิดของ Likert (Likert 
Scale) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

 5 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ีd3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นแบบ
มาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัfตามแนวคิดของ Likert (Likert Scale) โดยก าหนดค่า
น ้าหนกัการตอบแบบสอบถามfดงัน้ี 

5 หมายถึง มีการปฏิบติัในในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัfมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.2.2.1 ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีfแนวคิด และหลกัการต่างๆfท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทการ
นิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และแหล่งความรู้ต่างๆ 
 3.2.2.2 น าขอ้มูลแนวคิดfทฤษฎีfเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งfสร้างเป็นแบบสอบถาม 
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1) บทบาทในการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี  
 (1.1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์  
 (1.2) บทบาทในฐานะผูน้ า  
 (1.3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน  
 (1.4) บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร  
 (1.5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู              
 (1.6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร 
 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน มีองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี  
 (2.1) ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
 (2.2) ดา้นความสามารถในการพฒันาทศันคติทางบวก  
 (2.3) ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  
 (2.4) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา    
 3.2.2.3 น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและแกไ้ขปรับปรุง 
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 3.2.2.4 น าแบบสอบถามท่ี ผ่ านการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว เสนอต่อผู ้ เ ช่ี ยวชาญ                                
จ านวน/ 3/ ท่าน/คือ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล
การศึกษา จ านวน 2 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
เคร่ืองมือ แลว้น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งf(Index of Item Objective Congruence: IOC)f
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

+1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
-1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถาม พิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ .50 ตอ้งน าไปปรับปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช/้(Try/Out)/ 

3.2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้/(Try Out)/กบัผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คนfเพื่อตรวจสอบความชดัเจนของภาษาและ
น าไปหาค่าความเช่ือมัน่f(Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์หาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แอลฟา (α-Coefficient)f 

3.2.2.6 ไดเ้คร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ น าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.3.1 ติดต่องานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ขอจดัท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลไปยงัผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม                      
11 สถานศึกษา จ านวน 228 คน โดยใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 3.3.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถาม และหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัสถานศึกษา ตามจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลและติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน และแจกแบบสอบถาม
อีกคร้ังในกรณีท่ีแบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 7 วนั 
 3.3.4 รับแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืน น าขอ้มูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ผล
ทางสถิติต่อไป 
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3.4  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมกลบัคืนมา 
แลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาด าเนินการ ดงัน้ี 
 3.4.1 น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึง
เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้
ใชว้เิคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 3.4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เ ก่ียวกับบทบาทการนิเทศของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบวดัประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนัก                    
5 ระดบั แลว้น าไปบนัทึกและวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่าเฉล่ีย              
ท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑ์ ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (อา้งถึงใน พิมลพรรณ เพชร
สมบติั, 2559, น. 98) 
       4.51 -5.00 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด 
   3.51 -4.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบัมาก 
   2.51 -3.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบัปานกลาง 
   1.51 -2.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบันอ้ย 
   1.00 -1.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.4.3 น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบวดั
ประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนกั 5 ระดบั แลว้น าไปบนัทึก
และวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปเทียบกบัเกณฑ ์
ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (อา้งถึงใน พิมลพรรณ  เพชรสมบติั, 2559, น. 98) 
   4.51 -5.00 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบัมากท่ีสุด 
   3.51 -4.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบัมาก 
   2.51 -3.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบัปานกลาง 
   1.51 -2.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบันอ้ย 
   1.00 -1.50 หมายถึง   มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู ้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอ
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ธญับุรี เป็นรายดา้นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson (Pearson Product Correlation 
Coefficient) ส าหรับเกณฑ์การแปลผลระดบัความสัมพนัธ์และการแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิ
ระหวา่งขอ้มูล เพื่อตดัสินระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ผูว้ิจยั
ไดแ้ปลความหมาย ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   0.71 - 1.00    หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง  
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   0.31 - 0.70    หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง  
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   0.01 - 0.30    หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่า  
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   เท่ากบั  0.00  หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
อ าเภอธัญบุรี เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และตอบค าถามของการวิจยัคร้ังน้ี โดยเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี    
เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  านวน 11 โรงเรียน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งส้ิน 228 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยาย จ าแนกไดด้งัน้ี 
  4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
  4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
  4.4 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชช่ื้อยอ่สัญลกัษณ์ต่างๆ ดงัน้ี 
  ̅   หมายถึง  คะแนนเฉล่ีย 
 S.D.   หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 r  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 **  หมายถึง  มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 Xtot  หมายถึง  บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร 
 X1  หมายถึง  บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์  

 X2 หมายถึง  บทบาทในฐานะผูน้ า  

 X3 หมายถึง  บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน  

 X4 หมายถึง  บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร  

 X5 หมายถึง  บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู 
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 X6 หมายถึง  บทบาทในการพฒันาบุคลากร 

 Ytot   หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 Y1  หมายถึง  ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูง 
 

4.1  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้จากการตอบแบบสอบถามของผู ้บริหาร

สถานศึกษา และข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2           
อ าเภอธญับุรี จ านวนแบบสอบถาม 228 ฉบบั เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งใน
สถานศึกษาและประสบการณ์การท างาน ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
30 

198 

 
13.20 
86.80 

 รวม 228 100 

2 อาย ุ
21- 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

 
62 

146 
4 

16 

 
27.20 
64.00 
1.80 
7.00 

 รวม 228 100 
3 ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
188 
40 
0 

 
82.50 
17.50 

0 
 รวม 228 100 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

4 ต าแหน่งในสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขา้ราชการครู 
พนกังานราชการ 
ครูอตัราจา้ง 

 
22 

206 
0 
0 

 
31.86 
68.14 

0 
0 

 รวม 228 100 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
5 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
มากกวา่ 15 ปี 

 
126 
74 
8 

20 

 
55.3 
32.5 
3.5 
8.8 

 รวม 317 100 

  
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ขา้ราชการครู ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 86.80 เป็นผูมี้อายุ 31-40 ปี                        
มากท่ีสุด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 188 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.50 ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ต าแหน่ง
ขา้ราชการครู จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 และมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 
 

4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 จากการศึกษาขอ้มูลบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่ง 228 คน แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑ์ของ Likert (1993, p. 103) 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี  
 โดยภาพรวม 

ขอ้ท่ี บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  ̅ S.D. 
1 บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 4.28 0.55 มาก 
2 บทบาทในฐานะผูน้ า   4.37 0.53 มาก 
3 บทบาทในการจดัและด าเนินงานใน

หน่วยงาน 
4.15 0.56 มาก 

4 บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของ
บุคลากร 

4.08 0.64 มาก 

5 บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู              4.27 0.52 มาก 
6 บทบาทในการพฒันาบุคลากร 4.16 0.65 มาก 

รวม 4.22 0.29 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 4.22) เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บทบาทในฐานะผูน้ า ( ̅= 4.37) รองลงมา คือ บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ( ̅= 4.28) 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร ( ̅= 4.08) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัตารางท่ี 4.3 – 4.8 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  าแนก 
 ตามรายขอ้ ดา้นบทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (X1) 

