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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินการนิเทศภายใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 คร้ังน้ี ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนําเสนอตามลําดับหัวข้อต่อไปน้ี 
 2.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  
       2.1.1 ความเป็นมาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
       2.1.2 การบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
     2.1.3 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 2  
  2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
  2.3 ขอบข่ายการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
        2.4.1 ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
        2.4.2 ความสําคัญและความจําเป็นของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
        2.4.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 2.5 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
        2.5.1 ความหมายของการนิเทศภายใน 
        2.5.2 ความสําคัญของการนิเทศภายใน 
     2.5.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
     2.5.4 รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
     2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 สภาพท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  
 
 2.1.1 ความเป็นมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 31               
กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ                
ทุกประเภท กําหนดนโยบายและแผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังติดตามและตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามกฎหมายกําหนด มาตรา 37 กําหนดให้มีการบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 39 ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ระบุไว้ชัดเจนว่า 
ต้องการให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุ
หลักการและตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เมื่อมีการประกาศจัดต้ัง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
เป็นทางการ มีภารกิจในการดําเนินการตามปฏิทินกิจกรรมหลัก เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมความพร้อมในการ
บริหารและจัดการการศึกษาแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทราแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 
2 เขต เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37                
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ให้มีคุณธรรม
นําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  ต่อมาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดังความในมาตรา 
3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความในมาตรามาตรา 37 แทน กล่าวคือ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึด
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร 
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษาให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มี อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เน่ืองจากการมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่
ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาทําให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดความไม่
คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพอันจะ
เป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลและมีคุณภาพย่ิงขึ้น                 
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 32) จึงมีนโยบายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ประกอบด้วยท้องที่ อําเภอพนมสารคาม อําเภอบางคล้า อําเภอสนามชัยเขต อําเภอราชสาส์น อําเภอแปลงยาว 
อําเภอท่าตะเกียบ และอําเภอคลองเขื่อน  
 2.1.2 การบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดําเนินการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ จํานวนทั้งหมด 168 
แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 158 แห่ง และเป็น
สถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 แห่ง มีนักเรียนระดับก่อนประถม จํานวน 7,835 คน ระดับประถมศึกษา 
จํานวน 21,960 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 5,966 คน รวมจํานวนทั้งหมด 35,761 คน และมี
ข้าราชการครูทั้งหมด 1,575 คน (ไม่รวมเอกชน) โดยแยกเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียน 153 คน และ                 
รองผู้อํานวยการโรงเรียน 22 คน รวมทั้งหมด 175 คน ข้าราชการครู ทั้งหมด 1,400 คน การดําเนินงานของ
พ้ืนที่ ในการบริหารจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบ่งเขต
คุณภาพการศึกษาออกเป็น 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบ่งเขตคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร์ ระยะทาง จํานวน 
สถานศึกษา และคํานึงถึงขนาด และสังกัดเดิมของสถานศึกษาให้มีหลากหลายคละกันในแต่ละเขตคุณภาพ               
เพ่ือมุ่งหวังให้สถานศึกษาอันจะทําให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 
เรื่อง คือ ประสานราชการ ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประสานกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอันจะทําให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพ และ
มาตรฐานใกล้เคียง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7 อําเภอ
ได้แก่ พนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ แปลงยาว บางคล้า ราชสาส์น คลองเข่ือนดําเนินการจัดการศึกษา
แก่ประชากรวัยเรียนทุกระดับให้ทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสร้างสังคมเป็นแกนหลักในการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม แก่ประชาชนบนพ้ืนฐาน วัฒนธรรมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด การมีส่วนร่วมเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม               
โดยมีคุณธรรมนําความรู้ อาศัยผู้เก่ียวข้องทุก ภาคส่วนในการร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาโดยได้มีนโยบายในด้านการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงได้เร่งรัดพัฒนาการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน ดังน้ี (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หน้า 16-19) 
  1) มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มี 3 คณะ คือ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2) การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารจัดการศึกษา มีดังน้ี 
    (1) การแบ่งเขตพ้ืนที่ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 แบ่งเขตคุณภาพการศึกษา 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบ่งเขตคุณภาพตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ ระยะทาง จํานวนโรงเรียน และคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของโรงเรียนให้มีหลากหลายคละกันใน
แต่ละเขตคุณภาพ เพ่ือมุ่งหวังให้โรงเรียนในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เร่ือง คือ ประสานราชการ 
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ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประสานกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะทําให้
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยมีรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบเขตคุณภาพละ 2 คน 
     (2) การจัดต้ังชมรมทางวิชาการ จํานวน 12 ชมรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความถนัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและมั่นใจและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