ขอ้ท่ี 
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นบทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  ̅ S.D. 
1 การจดัประชุม วางแผนเพื่อสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติั 

งานร่วมกนัให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
4.06 0.40 มาก 

2 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนของครูและบุคลากร  

ในการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.25 0.54 มาก 

3 สนบัสนุน ส่งเสริมในการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.39 0.52 มาก 

4 การใหค้  าแนะน า ปรึกษา แกไ้ขปัญหาท่ีอาจก่อใหเ้กิด 

ความไม่เขา้ใจและเกิดความขดัแยง้ในสถานศึกษา 
4.34 0.57 มาก 

5 การจดักิจกรรมส่งเสริมวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 
และความสามคัคีใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 4.36 0.61 มาก 

รวม 4.28 0.40 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ดา้นบทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅= 4.28) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สนบัสนุน ส่งเสริมในการ
จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรในสถานศึกษา ( ̅= 4.39) รองลงมา คือ การ
จดักิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามคัคีให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา                  
( ̅= 4.36) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การจดัประชุม วางแผนเพื่อสร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
ร่วมกนัใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา ( ̅= 4.06) 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าภอธญับุรี จ  าแนก 
 ตามรายขอ้ ดา้นฐานะผูน้ า (X2) 
ขอ้
ท่ี 

บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ดา้นฐานะผูน้ า 

ค่าสถิติ การแปล 
ความหมาย  ̅ S.D. 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาใหบุ้คลากร                  
มีความเป็นผูน้ าในการปฏิบติังาน 

4.41 0.53 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและมุ่งมัน่ ขยนั อดทนในการปฏิบติังาน 

4.32 0.54 มากท่ีสุด 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจ วางแผน เพื่อปฏิบติังานหรือแกปั้ญหาใน
สถานศึกษา 

4.49 0.54 มาก 

4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด วางแผน และเสนอแนวทาง 
การจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

4.32 0.54 มาก 

5 บุคลากรมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการบริหารงานในสถานศึกษา 4.29 0.49 มาก 
รวม 4.37 0.34 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ด้านฐานะผูน้ า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
( ̅= 4.37) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน เพื่อปฏิบติังานหรือแกปั้ญหาในสถานศึกษา ( ̅= 4.49) 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพฒันาให้บุคลากรมีความเป็นผูน้ าในการ
ปฏิบติังาน ( ̅= 4.41) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานใน
สถานศึกษา ( ̅= 4.29) 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  าแนก 
 ตามรายขอ้ ดา้นการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน (X3) 

ขอ้ท่ี 
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ดา้นการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน 

ค่าสถิติ การแปล 
ความหมาย  ̅ S.D. 

1 ผูบ้ริหารมีการพฒันาการจดัโครงสร้างองคก์ารภายใน
สถานศึกษา 

4.29 0.53 มาก 

2 การส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.24 0.47 มาก 

3 ด าเนินการตดัสินใจหรือสั่งการตามกระบวนการขั้นตอน
ของการตดัสินใจ 

3.93 0.71 มาก 

4 การสนบัสนุนและเคารพการตดัสินใจของเสียงส่วนใหญ่ 
เพื่อการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.18 0.54 มาก 

5 การส่งเสริมใหทุ้กคนมีวินยัในตวัเองและในกลุ่มเพื่อการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายเดียวกนัในกลุ่ม 

4.10 0.44 มาก 

รวม 4.15 0.34 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ดา้นการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.15) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการ
พฒันาการจดัโครงสร้างองคก์ารภายในสถานศึกษา ( ̅= 4.29) รองลงมาคือ การส่งเสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการดา้นต่างๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ( ̅= 4.24) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ด าเนินการตดัสินใจหรือสั่งการตามกระบวนการขั้นตอนของการตดัสินใจ ( ̅= 3.93) 

 

 

 

 



85 
 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธญับุรี จ  าแนก 
 ตามรายขอ้ ดา้นการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์บุคลากร (X4)  

ขอ้ท่ี 
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ดา้นการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์บุคลากร 

ค่าสถิติ การแปล 
ความหมาย  ̅ S.D. 

1 มีการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของสถานศึกษา 

4.22 0.59 มาก 

2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่      
ใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานศึกษา 

4.23 0.53 มาก 

3 เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม                   
ในการพิจารณาคดัเลือก 

4.06 0.64 มาก 

4 สนบัสนุน แนะน า ช่วยเหลือใหบุ้คลากรท่ีเขา้มาท างานใหม่ 
มีก าลงัใจในการท างาน รู้สึกวา่เป็นท่ีตอ้งการของสถานศึกษา 

3.97 0.69 มาก 

5 สนบัสนุนแนะน าใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรใหม่ใหเ้กิดความ 
รู้สึกอบอุ่นใจ และมีความเช่ือมัน่ใจตนเอง 

3.92 0.65 มาก 

รวม 4.08 0.43 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ดา้นการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์บุคลากร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.08) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานศึกษา ( ̅= 4.23) 
รองลงมาคือ มีการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานศึกษา ( ̅= 4.22) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ สนบัสนุนแนะน าใหค้  าปรึกษาแก่บุคลากรใหม่ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ 
และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ( ̅= 3.92) 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  าแนก 
 ตามรายขอ้ ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ (X5)  

ขอ้ท่ี 
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  ̅ S.D. 
1 มีส่วนช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
4.21 0.41 มาก 

2 การดูแลความเรียบร้อยของสถานศึกษาใหมี้ความสะดวก 
สบายและปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

4.39 0.49 มาก 

3 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางโครงการ
และนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา 

4.20 0.48 มาก 

4 มอบหมายบทบาทหนา้ท่ีให้ครูและบุคลากรเกิดความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตน รู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อ
เพื่อนร่วมงานและสถานศึกษา 

4.21 0.55 มาก 

5 การจดัใหมี้การบริการต่างๆ เช่น คู่มือครู การศึกษาต่อ 
การอบรมตามท่ีครูตอ้งการ 

4.35 0.61 มาก 

รวม 4.27 0.31 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅= 4.27) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การดูแลความเรียบร้อยของ
สถานศึกษาใหมี้ความสะดวกสบายและปลอดภยัในการปฏิบติังาน ( ̅= 4.39) รองลงมาคือ การจดัให้
มีการบริการต่างๆ เช่น คู่มือครู การศึกษาต่อ การอบรมตามท่ีครูตอ้งการ ( ̅= 4.35) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่ าสุด คือ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางโครงการและนโยบายต่างๆ ของ
สถานศึกษา ( ̅= 4.20) 
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ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  าแนก 
 ตามรายขอ้ ดา้นการพฒันาบุคลากร (X6)  

ขอ้ท่ี 
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นการพฒันาบุคลากร 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  ̅ S.D. 
1 การจดัใหมี้การอบรมในสถานศึกษาใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของครู 
4.23 0.57 มาก 

2 จดัใหมี้การประชุมเพื่อแนะน าวธีิการการจดัการเรียน 
การสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

4.43 0.62 มาก 

3 มีการติดตามสังเกตการสอนของครูและบุคลากร โดยครู
และบุคลากรใหค้วามร่วมมือเพื่อพฒันาการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

4.43 0.59 มาก 

4 การก าหนดวธีิการวดัและประเมินผลในการพฒันา 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

3.86 0.56 มาก 

5 ครูและบุคลากรเตรียมพร้อมรับการประเมินในการจดั 
การเรียนการสอนเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

3.85 0.63 มาก 

รวม 4.16 0.42 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ดา้นการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅= 4.16) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดัให้มีการประชุมเพื่อแนะน า
วธีิการการจดัการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา และมีการติดตามสังเกตการณ์การ
สอนของครูและบุคลากร โดยครูและบุคลากรให้ความร่วมมือเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ( ̅= 4.43,  ̅= 4.43ตามล าดบั) รองลงมาคือ การจดัให้มีการอบรมในสถานศึกษาให้ตรง
กบัความตอ้งการของครู ( ̅= 4.23) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูและบุคลากรเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ( ̅= 3.85) 
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4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี 
 จากการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 228 คน แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑ์ของ Likert (1993, p. 103) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล                        
ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี โดยภาพรวม 

ขอ้ท่ี วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  ̅ S.D. 
1 ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
4.21 0.30 มาก 

รวม 4.21 0.30 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.21) เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความสามารถ
ในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ( ̅= 4.21)  
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 การวเิคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี ในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.10  
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  าแนกตามรายขอ้ 
 ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 

ขอ้ท่ี 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  

ค่าสถิติ 
การแปล 
ความหมาย  ̅ S.D. 

1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีการพฒันาระดบั 
สูงข้ึน 

4.07 0.53 มาก 

2 นกัเรียนไดรั้บรางวลัยกยอ่งชมเชยผลงานดา้นวชิาการ  
ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆ จากหน่วยงานตน้สังกดั
หรือระดบัประเทศ 

4.11 0.41 มาก 

3 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ 
ระดบัชาติ(O-net) ระดบัสูงข้ึน 

3.89 0.47 มาก 

4 นกัเรียนสามารถสอบแข่งขนัหรือเขา้ศึกษาต่อใน
สถานศึกษาอ่ืนได ้

4.06 0.31 มาก 

5 สถานศึกษาจดักิจกรรมเสริมใหห้ลากหลายเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน เช่น 
 เพิ่มเติม การสอนเพิ่มเติมวชิาหลกั การสอนผา่นระบบ 
DLIT โครงงานต่างๆ 

4.01 0.43 มาก 

6 สถานศึกษาจดัแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อเอ้ือต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

4.03 0.58 มาก 

7 มีการจดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้บริเวณจุดต่างๆ ในสถานศึกษา 4.00 0.50 มาก 

8 นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้และพฒันาตนเอง ไดจ้าก
แหล่งสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ได ้เช่น อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 

4.42 0.59 มาก 

9 นกัเรียนสามารถน าเสนอสะทอ้นความคิด-วเิคราะห์จาก
เร่ืองท่ีสืบคน้ได ้

4.32 0.57 มาก 

 



90 
 

ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  าแนกตามรายขอ้ 
 ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) (ต่อ) 

ขอ้ท่ี 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 

ค่าสถิติ 
การแปล 
ความหมาย  ̅ S.D. 

10 สถานศึกษามีการจดัสรรทรัพยากรและบรรยากาศในการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.57 0.59 มากท่ีสุด 

11 สถานศึกษามีการจดัวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ต่อนกัเรียน เช่น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

4.36 0.58 
มาก 

 
 

12 สถานศึกษามีการจดัวางส่ือ อุปกรณ์เป็นระเบียบและมีความ
ปลอดภยั สะดวกต่อการใชง้าน 

4.50 0.54 มากท่ีสุด 

13 จดัระบบการใหบ้ริการ การใชห้อ้งปฏิบติัการและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

4.35 0.51 มาก 

14 มีส่ือสนบัสนุนการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งหลากหลายและ
เพียงพอทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือICT 

4.28 0.52 มาก 

15 มีมาตรการในการดูแล ซ่อมบ ารุงเพื่อใหก้ารบริการมี
ประสิทธิภาพ 

4.18 0.60 มาก 

รวม 4.21 0.30 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 4.21) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการจดัสรรทรัพยากรและบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ( ̅= 4.57) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจดัวางส่ือ อุปกรณ์เป็นระเบียบ และมีความ
ปลอดภยั สะดวกต่อการใชง้าน ( ̅= 4.50) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-net) ระดบัสูงข้ึน ( ̅= 3.89)  
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4.4  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี ผูว้ิจยัใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson (Pearson’s product correlation coefficient) ดงั
ตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ 
 สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอ 
 ธญับุรี โดยภาพรวม 

บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ดา้นความสามารถในการผลิต

นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ              
ทางการเรียนสูง 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 0.69** ปานกลาง 
บทบาทในฐานะผูน้ า   0.61** ปานกลาง 
บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน 0.59** ปานกลาง 
บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของ
บุคลากร 

0.56** 
ปานกลาง 

บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู              0.59** ปานกลาง 
บทบาทในการพฒันาบุคลากร 0.75** สูง 
ระดบัความสัมพนัธ์ 0.81** สูง 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในภาพรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
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ภาพรวมความสัมพนัธ์บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร (Xtot) กบัประสิทธิผลของสถาน 
ศึกษา (Ytot) สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี พบวา่มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวก ในระดบัมาก (r = .81)  

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร (Xtot) รายด้านกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) พบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ บทบาทในการพฒันาบุคลากร 
(X6) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) ในระดบัมาก (r = .75) รองลงมา
คือ บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ใน
ระดบัปานกลาง (r = .69) และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต ่าสุด คือ บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์
ของบุคลากร (X4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ระดบัปานกลาง (r = .56) 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร (Xtot) กบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา (Ytot) รายดา้นพบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร 
(Xtot) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
(Y1) ในระดบัมาก (r = .75)  

ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในแต่ละด้านพบว่า คู่ ท่ี มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ บทบาทในการพัฒนาบุคลากร  (X6) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 
ในระดบัมาก (r = .75) รองลงมาคือ บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้น
ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1)ในระดบัปานกลาง (r = .69) และ
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ บทบาทในการคดัเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร (X4) มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 
ในระดบัปานกลาง (r = .56) 

 

 
 



 

 

บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร ระดบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาและความสัมพนัธ์ของบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี จ  านวน 11 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 228 คน ไดม้าโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทการนิเทศของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของ Wiles ดงัน้ี 1) บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 2) บทบาทในฐานะ
ผูน้ า 3) บทบาทในการจดัและด าเนินงานในหน่วยงาน 4) บทบาทในการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์
ของบุคลากร 5) บทบาทในการสร้างขวญัก าลงัใจครู 6) บทบาทในการพฒันาบุคลากร เป็นแบบมาตร
วดัประเมินค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประสิทธิผลของโรงเรียน ไดศึ้กษาตาม
กรอบแนวคิดของ Mott คือ ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง เป็น
แบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงน าไปทดลองใชก้บัสถานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Try Out) 
ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .98 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยติดต่องานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เพื่อขอจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เขา้เก็บขอ้มูลไปยงั
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 228 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
หาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Correlation 
Coefficient) 
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5.1  สรุปผลการวจิัย 
 5.1.1 ผูต้อบแบบสอบถาม เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิผลในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอ
ธญับุรี จ  านวน 228 คน ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 198 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.80 เป็นผูมี้อายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีระดบัการ 
ศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ต าแหน่งขา้ราชการครู จ  านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 และมี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 