    (3) โรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
โรงเรียนวัดปากนํ้า โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียนเกาะแก้วเวฬุวัน โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองคอก                 
และโรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บํารุง 
    (4) โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ และ โรงเรียน
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ รุ่นที่ 2 จํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โรงเรียนทุ่งสะเดาประชา
สรรค์ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน โรงเรียนวัดชําป่างาม และโรงเรียนบ้านห้วยตะปอก รุ่นที่ 3 จํานวน                  
4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านอ่างเตย โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียนบ้านคลองอุดม และโรงเรียนส่วนป่าอุปถัมภ์  
    (5) โรงเรียนดีประจําตําบล รุ่นที่ 1 ปี 2553 จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 
(สัยอุทิศ) รุ่นที่ 2 ปี 2554 จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองปรือกันยาง โรงเรียนวัดสามร่ม โรงเรียน                
วัดสาวชะโงก โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ โรงเรียนวัดจระเข้ตาย และโรงเรียนบ้านท่าซุง                
ปี 2555 จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บํารุงโรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัง โรงเรียนวัดหัวสวน 
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดลํามหาชัย และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปี 2556 จํานวน 4 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดบางโรง โรงเรียนวัดศรีสุตาราม โรงเรียนบ้านหนองสทิต และโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ปี 2557 จํานวน 
6 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎ์ โรงเรียนวัดสามแยก โรงเรียนวัดปากนํ้า โรงเรียนวัดหนองเค็ด 
โรงเรียนวัดนาเหล่าบก และโรงเรียนวัดหนองบัว 
    (6) ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ ปี 2554 มีจํานวน 10 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวัดบางคา โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โรงเรียนวัดบึงกระจับ โรงเรียนวัดบางตลาด โรงเรียนบ้านหนองสถิต
โรงเรียนวัดบ้านซ่อง โรงเรียนบ้านอ่างทอง โรงเรียนวัดจระเข้ตาย โรงเรียนวัดคูมอญ และโรงเรียนท่าระหัด
ราษฎร์สฤษฏ์ิ 
    (7) โรงเรียนขนาดเล็กสอนคละช้ัน ปี 2554 จํานวน 13 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านอ่าง
เสือดํา โรงเรียนวัดวังกะจะ โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 
โรงเรียนวัดบางกระดาน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งตาสา โรงเรียน บ้านอ่างทอง โรงเรียน                
บางพะเนียง โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ โรงเรียนบ้านหนองโสน และโรงเรียนบ้านนาโพธ์ิ 
    (8) โรงเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ของ สสวท. จํานวน 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) โรงเรียนโสภณประชาเทวา
รุทธารักษ์  
    (9) โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม จํานวน 20 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสามแยก โรงเรียน                
วัดสะแกงาม โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด โรงเรียน                
วัดต้นตาล โรงเรียนวัดดอนทอง โรงเรียนวัดหนองแหน โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ โรงเรียนวัดพงษาราม โรงเรียน
วัดดอนท่านา โรงเรียนบ้านห้วยหิน โรงเรียนวัดหนองเค็ด โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนตลาดบางบ่อ 
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โรงเรียนบ้านหนองคอก โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียนวัดก้อนแก้ว และโรงเรียน                    
ห้วยตะปอก 
    (10)  โรงเรียนจัดการเรียนร่วม ปี 2554 จํานวน 17 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองยาง 
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง โรงเรียนบ้านเทพประทาน โรงเรียนวัดชําป่างาม โรงเรียนราษฎรนุกูล โรงเรียน
วัดหินดาษ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนวัดดอนทอง โรงเรียนวัดโกรกแก้ววง
พระจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ โรงเรียนบ้านคลองอุดม โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
โรงเรียนบ้านร่มโพธ์ิทอง โรงเรียนทุ่งส่อหงษา โรงเรียนแสนภุมราวาส  
    (11) ศูนย์วิทยบูรณาการ จํานวน 2 ศูนย์ คือ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์และโรงเรียน
บ้านหนองยาง 
    (12)  โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 
    (13)  ศูนย์ดนตรีเขตพ้ืนที่ จํานวน 1 ศูนย์ คือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน “สัยอุทิศ” 
    (14)  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าซุง                
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และโรงเรียนวัดบางโรง       
   (15)  ศูนย์ office station จํานวน 1 ศูนย์ คือ โรงเรียนบ้านยางแดง 
    (16)  โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดบางตลาด 
(ยอดสวัสด์ิประชาสรรค์) 
 ในการบริหารจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
แบ่งเขตคุณภาพการศึกษาออกเป็น 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบ่งเขตคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร์ ระยะทาง 
จํานวนสถานศึกษา และคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของสถานศึกษาให้มีหลากหลายคละกันในแต่ละเขต
คุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เร่ือง คือ ประสานราชการ 
ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียง (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หน้า 4-6)  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุม 7 
อําเภอ ได้แก่ พนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ แปลงยาว บางคล้า ราชสาส์น คลองเข่ือนดําเนินการจัด
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกระดับให้ทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสร้างสังคมเป็นแกนหลักในการ               
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ประชาชนบนพ้ืนฐาน วัฒนธรรมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด การมีส่วนร่วมเสมอภาค โปร่งใส                    
เป็นธรรม โดยมีคุณธรรมนําความรู้ อาศัยผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วนในการร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษา                     
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา (แผนปฏิบัติการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีงบประมาณ 2554, หน้า 9-12) ผลดําเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏดังน้ี (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีงบประมาณ 2554, หน้า 1-18) 
   1) คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู ประสบปัญหาด้านการครองชีพเน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และอยู่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อสินค้านํ้ามันมีราคาแพงมาก เครื่องอุปโภคบริโภคต่างก็ขยับ
ราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ และราคานํ้ามัน ค่าเงินบาทของไทยก็ผันผวนไม่นิ่ง ทําให้เงินเดือนของ
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ข้าราชการครูที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ครูส่วนใหญ่เกิดภาวะหนี้สินทั้งในระบบ และนอกระบบ 
มีการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จํากัด มากขึ้น มีการแก้สัญญาหน้ีเพ่ือรับเงินกู้เพ่ิมเติม ทําให้
ครูเกิดความเครียด และความไม่สบายใจซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ครูบางคนต้องประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ิมขึ้นทําให้มีการเบียดบังเวลาของราชการ และไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละในด้าน
ต่าง  ๆเหมือนเช่นอดีต 
   2) อุปกรณ์การศึกษา สื่อและเทคโนโลยี พบว่า ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณหรือให้การ
สนับสนุนแก่โรงเรียนในสังกัดได้เท่าที่ควร โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนและเกิดความเหลื่อมล้ํากันมาก 
   3) การใช้อาคารสถานท่ีพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีอาคารเรียน เก่า ชํารุด ทรุดโทรมเน่ืองจาก
มีอายุการใช้งานนาน โรงเรียนบางแห่งขาดแคลนห้องเรียน โดยเฉพาะที่ใช้เป็นห้องพิเศษในการจัดกิจกรรมด้าน
การเรียนการสอนต่างๆ และในบางแห่งยังมีอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเมื่อเทียบกับจํานวน
นักเรียน 
    4) การนิเทศภายใน กํากับ ติดตามผลด้านการศึกษาพบว่ามีการขาดแคลนด้านจํานวน
ศึกษานิเทศก์ และไม่สามารถออกนิเทศตามสถานศึกษาได้อย่างจริงจัง 
    5) ขวัญและกําลังใจของข้าราชการครู พบว่า ยังมีครูจํานวนมากเกิดความสับสน และ
ท้อถอยเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานต้นสังกัด เน่ืองจากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเร่ืองต่างๆ เช่น
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกย้ายประจําปี การจัดสรรครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง โอกาสในการ
ส่งเสริมความรู้ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่าง  ๆมีความเหลื่อมล้ํา               
เป็นต้นรวมทั้งการเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจของผู้บริหารระดับต่าง  ๆต่อการร่วมงานยังมีน้อย  
 2.1.3 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 2  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 
โดยสนับสนุนส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการงาน
วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยบริหารจัดการครอบคลุมในท้องที่ 7 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ 
แปลงยาว บางคล้า ราชสาส์น และอําเภอคลองเขื่อน (แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม                
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีงบประมาณ, 2554, หน้า 5-8) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 
   1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
   2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน                
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   10) ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
   11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
  กล่าวโดยสรุป สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา            
เขต 2 ยังคงต้องปรับปรุงพัฒนาในหลายๆ ด้านอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคํานึงถึง
ความสําคัญ ต่อการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษากํากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ                
ด้านการศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งสิ่งเหล่าน้ีถือได้ว่า เป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและคุณภาพ
ของสถานศึกษา อีกทั้งการเป็นส่วนช่วยลดปัญหาต่างๆ ในระบบการจัดการศึกษาอีกทางหน่ึง (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีงบประมาณ, 2554, หน้า 1-18) 
 
2.2 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

 ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา                  
น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทํางานด้วยจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคงโดยฝึกอุดมคติและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ปัญหานานัปการที่จะต้องเผชิญและต้องหาทางแก้ไขให้สําเร็จ ดังน้ัน การแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับ
สถานภาพของผู้บริหารและแสดงให้เหมาะสมกับตําแหน่งของผู้นําสูงสุดในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็น อีกทั้ง
จะต้องเป็นบทบาทที่ครูผู้สอนผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมคาดหวังว่าผู้บริหารควรจะเป็น ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริหารควรจะเป็นผู้นําทางวิชาการท่ีเข้มแข็งมีการพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการบริหาร
จัดการที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมๆ กับการเป็นนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และลึกซึ้ง 
ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของชุมชน ของสังคม และของโลก 
ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เพ่ือสร้างสรรค์ศรัทธา ความเช่ือมั่นในตัวผู้บริหารให้บังเกิดแก่
ทุกคน นอกจากน้ีบทบาทในฐานะผู้ช่วยเหลือ เก้ือกูลผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังเป็นบทบาทที่จําเป็น 
ในยุคสมัยของสังคมวัตถุนิยมซึ่งให้ความสําคัญด้านวัตถุมากกว่าการเห็นความสําคัญของการพัฒนาด้านจิตใจ 
ผู้บริหารที่มีจิตใจที่พร้อมจะเป็น “ผู้ให้” ย่อมเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ ประการสําคัญ            
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ถ้าผู้บริหารสามารถใช้ปัญญาในการกระทําตนให้เป็น ตัวอย่างที่ดีในด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะย่ิงทําให้
การแสดงบทบาทต่างๆ สมบูรณ์ย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน บทบาทในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ก็จะทําให้เป็น
ผู้บริหารมืออาชีพเพราะตัดสินใจไม่พลาด ส่วนอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือ การเป็นนักพูดที่มีศิลป์               
มีศิลปะในการเจรจาต่อรองตลอดจน เป็นนักฟังที่ดี ที่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้คนรอบข้าง อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อมีผู้รับฟังปัญหาข้อคับข้องใจผู้บริหารที่สามารถแสดงบทบาท
ต่าง  ๆดังกล่าวมาแล้ว และบทบาทอ่ืนๆ ตามสถานการณ์ให้เหมาะสมก็ย่อมจะนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 32-35) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดลักษณะ ผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีบทบาทใน
การบริหารและการจัดการศึกษาดังน้ี (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หน้า 19-21) 
  1) การเป็นผู้นําทางวิชาการ โดยให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามหมวด 4 ในพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และมีการวางแผน นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูป การเรียนเของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และ
สะดวกต่อการนําไปปฏิบัติ ให้คําปรึกษาแนะนํา และสร้าง พลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือปฏิรูปการ
เรียนรู้ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษา 
  2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคล
และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ ครู บุคลากร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรต่างๆ  
  3) การเป็นผู้อํานวยความสะดวกท้ังทางด้านวิชาการ อาทิ การจัดสื่อต่าง  ๆเช่นหนังสือ ตํารา 
เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจน การให้บริการและ               
จัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ               
จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักที่จะ เรียนรู้และ รู้จักแสวงหาความรู้ 
  4) การประสานความสัมพันธ์ กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในโรงเรียนและนอก โรงเรียน เพ่ือสร้าง
เครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ  ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากร บุคคล อาทิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีความรู้
และประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียนต้องการให้มาช่วยพัฒนา โรงเรียน ทรัพยากรต้านการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ  เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา สื่อ เกม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  5) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริม ให้เข้ารับ                
การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนาศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพ่ือ สามารถนํามาประยุกต์และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทัง ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
  6) การสร้างแรงจูงใจ โดยเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่น ในการ
ทํางาน สร้างความเช่ือมั่น และเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง  ๆ ให้ความสําคัญในความ พยายามของทีมงาน 
และสร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยวิธีการต่าง  ๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมงาน 
และการยกย่องให้รางวัล 
  7) การประเมินผล โดยส่งเสริมการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ เพ่ือรองรับการประเมินผลภายนอกมีการนําผลการประเมินผู้เรียนมาใช้กําหนด นโยบายของสถานศึกษา 
เพ่ือให้เป็นกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
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  8) การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน โรงเรียนของครู
และทีมงาน รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการทําวิจัยด้วย 
  9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชน ทราบโดยวิธีการ
ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น 
  10) การส่งเสริมเทคโนโลยี เพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งในและ ต่างประเทศให้
สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 อุษณีย์ โพธิสุข (2543, หน้า 42) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังน้ี คือ 
  1) วางนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสําคัญที่สุด 
  2) วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ 
  3) สร้างกลไกในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครบวงจร อาทิ วิธีการจัดการเรียน การสอนของคร ู              
แนวทางการจัดหลักสูตรใหม่ ระบบการวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชน 
  4) วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา ทักษะพ้ืนฐานสําคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับของระบบการศึกษา 
  5) วางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ที่ ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งสิ่งที่เป็นทักษะพื้นฐานสําคัญและส่ิงที่เป็นความต้องการทางการศึกษาของ นักเรียน               
ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 
หน้า 13-14) 
   (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
   (2)  ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน               
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 
   (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติ
กรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
ได้รับตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
   (4)  จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (5) อํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
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   (6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง
งานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมายสถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) จะให้มีรองผู้อํานวยการหรือรอง
หัวหน้าส่วนราชการรองจากผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่                    
กําหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วน                    
ราชการน้ันสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการช่ัวคราวได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และลักษณะของงานท่ีจะให้ปฏิบัติแทนได้ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ทั้งน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ยังได้กําหนด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ภารหน้าที่การบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ               
การบริหารทั่วไป ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ค, หน้า 33-73) 
  1) บทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ 
   (1) มีความรู้และเป็นผู้นําทางวิชาการ 
   (2) มีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหาร 
   (3) เป็นผู้ใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหา 
   (4) เป็นผู้นําในการสร้างวิสัยทัศน์ 
   (5) เป็นผู้นําด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   (6) เป็นผู้นําในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
   (7) เป็นผู้นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
   (8) บริหารงานโดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษา  
  2) บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
   (1) เป็นผู้ทําความเข้าใจในนโยบาย อํานาจหน้าที่และกิจกรรมในหน่วยงาน 
   (2) เป็นผู้นําระบบประมาณมาใช้ในการบริหาร 
   (3) เข้าใจระเบียบการเงินการคลังและการพัสดุ 
   (4) สร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้งบประมาณ 
   (5) มีความละเอียดรอบคอบ 
   (6) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
   (7) หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 
   (8) รายงานการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
  3) บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล 
   (1) มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
   (2) เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   (3) มีมนุษยสัมพันธ์ 
   (4) มีอารมณ์ขัน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

20 
 

   (5) เป็นนักประชาธิปไตย 
   (6) เป็นนักประนีประนอม 
   (7) มีความอดทนอดกลั้น 
   (8) เป็นนักพูดที่ดี 
   (9) มีความสามารถในการจูงใจคน 
   (10) มุ่งพัฒนาองค์กร 
  4) บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป 
   (1) เป็นนักวางแผนและกําหนดนโยบายที่ดี 
   (2) เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ 
   (3) มีความรู้การบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
   (4) เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร 
   (5) รู้จักมอบอํานาจและรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
   (6) เป็นผู้ควบคุมกํากับติดตามและนิเทศงานท่ีดี 
  5) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีดังน้ี 
   (1) การเป็นผู้นําทางวิชาการ 
   (2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   (3) การเป็นผู้อํานวยความสะดวก 
   (4) เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี 