5.1.2 บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีระดับการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ บทบาทในฐานะผูน้ า รองลงมาคือ 
บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ บทบาทในการคดัเลือกและใช้
ประโยชน์ของบุคลากร 

5.1.3 ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี พบวา่ โดยภาพรวมดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  

5.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี พบวา่ โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัมาก (r = .81)  

 

5.2  อภิปรายผล 
ผูว้จิยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
5.2.1 จากผลการศึกษาระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะงานบริหารการศึกษามีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงการบริหาร
การศึกษานั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีบทบาททั้งการบริหารงานการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 
ตามแนวคิดของจุดเนน้ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเนน้ 3 ดา้น โดยจุดเนน้
ท่ี 2 ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยครูจะตอ้งไดรั้บการนิเทศแบบกลัยาณมิตรจากเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผูบ้ริหาร และโดยเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกนัหรือระหวา่งโรงเรียนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ตาม
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ความพร้อมของโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรศกัด์ิ สหวิริยะสิน (2556, น. 76) ท่ีศึกษา
บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า บทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ บทบาทในฐานะผูน้ า  
และด้านท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ บทบาทในการคดัเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งช่วยเหลือ สนบัสนุน แนะน าและคอยให้ค  าปรึกษาแก่บุคลากรใหม่ให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ และมีความเช่ือมัน่ใจตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหใ้หบุ้คลากรท่ีเขา้มาท างานใหม่มีก าลงัใจ
ในการท างาน รู้สึกวา่เป็นท่ีตอ้งการของสถานศึกษา อีกทั้งผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 5.2.1.1 บทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารมีการจดัการประชุมวางแผนและ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีให้กบัครูและบุคลลากรรวมถึงการให้ค  าแนะน าปรึกษา แกไ้ขปัญหาท่ีไม่เขา้ใจ
รวมทั้ งการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุรศกัด์ิ สหวิริยะสิน (2556, น.77) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่ มีการวางแผนและก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้แก่บุคลากร รวมถึงจดั
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สิริศกัย ์คูณภาค (2548, น.78) ท่ีศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนแกนน าตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการครู ในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยบทบาทดา้นมนุษยสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ใน
การบริหารงานนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีทกัษะทางด้านมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี กล่าวคือมีความสุภาพ
อ่อนโยน การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยุติธรรม จริงใจต่อผูอ่ื้น ก็จะท า
ใหก้ารบริหารงานด าเนินไปไดต้ามเป้าหมาย 

 5.2.1.2 บทบาทดา้นฐานะผูน้ า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน พฒันาให้
บุคลากรมีความเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้บุคล
กรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษาในเร่ืองของการวางแผน ตดัสินใจ เสนอแนะแนวทาง
การจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน (2556, น.78) ท่ีศึกษา

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%CA%CB%C7%D4%C3%D4%C2%D0%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C3%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%CA%CB%C7%D4%C3%D4%C2%D0%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D4%C3%D4%C8%D1%A1%C2%EC%20%20%A4%D9%B3%C0%D2%A4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเป็นผูน้ า 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแนวทางในการจดัการศึกษา 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริศกัย ์คูณภาค (2548, น. 77) ท่ีศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหาร
โรงเรียนแกนน าตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
อุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยบทบาทดา้นความเป็นผูน้ า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการบริหารงานนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้ า เป็น
นักวิชาการ มีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู ้สั่งงาน ควบคุมงานและอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานเพื่อใหง้านสามารถเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 5.2.1.3 บทบาทด้านการจดัและด าเนินงานในหน่วยงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
จดัโครงสร้างภายในสถานศึกษา ตดัสินใจหรือสั่งการ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 
กรรมการ เคารพการตดัสินใจของเสียงส่วนใหญ่ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรศกัด์ิ สหวิริยะสิน (2556, น. 79) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาท
การนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ มีการพฒันาการจดัสถานศึกษาและสนบัสนุนก าด าเนินงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนบัสนุนการตดัสินใจของเสียงส่วนใหญ่และเป้าหมายเดียวกนัในกลุ่ม 

 5.2.1.4 บทบาทดา้นการคดัเลือกและใชป้ระโยชน์บุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่ อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาคดัเลือกและคอยให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนให้กบับุคลากรใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สิริศกัย ์คูณภาค (2548, น. 79) ท่ีศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน
แกนน าตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู ในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลงัจากคดัเลือกบุคลากรใหม่แลว้
จะมีการปฐมนิเทศ และสร้างภาวะผูน้ า ความรู้สึกการเป็นเจา้ของร่วมกนั ฝึกงานและคอยให้ค  าแนะน า 
ปรึกษา และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรใหม่  
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 5.2.1.5 บทบาทดา้นการสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุน 
ใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางโครงการและนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา และมอบหมายงานหนา้ท่ีตรง
ตามความสามารถท าใหค้รูและบุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความสะดวกและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปฐมา สิทธิสร 
(2551, น. 73) ท่ีศึกษาบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี
ส่วนช่วยสนบัสนุนให้ครูพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการวางนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา
โดยใหค้รูมีส่วนร่วม  

 5.2.1.6 บทบาทด้านการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการอบรม
ภายในสถานศึกษา และจดัให้มีการประชุม แนะน าวิธีการจดัการเรียนการสอน อีกทั้งมีระบบการ
ประเมิน ติดตาม สังเกตการณ์สอนของครูและบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฐมา สิทธิสร 
(2551, น. 74) ท่ีศึกษาบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารจดัให้มีการ
อบรม การประชุมครู วธีิการประเมินและสังเกตการณ์สอนของครู สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรศกัด์ิ 
สหวริิยะสิน (2556, น. 82) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารจดัให้มีการอบรมในหน่วยงานซ่ึงตรง
กบัความตอ้งการของครู อีกทั้งยงัมีการประชุมครู สังเกตการณ์สอน และการก าหนดวิธีการประเมิน
ในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 

5.2.2 ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีระดบัการปฏิบติัมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2563 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นจุดเนน้ท่ี 1 ดา้นผูเ้รียนก าหนดใหน้กัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่
มาตรฐานสากล นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ นอกจากน้ี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยงัไดน้ าจุดเนน้ดา้น
ผูเ้รียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาด าเนินการดา้นผูเ้รียนให้มีความสามารถ
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ดา้นภาษา ค านวณ และการใชเ้หตุผล และก าหนดให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดบัชาติกลุ่มสาระหลกัเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนม สุวรรณหงส์ (2548, น. 75) ท่ีได้
ศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจดัสรรทรัพยากรและบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีระเบียบ มีความปลอดภยั สะดวกในการใชง้านและเพียงพอต่อนกัเรียน นกัเรียน
สามารถคน้หาความรู้และพฒันาตนเองไดจ้ากแหล่งสืบคน้ต่างๆ ได ้  

5.2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี พบว่า บทบาทการ
นิเทศของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาทการนิเทศเป็นสมรรถนะส าคญัประการหน่ึงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะต้องน าไปใช้ในการบริหารจดัการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด ซ่ึงหากผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการนิเทศท่ีดี ก็จะท าให้การบริหารจดัการ
สถานศึกษาในทุกกิจกรรมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งผลให้
สถานศึกษาเกิดประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมณฑิรา นิยะมะ (2554, น. 153)    
ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง                
ตวัแปรการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการวิชาการ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง         
(r = .78) กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 5.3.1.1 จากระดบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นบทบาทในการ

คดัเลือกและใชป้ระโยชน์ของบุคลากร มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ดงันั้น 
 5.3.1.2 ผูบ้ริหารควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงกบั

ความตอ้งการของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสใหค้รู หวัหนา้ระดบัสายชั้น และบุคลากรในสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดัเลือกบุคลากรในการปฏิบติังานตามความสามารถ และความเหมาะสม
ของแต่ละคน เพื่อใหส้ถานศึกษาขบัเคล่ือนไปอยา่งมีคุณภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%B9%C1%20%CA%D8%C7%C3%C3%B3%CB%A7%CA%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C1%B3%B1%D4%C3%D2%20%B9%D4%C2%D0%C1%D0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 5.3.1.3 ผูบ้ริหารควรท าความรู้จกักบับุคลากรใหม้ากยิง่ข้ึนจะรู้ไดว้า่ บุคลากรมีความ
ถนัดและมีความสามารถทางด้านใด เพื่อท่ีจะสามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัดและ
ความสามารถของบุคลากร ซ่ึงจะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อบทบาทการนิเทศของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธญับุรี 
 5.3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบับทบาทการนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอ
ธญับุรี 
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เร่ือง  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกบัประสิทธิผล 

 ของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี 
………………………………………………………… 

ค ำช้ีแจง 

       1. แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมำย เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบทบำทกำรนิเทศของ
ผูบ้ริหำรกบัประสิทธิผลของสถำนศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต 2 อ ำเภอธญับุรี      
  2. แบบสอบถำมฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ   
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลสถำนภำพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม            
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถำมเก่ียวกบับทบำทกำรนิเทศของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

  ตอนท่ี 3  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถำนศึกษำ  
      3. ในกำรตอบแบบสอบถำมขอควำมกรุณำตอบแบบสอบถำมทุกขอ้ตำมควำมเป็นจริงตำม
ควำมเห็นของท่ำน ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบัโดยจะน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์เพื่อกำรวิจยั
และจะน ำเสนอผลกำรวจิยัในภำพรวมเท่ำนั้น  

 

 

            ขอขอบคุณในควำมอนุเครำะห์ตอบแบบสอบถำม 

       

                นำงสำวดำรุณี  บุตรพรม 

            นกัศึกษำปริญญำโท สำขำวชิำเทคโนโลยกีำรบริหำรกำรศึกษำ 

                 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
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ตอนที ่1 

แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง โปรดท ำ เคร่ืองหมำย () หนำ้ขอ้ควำมท่ีเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถำม 

ขอ้ท่ี ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
1 เพศ  

 [ ]  ชำย                                   [ ]  หญิง 
 

2 อำย ุ(ถำ้เกิน 6 เดือน นบัเป็น 1 ปี) 
[ ]  21-30 ปี                             [ ]  31-40 ปี 
[ ]  41-50 ปี                             [ ]  51 ปี ข้ึนไป 
 

3 ระดบักำรศึกษำ 
[ ]  ปริญญำตรี                         [ ]  ปริญญำโท 
[ ]  ปริญญำเอก                        [ ]  อ่ืนๆ ระบุ......................... 
 

4 ต ำแหน่งหนำ้ท่ี 
[ ]  ผูบ้ริหำร                             [ ]  ขำ้รำชกำรครู 
[ ]  พนกังำนรำชกำร                [ ]  ครูอตัรำจำ้ง 
 

5 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน (ถำ้เกิน 6 เดือน นบัเป็น 1 ปี) 
[ ]  นอ้ยกวำ่ 5 ปี                       [ ]  5 -10 ปี 
[ ]  11 – 15 ปี                            [ ]  มำกกวำ่ 15 ปี 
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                                                                      ตอนที ่2 

แบบสอบถามเกีย่วกบับทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค ำช้ีแจง  โปรดพิจำรณำว่ำผู ้บริหำรของท่ำน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะต่อไปน้ีแล้วท ำ
เคร่ืองหมำย ลงในช่องปฏิบติัหนำ้ท่ีตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนซ่ึงแต่ละช่องมีควำมหมำยดงัน้ี 

5 หมำยถึง มีบทบำทกำรนิเทศอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 

4 หมำยถึง มีบทบำทกำรนิเทศอยูใ่นระดบัมำก 

3 หมำยถึง มีบทบำทกำรนิเทศอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

2 หมำยถึง มีบทบำทกำรนิเทศอยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมำยถึง มีบทบำทกำรนิเทศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ข้อ
ที่      บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ  

5 4 3 2 1 

 ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 

1 กำรจดัประชุม วำงแผนเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำน

ร่วมกนัใหแ้ก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

     

2 ก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนของครูและบุคลำกร ในกำร

ปฏิบติังำนตำมท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

     

3 สนบัสนุน ส่งเสริมในกำรจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสัมพนัธ์อนัดีของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

     

4 กำรใหค้  ำแนะน ำ ปรึกษำ แกไ้ขปัญหำท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมไม่

เขำ้ใจและเกิดควำมขดัแยง้ในสถำนศึกษำ 

     

5 กำรจดักิจกรรมส่งเสริมวนิยั คุณธรรม จริยธรรม 

และควำมสำมคัคีใหแ้ก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
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ข้อ

ที่      บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ  

5 4 3 2 1 

 ด้านฐานะผู้น า 

6 ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนบัสนุน พฒันำใหบุ้คลำกร 

มีควำมเป็นผูน้ ำในกำรปฏิบติังำน 

     

7 ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลำกรมีควำม

รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีและมุ่งมัน่ ขยนั อดทน ในกำร

ปฏิบติังำน 

     

8 ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเปิดโอกำสใหบุ้คลำกรมีส่วนร่วม 

ในกำรตดัสินใจ วำงแผน เพื่อปฏิบติังำนหรือแกปั้ญหำใน

สถำนศึกษำ 

     

9 บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด วำงแผนและเสนอแนว

ทำงกำรจดักำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

     

10 บุคลำกรมีส่วนร่วมรับผดิชอบในกำรบริหำรงำน 

ในสถำนศึกษำ 

     

 ด้านการจัดและด าเนินงานในหน่วยงาน 

11 ผูบ้ริหำรมีกำรพฒันำกำรจดัโครงสร้ำงองคก์ำรภำยใน

สถำนศึกษำ 

     

12 กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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ข้อ

ที่ 
บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

13 ด ำเนินกำรตดัสินใจหรือสั่งกำรตำมกระบวนกำรขั้นตอน

ของกำรตดัสินใจ 

     

14 กำรสนบัสนุนและเคำรพกำรตดัสินใจของเสียงส่วนใหญ่

เพื่อกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

     