   (5) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 
   (6) การสร้างแรงจูงใจ 
   (7) การประเมินผลการจัดการศึกษา 
   (8) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
   (9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   (10) การส่งเสริมเทคโนโลยี 
  6) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการให้คํามั่นและรับรองว่าจะ                    
ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชนในด้าน                    
คุณภาพการศึกษา ดังน้ันผู้บริหารจึงมีหน้าที่จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ                    
กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยจัดทํารายงานประจําปี เสนอให้ต้นสังกัด                    
และเปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ และมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
  7) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะกรรมการกลุ่มเครือข่าย 
   ผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากจะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ในฐานะ
กรรมการเครือข่ายด้วย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในทางวิชาการและอ่ืน  ๆดังน้ันผู้บริหารจึงมีบทบาทหน้าที่  ดังน้ี 
   (1) ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะงาน วิธีดําเนินการ หน้าที่ของ 
คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ รองประธานแลเลขานุการกลุ่มเครือข่าย ให้เข้าใจในหน้าที่น้ัน  ๆ  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่าง  ๆให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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   (2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับบทบาทน้ัน  ๆตามท่ีมติคณะกรรมการกําหนด ไม่ใช่ยึดติด
อยู่กับบทบาทหน้าที่เดิม จะต้องร่วมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ลงมติด้วยมุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มด้วยความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อํานาจใดๆ และเมื่อมีมติแล้วนํามติของกลุ่มไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผล                    
ตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม 
   (3) สนับสนุนให้ความร่วมมือ โดยการปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่มด้วยความเต็มใจ 
   (4) ต้องทํามติของกลุ่มในส่วนที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนนํามาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
ในโรงเรียนตนเองด้วย 
  8) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะประธานกลุ่มเครือข่าย 
   (1) ต้องทําหน้าที่เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายโดยแยกออกจากกรรมการกลุ่มและผู้บริหาร
โรงเรียน 
   (2) ต้องศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของประธานกลุ่มเครือข่ายให้ชัดเจน 
   (3) ต้องมีภาวะผู้นําที่ดี  และโน้มน้าว  ชักชวน  ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 
   (4) มีความรู้และทักษะในการประชุม 
   (5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   (6) มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
   (7) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการมอบหมายงาน 
   (8) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประสานงาน 
   (9) บทบาทของความเป็นผู้นําทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   การแสดงบบทบาทด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นบทบาทที่สําคัญมากของผู้บริหาร                
ที่แตกต่างและจําเพาะเจาะจงไปจากผู้บริหารอ่ืนๆ  การเป็นผู้บริหารท่ีดีควรบทบาทการเป็นผู้นําด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ดังนี้ 
   (1) การมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย เป็นตัวช้ีวัดเบ้ืองต้นว่า
ผู้บริหารจะสามารบริหารงานใด  ๆให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ มีดังน้ี 
    ก. การควบคุมตนเอง  ได้แก่ 
     ก) การตรงต่อเวลา 
     ข) การวางแผนใช้จ่ายที่ดี 
     ค) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
     ง) การมีความซื่อตรงต่อตนเอง 
    ข. การปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม 
     ก) ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
     ข) การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
   (2)  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารมีอิทธิพล
หรือผลกระทบต่อผู้อ่ืน ผู้บริหารเป็นอย่างไรผู้ใต้บังคับบัญชามักจะคล้อยตามเสมอ ดังน้ันผู้บริหารจึงควร
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา   ดังน้ี 
    ก. เป็นแบบอย่างที่ดีทางกาย 
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     ก) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
     ข) การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
     ค) การมีมารยาทที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 
     ง) การเป็นมิตรกับทุกคน 
     ข. การเป็นแบบอย่างที่ดีทางวาจา 
     ก) การใช้คําพูดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดกําลังใจให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 
     ข) การใช้คําพูดที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวานไม่หยาบคาย 
     ค) การพูดด้วยความจริงใจไม่บิดเบือน 
   ค. เป็นแบบอย่างที่ดีทางจิตใจ 
     ก) การมีความกตัญญูกตเวที 
     ข) การมีความซื่อสัตย์สุจริต 
     ค) การมีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน 
     ง) การมีความเป็นกัลยาณมิตร 
     จ) การมีหิริโอตัปปะ11 
     ฉ) การมีความยุติธรรม 
     ช) การมีความอดทน 
     ซ) การมีอุดมการณ์เพ่ือการศึกษา 
     ฌ) การควบคุมอารมณ์ได้ดี 
   (3) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้บริหารด้านการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม   
เป็นตัวช้ีวัดความเป็นนักปราชญ์ ที่สามารถหลีกจากความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย หรือความไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย  
เมื่อผู้บริหารสามารถดํารงชีวิตได้เหมาะสม มีสาระแก่นสารของชีวิตที่แท้จริงแล้ว การหวังลาภยศที่มากเกินควร  
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ลดน้อยลง ซึ่งควรมี ดังน้ี 
    ก. การปฏิบัติตนตามปรัชญาและแผนการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
    ข. หลักเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง 
    ค. การดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสถานะของตัวเอง 
    ง. รู้จักรักษาสิทธิประโยชน์ของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
    จ. มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน 
    ฉ. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา 
   (4) ความรักและศรัทธาในอาชีพ บทบาทคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารด้านรักและ
ศรัทธาในอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดเพ่ือให้เกิดสังคมเกิดการยอมรับ นับถือ และศรัทธาในตัวผู้บริหาร และยอมรับ                 
นับถือต่อวงการศึกษา ดังน้ันผู้บริหารจึงควรแสดงบทบาท ดังน้ี 
    ก. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นครูและเป็นผู้บริหาร 
    ข. ยกย่องช่ืนชมในการประกอบอาชีพครูและผู้บริหาร 
    ค. ปกป้องเกียรติภูมิของครูและผู้บริหาร 
    ง. ส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
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    จ. เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
    ฉ. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