15 กำรส่งเสริมใหทุ้กคนมีวินยัในตวัเองและในกลุ่มเพื่อกำร

ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยเดียวกนัในกลุ่ม 

     

 ด้านการคัดเลอืกและใช้ประโยชน์บุคลากร 

16 มีกำรพิจำรณำคดัเลือกบุคลำกรใหม่ใหต้รงกบัควำม

ตอ้งกำรของสถำนศึกษำ 

     

17 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคดัเลือกบุคลำกรใหม่

ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ 

     

18 เปิดโอกำสใหค้รูและบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมใน

กำรพิจำรณำคดัเลือก 

     

19 สนบัสนุน แนะน ำ ช่วยเหลือใหบุ้คลำกรท่ีเขำ้มำท ำงำน

ใหม่ มีก ำลงัใจในกำรท ำงำน รู้สึกวำ่เป็นท่ีตอ้งกำรของ

สถำนศึกษำ 

     

20 สนบัสนุนแนะน ำใหค้  ำปรึกษำแก่บุคลำกรใหม่ใหเ้กิด

ควำมรู้สึกอบอุ่นใจ และมีควำมเช่ือมัน่ใจตนเอง 
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ข้อ

ที่ 
บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ด้านการสร้างขวัญและก าลงัใจ 

21 มีส่วนช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูพึงพอใจในงำนท่ีไดรั้บ

มอบหมำย 

     

22 กำรดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนศึกษำใหมี้ควำม

สะดวกสบำยและปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน 

     

23 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรวำงโครงกำร

และนโยบำยต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 

     

24 มอบหมำยบทบำทหนำ้ท่ีให้ครูและบุคลำกรเกิดควำม

เช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของตน รู้สึกวำ่ตนเองมี

ควำมส ำคญัต่อเพื่อนร่วมงำนและสถำนศึกษำ 

     

25 กำรจดัใหมี้กำรบริกำรต่ำงๆ เช่นคู่มือครู กำรศึกษำต่อ                  
กำรอบรมตำมท่ีครูตอ้งกำร 

     

 ด้านการพฒันาบุคลากร 

26 กำรจดัใหมี้กำรอบรมในสถำนศึกษำใหต้รงกบัควำม

ตอ้งกำรของครู 

     

27 จดัใหมี้กำรประชุมเพื่อแนะน ำวธีิกำรกำรจดักำรเรียนกำร

สอนของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
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ข้อ

ที่ บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

28 มีกำรติดตำมสังเกตกำรสอนของครูและบุคลำกร โดยครู

และบุคลำกรใหค้วำมร่วมมือเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน

ใหมี้ประสิทธิภำพ 

     

29 กำรก ำหนดวธีิกำรวดัและประเมินผลในกำรพฒันำครู                       

และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

     

30 ครูและบุคลำกรเตรียมพร้อมรับกำรประเมินในกำรจดั               

กำรเรียนกำรสอนเพื่อใหก้ำรจดักำรเรียนกำรสอนมี

ประสิทธิภำพ 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่3 

แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท ำ เคร่ืองหมำย ( ) ในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน มี 5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมำยถึง  มีระดบักำรปฏิบติัมำกท่ีสุด 

4  หมำยถึง  มีระดบักำรปฏิบติัมำก 

3  หมำยถึง  มีระดบักำรปฏิบติัปำนกลำง 

2  หมำยถึง  มีระดบักำรปฏิบติันอ้ย 

1  หมำยถึง  มีระดบักำรปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

ข้อ

ที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ  

5 4 3 2 1 

 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

1 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนมีกำรพฒันำระดบั  

สูงข้ึน 

     

2 นกัเรียนไดรั้บรำงวลัยกยอ่งชมเชยผลงำนดำ้นวชิำกำร 

ดำ้นเทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆจำกหน่วยงำนตน้สังกดั

หรือระดบัประเทศ 

     

3 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ

ระดบัชำติ(O-net) ระดบัสูงข้ึน 

     

4 นกัเรียนสำมำรถสอบแข่งขนัหรือเขำ้ศึกษำต่อใน

สถำนศึกษำอ่ืนได ้

     

5 สถำนศึกษำจดักิจกรรมเสริมใหห้ลำกหลำยเพื่อพฒันำ

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน เช่น 

เพิ่มเติม กำรสอนเพิ่มเติมวชิำหลกั กำรสอนผำ่นระบบ 

DLIT โครงงำนต่ำงๆ 
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ข้อ

ที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

6 สถำนศึกษำจดัแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนเพื่อเอ้ือต่อ

กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

     

7 มีกำรจดัป้ำยนิเทศใหค้วำมรู้บริเวณจุดต่ำงๆในสถำนศึกษำ      

8 นกัเรียนรู้จกัคน้ควำ้หำควำมรู้และพฒันำตนเอง ไดจ้ำก

แหล่งสืบคน้ขอ้มูลต่ำงๆ ได ้เช่น อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 
     

9 นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอสะทอ้นควำมคิด-วเิครำะห์จำก

เร่ืองท่ีสืบคน้ได ้
     

10 สถำนศึกษำมีกำรจดัสรรทรัพยำกรและบรรยำกำศในกำร

จดักำรเรียนกำรสอนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

     

11 สถำนศึกษำมีกำรจดัวสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกท่ีเหมำะสมและเพียงพอ ต่อนกัเรียน เช่น 

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

     

12 สถำนศึกษำมีกำรจดัวำงส่ือ อุปกรณ์เป็นระเบียบ และมี

ควำมปลอดภยั สะดวกต่อกำรใชง้ำน 

     

13 จดัระบบกำรใหบ้ริกำร กำรใชห้อ้งปฏิบติักำรและแหล่ง

เรียนรู้ต่ำงๆ 

     

14 มีส่ือสนบัสนุนกำรสืบคน้ขอ้มูลอยำ่งหลำกหลำยและ

เพียงพอทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือICT 

     

15 มีมำตรกำรในกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเพื่อใหก้ำรบริกำรมี

ประสิทธิภำพ 
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ขอ้เสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่ำนสละเวลำตอบแบบสอบถำม 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC)  
แบบสอบถามวทิยานิพนธ์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี 

 

 
ค าช้ีแจง 

ขอ้ 1 ท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องตวัเลข ท่ีแทนควำมคิดเห็นของท่ำนในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
1 เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 
0 เม่ือไม่แน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 

 -1 เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นไม่มีควำมสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 
ขอ้ 2 ผูว้จิยัขอพระขอบคุณผูเ้ช่ียวชำญท่ีท่ำนกรุณำตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้อยำ่งสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นำงสำวดำรุณี  บุตรพรม 
         คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   
 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบับทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา  

 

ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
 ด้านมนุษยสัมพนัธ์            

1 กำรจดัประชุม วำงแผนเพื่อสร้ำง
ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบติังำน
ร่วมกนัใหแ้ก่บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 

         1.0  

2 ก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจน
ของครูและบุคลำกร ในกำร
ปฏิบติังำนตำมท่ีก ำหนดไว ้                   
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

         1.0  

3 สนบัสนุน ส่งเสริมในกำรจดั
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีของบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ 