   (5) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ในแต่ละอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพช้ันสูง มักจะมี
จรรยาบรรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณเป็นบทบัญญัติที่กําหนดความรับผิดชอบเอาไว้เพ่ือ                 
เป็นทิศทางของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ ต้องปฏิบัตินอกจากจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นแล้ว ควรมีบทบาท
หน้าที่ ดังน้ี   
    ก. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    ข. แนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
    ค. มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
    ง. ยอมรับผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไข 
 สรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทท่ีจะต้องปฏิบัติ ดังเช่น บริหารงาน
วิชาการให้มีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้ใช้บริการทางการศึกษา ปรับปรุงสถานศึกษาให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี บริหารงานบุคคล บริการชุมชนทางวิชาการ อาคารสถานที่ บริหารงานด้านอาคารสถานท่ี
การบริหารกิจการนักเรียน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด และบทบาทที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องบูรณาการบทบาทเหล่าน้ันให้กลมกลืน ให้ไปด้วยกันได้ไม่ใช่ปฏิบัติตามบทบาทใหม่แล้วเลิกบทบาท            
เก่า การบูรณาการ การคัดเลือกให้ได้บทบาทท่ีสําเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
 
2.3 ขอบข่ายการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 39 ให้
กระทรวง ศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33-73) ได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการ                
ศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 
  1) การบริหารวิชาการ 
    แนวคิดของการบริหารวิชาการ คือ งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการโดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น               
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   ขอบข่าย/ภารกิจ 
    (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
   (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
    (3) การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
    (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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   (5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
   (6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
    (7) การนิเทศการศึกษา  
    (8) การแนะแนวการศึกษา  
    (9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    (10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
    (11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  
    (12) การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและ
สถานอ่ืนที่จัดการศึกษา  
  2) การบริหารงบประมาณ 
   แนวคิดของการบริหารงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพดีขึ้นต่อผู้เรียน 
  ขอบข่าย/ภารกิจ 
   (1)  การจัดทําแผนและเสนองบประมาณ 
     ก. การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
     ข. การทําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
     ค. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
   (2) การจัดสรรงบประมาณ 
     ก. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
     ข. การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
     ค. การโอนเงินงบประมาณ 
   (3)  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินการ 
     ก. การตรวจสอบการใช้เงินและผลการดําเนินการ 
     ข. การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
   (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
     ก. การจัดการทรัพยากร 
     ข. การระดมทรัพยากร 
     ค. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
     ง. กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
     จ. กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
   (5)  การบริหารการเงิน 
     ก. การเบิกเงินจากคลัง 
     ข. การรับเงิน 
     ค. การเก็บรักษาเงิน 
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     ง. การจ่ายเงิน 
     จ. การนําส่งเงิน 
     ฉ. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
   (6) การบริหารบัญชี 
     ก. การจัดทําบัญชีการเงิน 
     ข. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
     ค. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
   (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
     ก. การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ข. การจัดหาพัสดุ 
      ค. การกําหนดรปูแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
     ง. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
  3) การบริหารงานบุคคล 
   แนวคิดของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   ขอบข่าย/ภารกิจ 
   (1)  การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลัง 
     ก. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลัง 
     ข. การกําหนดตําแหน่ง 
     ค. การขอเลื่อนตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
   (2)  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
     ก. การดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรณีได้รับมอบอํานาจ 
     ข. การจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 
     ค. การแต่งต้ัง ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ง. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
     จ. การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตําแหน่ง 
   (3)  การเสริมสรา้งประสิทธิภาพ 
     ก. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ค. การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว 
     ง. การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
     จ. เงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนอ่ืน 
     ฉ. งานทะเบียนประวัติ 
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     จ. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
     ฉ. การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     ช. การขอหนังสือรับรอง 
   (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
     ก. กรณีวินัยไม่ร้ายแรง 
     ข. กรณีวินัยร้ายแรง 
     ค. การอุทธรณ์ 
     ง. การร้องทุกข์ 
     จ. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทําผิดวินัย 
    (5) การออกจากราชการ 
     ก. การลาออกจากราชการ 
     ข. การออกจากราชการกรณีไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                 
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
    ค. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
    ง. การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    จ. การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน หรือเหตุทดแทน 
    ฉ. กรณีมลทินมัวหมอง 
    ช. กรณีได้รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 
   4) การบริหารงานทั่วไป 
    แนวคิดของการบริหารท่ัวไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร 
ให้บริการ การบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานส่งเสริมสนับสนุน การอํานวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนา
สถานศึกษา ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส                    