         0.67  

4 กำรใหค้  ำแนะน ำ ปรึกษำ แกไ้ข
ปัญหำท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม 
ไม่เขำ้ใจและเกิดควำมขดัแยง้ 
ในสถำนศึกษำ 

         1.0  

5 กำรจดักิจกรรมส่งเสริมวนิยั 
คุณธรรม  จริยธรรม 
และควำมสำมคัคีใหแ้ก่บุคลำกร
ในสถำนศึกษำ 

         1.0  

 ด้านฐานะผู้น า            
6 ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งเสริม

สนบัสนุน พฒันำใหบุ้คลำกรมี
ควำมเป็นผูน้ ำในกำรปฏิบติังำน 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
7 ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งเสริม

สนบัสนุนใหบุ้คลำกรมีควำม

รับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีและมุ่งมัน่ 
ขยนั อดทน ในกำรปฏิบติังำน 

         1.0  

8 ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเปิดโอกำสให้

บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 

วำงแผน เพื่อปฏิบติังำนหรือ

แกปั้ญหำในสถำนศึกษำ 

         1.0  

9 บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร 
ก ำหนด วำงแผนและเสนอแนว
ทำงกำรจดักำรศึกษำในสถำน 
ศึกษำ 

         1.0  

10 บุคลำกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ                
ในกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ 

         0.67  

 ด้านการจดัและด าเนนิงาน      
ในหน่วยงาน 

           

11 ผูบ้ริหำรมีกำรพฒันำกำรจดั
โครงสร้ำงองคก์ำรภำยใน
สถำนศึกษำ 

         1.0  

12 กำรส่งเสริมสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ดำ้นต่ำงๆใหเ้ป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

         1.0  

13 ด ำเนินกำรตดัสินใจหรือสัง่กำร
ตำมกระบวนกำรขั้นตอนของ
กำรตดัสินใจ 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
14 กำรสนบัสนุนและเคำรพกำร

ตดัสินใจของเสียงส่วนใหญ่เพ่ือ
กำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุผลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

         1.0  

15 กำรส่งเสริมใหทุ้กคนมีวนิยั               
ในตวัเองและในกลุ่มเพ่ือกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยเดียวกนั
ในกลุ่ม 

         1.0  

 ด้านการคดัเลอืกและใช้
ประโยชน์บุคลากร 

           

16 มีกำรพิจำรณำคดัเลือกบุคลำกร
ใหม่ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำร
ของสถำนศึกษำ 

         0.67  

17 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำคดัเลือกบุคลำกรใหม่
ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของ
สถำนศึกษำ 

         0.67  

18 เปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกร   
ในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำคดัเลือก 

         1.0  

19 สนบัสนุน แนะน ำ ช่วยเหลือให้
บุคลำกรท่ีเขำ้มำท ำงำนใหม่ มี
ก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

         1.0  

20 สนบัสนุนแนะน ำใหค้  ำปรึกษำ
แก่บุคลำกรใหม่ใหเ้กิดควำม 
รู้สึกอบอุ่นใจ และมีควำมเช่ือมัน่
ใจตนเอง 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
 ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจ            

21 มีส่วนช่วยสนบัสนุนส่งเสริมให้
ครูพึงพอใจในงำนท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

         1.0  

22 กำรดูแลควำมเรียบร้อยของ
สถำนศึกษำใหมี้ควำมสะดวก 
สบำยและปลอดภยัในกำร
ปฏิบติังำน 

         1.0  

23 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำรจดัท ำโครงกำร
และนโยบำยต่ำงๆ ของ
สถำนศึกษำ 

         1.0  

24 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและ
บุคลำกรเกิดควำมเช่ือมัน่ใน
ควำมสำมำรถของตน รู้สึกวำ่
ตนเองมีควำมส ำคญัต่อเพ่ือน
ร่วมงำนและสถำนศึกษำ 

         1.0  

25 กำรจดัใหมี้กำรบริกำรต่ำงๆ เช่น
คู่มือครู กำรศึกษำต่อกำรอบรม
ตำมท่ีครูตอ้งกำร 

         1.0  

 ด้านการพฒันาบุคลากร            

26 กำรจดัใหมี้กำรอบรมใน

สถำนศึกษำใหต้รงกบัควำม

ตอ้งกำรของครู 

         1.0  

27 จดัใหมี้กำรประชุมเชิงปฏิบติั 

กำร วธีิกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ของครูและบุคลำกรในสถำน 

ศึกษำ 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
28 มีกำรนิเทศ ติดตำมสงัเกตกำร

สอนของครูและบุคลำกร โดยครู
และบุคลำกรใหค้วำมร่วมมือ
เพื่อพฒันำกำร 

         0.67  

29 กำรก ำหนดระเบียบวธีิกำรวดั
และประเมินผลในกำรพฒันำครู
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

         1.0  

30 ครูและบุคลำกรเตรียมพร้อมรับ

กำรประเมินในกำรจดักำรเรียน

กำรสอนเพื่อใหก้ำรจดักำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพ 

         1.0  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
 
 
 

ด้านความสามารถในการผลติ
นักเรียนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง 

  
 

 
 

   
 
 

   
 
 

 
 

 

1 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนมีกำรพฒันำระดบัสูง
ข้ึน 

         1.0  

2 นกัเรียนไดรั้บรำงวลัยกยอ่ง
ชมเชยผลงำนดำ้นวชิำกำร ดำ้น
เทคโนโลย ีนวตักรรมใหม่ๆ
จำกหน่วยงำนตน้สงักดัหรือ
ระดบัประเทศ 

         1.0  

3 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำร

เรียนจำกกำรทดสอบระดบัชำติ

(O-net) ระดบัสูงข้ึน 

         0.67  

4 นกัเรียนสำมำรถสอบแข่งขนั
หรือเขำ้ศึกษำต่อในสถำนศึกษำ
อ่ืนได ้

         1.0  

5 สถำนศึกษำจดักิจกรรมเสริม              
ใหห้ลำกหลำยเพื่อพฒันำ
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนใหสู้งข้ึน เช่น เพ่ิมเติม 
กำรสอนเพ่ิมเติมวชิำหลกักำร
สอนผำ่นระบบ DLIT 

         1.0  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
6 สถำนศึกษำจดัแหล่งเรียนรู้

ภำยในโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อ
กระบวนกำรจดักำรเรียน             
กำรสอน 

         1.0  

7 มีกำรจดัป้ำยนิเทศใหค้วำมรู้
บริเวณจุดต่ำงๆ ในสถำนศึกษำ 

         0.67  

8 นกัเรียนรู้จกัคน้ควำ้หำควำมรู้
และพฒันำตนเอง ไดจ้ำกแหล่ง
สืบคน้ขอ้มูลต่ำงๆได ้เช่น 
อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 

         1.0  

9 นกัเรียนสำมำรถน ำเสนอ

สะทอ้นควำมคิด-วเิครำะห์            

จำกเร่ืองท่ีสืบคน้ได ้

         1.0  

10 สถำนศึกษำมีกำรจดัสรร
ทรัพยำกรและบรรยำกำศใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอนได้
อยำ่งเหมำะสม 

         1.0  

11 สถำนศึกษำมีกำรจดัวสัดุ
อุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 
ต่อนกัเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต 

         1.0  

12 สถำนศึกษำมีกำรจดัวำงส่ือ 
อุปกรณ์เป็นระเบียบและมี
ควำมปลอดภยั สะดวกต่อกำร
ใชง้ำน 

         0.67  
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ขอ้ ขอ้ค ำถำม 

ควำมคิดเห็นผูเ้ช่ียวชำญ 
ค่ำ 

IOC 
ค ำแนะน ำ 
ผูเ้ช่ียวชำญ 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 -1 0 1  -1 0 1  -1 0 1 
13 จดัระบบกำรใหบ้ริกำร กำรใช้

หอ้งปฏิบติักำรและแหล่งเรียนรู้
ต่ำงๆ 

         1.0  

14 มีส่ือสนบัสนุนกำรสืบคน้ขอ้มูล
อยำ่งหลำกหลำยและเพียงพอ
ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือICT 

         1.0  

15 มีมำตรกำรในกำรดูแล ซ่อม

บ ำรุงเพื่อใหก้ำรบริกำรมี
ประสิทธิภำพ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ตอนที ่1 ความถี่ ร้อยละ 
 

Statistics 

 เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี 
ประสบการณ์
ในการท างาน 

N Valid 228 228 228 228 228 

Missing 0 0 0 0 0 

 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 30 13.2 13.2 13.2 

หญิง 198 86.8 86.8 100.0 

Total 228 100.0 100.0  

 
 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 ปี 62 27.2 27.2 27.2 

31-40 ปี 146 64.0 64.0 91.2 

41-50 ปี 4 1.8 1.8 93.0 

51 ปี ข้ึนไป 16 7.0 7.0 100.0 

Total 228 100.0 100.0  
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ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ปริญญาตรี 188 82.5 82.5 82.5 

ปริญญาโท 40 17.5 17.5 100.0 

Total 228 100.0 100.0  

 
 

ต าแหน่งหน้าที่ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหาร 22 9.6 9.6 9.6 

ขา้ราชการครู 206 90.4 90.4 100.0 

Total 228 100.0 100.0  

 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ยกวา่ 5 ปี 126 55.3 55.3 55.3 

5 -10 ปี 74 32.5 32.5 87.7 

11 – 15 ปี 8 3.5 3.5 91.2 

มากกวา่ 15 ปี 20 8.8 8.8 100.0 

Total 228 100.0 100.0  
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ตอนที ่2  และ ตอนที ่3 ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถาม 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
A1 228 3.00 5.00 4.0614 .40449 
A2 228 3.00 5.00 4.2456 .54021 
A3 228 3.00 5.00 4.3947 .52461 
A4 228 3.00 5.00 4.3377 .57478 
A5 228 3.00 5.00 4.3640 .61115 
B6 228 3.00 5.00 4.4079 .52709 
B7 228 3.00 5.00 4.3246 .53914 
B8 228 3.00 5.00 4.4912 .53504 
B9 228 3.00 5.00 4.3158 .53619 

B10 228 3.00 5.00 4.2939 .49362 
C11 228 3.00 5.00 4.2939 .52811 
C12 228 3.00 5.00 4.2368 .46560 
C13 228 3.00 5.00 3.9254 .71403 
C14 228 3.00 5.00 4.1798 .53769 
C15 228 3.00 5.00 4.1009 .44365 
D16 228 3.00 5.00 4.2237 .59214 
D17 228 3.00 5.00 4.2325 .53379 
D18 228 3.00 5.00 4.0614 .64055 
D19 228 3.00 5.00 3.9737 .68926 
D20 228 3.00 5.00 3.9211 .65227 
E21 228 4.00 5.00 4.2061 .40542 
E22 228 4.00 5.00 4.3947 .48987 
E23 228 3.00 5.00 4.2018 .48192 
E24 228 3.00 5.00 4.2061 .55257 
E25 228 3.00 5.00 4.3465 .60696 
F26 228 3.00 5.00 4.2325 .56584 
F27 228 3.00 5.00 4.4298 .62219 
F28 228 3.00 5.00 4.4254 .59266 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
F29 228 3.00 5.00 3.8553 .56406 
F30 228 3.00 5.00 3.8509 .62591 
G1 228 3.00 5.00 4.0702 .52630 
G2 228 3.00 5.00 4.1053 .40630 
G3 228 3.00 5.00 3.8904 .47054 
G4 228 3.00 5.00 4.0614 .30517 
G5 228 3.00 5.00 4.0088 .43005 
G6 228 3.00 5.00 4.0307 .58160 
G7 228 3.00 5.00 4.0000 .49669 
G8 228 3.00 5.00 4.4211 .59209 
G9 228 3.00 5.00 4.3202 .56952 

G10 228 3.00 5.00 4.5658 .59370 
G11 228 3.00 5.00 4.3553 .57947 
G12 228 3.00 5.00 4.4956 .53509 
G13 228 3.00 5.00 4.3465 .51252 
G14 228 3.00 5.00 4.2763 .52089 
G15 228 3.00 5.00 4.1842 .60199 

SumA 228 3.20 5.00 4.2807 .39843 
SumB 228 3.60 5.00 4.3667 .34300 
SumC 228 3.20 4.80 4.1474 .33692 
SumD 228 3.00 5.00 4.0825 .43447 
SumE 228 3.60 4.80 4.2711 .30567 
SumF 228 3.00 5.00 4.1588 .41753 
SumG 228 3.13 4.73 4.2088 .30271 
TotalA 228 3.30 4.90 4.2178 .29238 
TotalB 228 3.13 4.73 4.2088 .30271 

Valid N (listwise) 228     
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
Correlations 

 SumA SumB SumC SumD SumE SumF SumG TotalA TotalB 

Sum
A 

Pearson Correlation 1 .634** .667** .572** .675** .530** .685** .864** .685** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
Sum

B 
Pearson Correlation .634** 1 .454** .491** .497** .652** .613** .790** .613** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Sum
C 

Pearson Correlation .667** .454** 1 .591** .540** .353** .592** .757** .592** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
Sum

D 
Pearson Correlation .572** .491** .591** 1 .469** .480** .562** .783** .562** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Sum
E 

Pearson Correlation .675** .497** .540** .469** 1 .452** .589** .752** .589** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
Sum

F 
Pearson Correlation .530** .652** .353** .480** .452** 1 .748** .751** .748** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Sum
G 

Pearson Correlation .685** .613** .592** .562** .589** .748** 1 .809** 1.000** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
Total

A 
Pearson Correlation .864** .790** .757** .783** .752** .751** .809** 1 .809** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Total
B 

Pearson Correlation .685** .613** .592** .562** .589** .748** 1.000** .809** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 



ประวตัผิู้เขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล   นางสาวดารุณี  บุตรพรม 
วนั เดือน ปีเกดิ   19  กุมภาพนัธ์ 2526 
ทีอ่ยู่    51/2 หมู่ 3  ต าบลล าผกักดู  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  
การศึกษา    
    ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต สาขาภาษาองักฤษ 
    มหาวทิยาลยัราชภฎัร้อยเอ็ด 
    ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี 
    การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประสบการณ์ในการท างาน  

พ.ศ. 2556  ครูอตัราจา้ง โรงเรียนวดัป่าง้ิว  
    อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั ครูผูช่้วย โรงเรียนแก่นทองอุปถมัภ ์
    เขตประเวศ  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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