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ขอบข่าย/ภารกิจ 
     (1) การดําเนินงานธุรการ 
     (2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     (3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
     (4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
     (5) การจัดระบบบริหาร 
     (6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
     (8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
     (9) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
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     (10) การรับนักเรียน 
     (11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
     (12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     (13) งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
     (14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
     (15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล องค์กรหน่วยงาน 
และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
     (16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
     (17) การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
     (18) งานบริการสาธารณะ 
     (19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน  ๆ 
   กล่าวโดยสรุป การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป ดําเนินงานในการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และเป็นคนที่มี
คุณภาพตามแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทั้งความดี ความเก่ง และมีความสุข 
 
2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
 
  2.4.1 ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
  การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาเป็นเทคนิค เพ่ือจะได้
นําพาสถานศึกษาของตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งมีความหมายภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ดังน้ี 
  สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544, หน้า 4–7) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง ศิลปะใน
การเป็นหัวหน้าคนที่พยายามทําทุกอย่างเพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ ภาวะผู้นําจะไม่แบบหรือชนิดตายตัวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  
  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546, หน้า 1) กล่าวว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง บุคคลที่มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทําให้บุคคลอ่ืน
ไว้ใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้นํามีหน้าที่ในการอํานวยการหรือสั่งการบังคับบัญชาประสานงานโดย
อาศัยอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้กิจกรรมงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 
  รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 278) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการว่า หมายถึง ภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นํา ความสําเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ภาวะผู้นําเป็นสําคัญ ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ในการพัฒนา โรงเรียนให้มีคุณภาพต้
องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 1) ให้ความหมายของภาวะ ผู้นําทาง
วิชาการ ว่าหมายถึงความสามารถของผู้บริหาสถานศึกษาในการนําบุคลากรในสถานศึกษา ให้ร่วมมือปฏิบัติงาน
จนบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  สถาบันผู้นําแห่งนอร์ทดาโกต้า (North Dagota LEAD – Center, 2001, p. 1) กล่าวว่า ภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ มีความหมายได้มากกว่าการนิเทศภายในกระบวนการเรียนการสอน ภาวะผู้นําทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องครอบคลุมทักษะการวางแผน การพัฒนาการทําให้เป็นผลสําเร็จ และการวัดผลท่ีเหมาะสม 
เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการใช้อิทธิพลต่อกลุ่มเพ่ือให้ดําเนินงานประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
 ฮิวส์ (Hughes, 1999, p. 9) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ ว่าหมายถึงกระบวนการของ 
การใช้อิทธิพลในองค์การเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
  ริชาร์ด (Richard, 1992, p. 325) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นําทางวิชาการ ว่าหมายถึง ความสามารถ                
ที่จะทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยและผ่านบุคคลอ่ืนโดยในขณะเดียวกันก็จะได้ความเคารพ ความมั่นใจ                
ความจงรักภักดีและให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ 
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้ อิทธิพล กระบวน
การให้ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้สําเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด 
 2.4.2 ความสําคัญและความจําเป็นของภาวะผู้นําทางวิชาการ 
  ในสภาวการณ์ที่โกลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการ เพ่ือให้
สถานศึกษาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยงข้องเกี่ยวกับความสําคัญ 
และความจําเป็นของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร ดังน้ี 
  รุ่ง แก้วแดง (2543, หน้า 278) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําทางวิชาการของ ผู้บริหาร
โรงเรียนว่า ภาพลักษณ์ของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนไป ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ (Instructional leadership) ที่เข้มแข็ง เพ่ือปฏิวัติการบริหาร โรงเรียนไปสู่ความมีประสิทธิภาพ 
โดยการเสริมพลังผู้บริหารโรงเรียนให้มีโอกาสใช้ความเป็นผู้นําอย่างเต็มศักยภาพ และหันมาทุ่มเทให้กับงาน
บริหารโรงเรียนเป็นหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูและนักเรียนก็จะมีมากขึ้นด้วย  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 ก, หน้า 1) ได้ให้ความสําคัญกับภาวะผู้นํา
ทางวิชาการและมองเห็นความจําเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการโดย กล่าวว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการจะทําให้ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเช่ือถือ ยอมรับ ศรัทธาและร่วมมือ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจจนบรรลุ ผลเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู ้มีส่วน            
เก่ียวข้อง ชุมชนและสังคม เน่ืองจากภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา  
  จากการศึกษาความสําคัญและความจําเป็นของภาวะผู้นําทางวิชาการ จากแนวคิดของนักวิชาการ
หลายท่านพอสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อ คุณภาพการสอนของครูและ
นํามาซึ่งความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงออก            
ให้ครูได้รับรู้อย่างชัดเจน นํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  
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 2.4.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารงานวิชาการให้สําเร็จได้น้ัน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ จึงจะทําให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทิผลสูงสุด มีนักวิชาการหลายท่านได้
กําหนดเก่ียวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังน้ี  
  คลิกแมน (Glickman, 2007, pp. 47-52) ได้เสนอองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการท่ีมีรากฐานมา
จากการนิเทศภายในอันเป็นบทบาทโดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนประกอบด้วย 3 ด้านใหญ่ๆ คือ ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน ด้านภาระหน้าที่ 
และด้านทักษะที่จําเป็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1) ด้านฐานความรู้ (knowledge base) เป็นความรู้ที่จําเป็นสําหรับภาวะผู้นําทางวิชาการ 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจําแนกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ  
     (1) โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (effective school literature) เป็นความรู้เก่ียวกับ 
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่สนับสนุน โดยการวิจัย ซึ่งงานวิจัยเป็นงานช้ินสําคัญๆ ทุกงานต่างบันทึก ลักษณะ
พิเศษของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่า คณะครูต่างมีความเห็นพ้องในจุดประสงค์เดียวกัน และมีความเชื่อมั่นใน
ความสําเร็จ การที่ลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูในโรงเรียนรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของงานที่ย่ิง
ใหญ่ และทํางานเพ่ือการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะต้องประกอบด้วยการ
มีพันธกิจที่ชัดเจน และเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการที่เข้มแข็ง  
ต้ังความคาดหวังเก่ียวกับครู และนักเรียนไว้สูง มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่เสมอ มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และเน้นให้ความสําคัญกับการบรรลุทักษะเบ้ืองต้น                 
ของผู้เรียน  
    (2) การสอนที่มีประสิทธิภาพ (research on effective teaching) การสอนที่มี 
ประสิทธิผลที่สนับสนุนโดยการวิจัย เป็นความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้นําทางวิชาการ งานวิจัยเก่ียวกับ การสอนที่มี
ประสิทธิผลจะบอกให้ผู ้บริหารโรงเรียนทราบถึงวิธีการท่ีทําให้การสอนบรรลุผลตาม จุดมุ ่งหมาย ถึงแม้                   
ว่างานวิจัยดังกล่าวจะไม่ได้บอกถึงวิธีที่ดีที่สุด เน่ืองจากข้ึนอยู่กับเป้าหมายของโรงเรียนแต่ละแห่งที่จะต้องเลือก
วิธีที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนของตนเอง เช่น การต้ังเป้าหมายให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ที่สูง ผู้นํา
ทางวิชาการต้องมีตัวอย่างงานวิจัยทางการสอนท่ี สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับเป้าหมายดังกล่าว ดังน้ัน 
งานวิจัยเก่ียวกับการสอนที่มีประสิทธิผล จึงเป็นหนทางที่เหมาะสมชัดเจนเป็นรูปแบบโดยตรงของการสอน 
และเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสําหรับการนํามาใช้ทางช้ันเรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารโรงเรียน  
    (3) ปรัชญา และความเช่ือในการจัดการศึกษา (education philosophy and belief) 
หมายถึง ปรัชญา และความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนที่เกิดจากการนําองค์ประกอบด้าน    
ความรู้เก่ียวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล และการสอนที่มีประสิทธิผล บรรจุลงในปรัชญา และความเช่ือมั่นในการ
จัดการศึกษาซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  ๆคือปรัชญาสารัตถนิยม (essentialism) ปรัชญาประสบการณ์
นิยม (experimentalism) และปรัชญาอัตนิยมหรืออัตถิภาวนิยม (existentialism) ปรัชญา และความเช่ือในการ
จัดการศึกษาจะมีความสัมพันธ์วิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้ในการนิเทศภายในของครู คือ จะควบคุมความเช่ือ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้ในการนิเทศภายใน 
    (4) พัฒนาการทางการบริหาร (administrative development) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการทางการบริหารโรงเรียนในด้านพฤติกรรมการบริหาร นโยบายการปฏิบัติที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพของ
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โรงเรียน การจัดให้มีความสมดุลระหว่างการจัดการ และทักษะทางวิชาการ การพัฒนา และการดําเนินงานตาม
แผนความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับนักวิจัยส่วนใหญ่ที่ยอมรับว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กําหนดประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการ เป็นผู้มีบทบาทในการริเริ่มกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้ช่วย
เหลือหรืออํานวยความสะดวก เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งระดับของบทบาทเหล่าน้ีเป็นตัวกําหนดความสําเร็จ
ของโรงเรียน บทบาททางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริหารการ
บริหารงาน นโยบายการปฏิบัติที่ส่งผลประสิทธิภาพของโรงเรียน การจัดให้มีความสมดุลระหว่างการจัดการ 
และทักษะทางวิชาการ การพัฒนาและการดําเนินงานตามแผน 
    (5) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (change theory) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหาร
โรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากในขณะที่บุคคลท่ัวไปไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการต้องมุ่งมั่นในการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ตลอดจนความเช่ือ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงได้น้ัน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน คือ ความพอใจ ความยุ่งเหยิง 
ความสับสน และการริเริ่มใหม่ ความพอใจ คือ ความรู้สึกจะมีการเปลี่ยนแปลง ความยุ่งเหยิง คือความรู้สึก
ขณะที่เริ่มมีคําถามเข้ามา ความสับสน คือ ความรู้สึกเมื่อมีคําตอบเข้ามา การริเริ่มใหม่ คือ ความรู้สึกเมื่อได้รับ
คําตอบเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าข้ันตอนทั้งสี่ของสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมได้โดยผู้บริหาร
โรงเรียน แต่สําหรับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องอาศัยวิธีการ และขั้นตอนในการกําหนดทิศทาง                
ที่เหมาะสมต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลง คือ การสร้างความสัมพันธ์ (building a relationship) เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงกับลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
ปัญหา การเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่ตรงประเด็น (gaining acceptance) การรักษามาตรฐาน และการริเริ่มใหม่ 
    2) ด้านภาระหน้าที่ (tasks) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์
กับความรู้ข้างต้น ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปน้ีคือ  
    (1) การนิเทศภายใน และการประเมินผลการสอน (instructional evaluation supervision) 
หมายถึง การนิเทศภายในในห้องเรียน เพ่ือช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งหนทางที่สามารถ               
ช่วยเหลือครูปรับปรุงการสอนได้ดี คือ รูปแบบการนิเทศภายในแบบคลินิกโดยผู้บริหารโรงเรียนควรนิเทศแบบ
คลินิก อย่างน้อยที่สุดปีละ 2 ครั้ง ขั้นตอนการนิเทศภายในแบบคลินิกประกอบด้วยขั้นประชุมครูก่อนการสังเกต
การสอน ขั้นสังเกตในห้องเรียน ขั้นการอธิบายผลการสังเกตขั้นการประชุมนิเทศ และขั้นวิจารณ์การสอน                     
ซึ่งการนิเทศภายในและการประเมินผลการสอนเป็นภาระหน้าที่ ปฏิบัติได้โดยผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่จริงใจกับครู และปฏิบัติตนให้เป็นท่ีไว้วางใจ  
    (2) การพัฒนาทีมงาน (staff development) การพัฒนาทีมงานเป็นภาระหน้าที่ของ             
ผู้บริหารโรงเรียน ในการปรับปรุงการสอนของครูในโรงเรียน ให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีความหมาย เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียนจึงมีหน้าที่หาแนวทางในการจัด การศึกษาไปพร้อม
กับการได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองของครูด้วย ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถทําได้โดยการจัดบริการการศึกษาใน
โรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมพบปะทีมงาน การเย่ียมเยียนโรงเรียน จัดกิจกรรมการอ่าน
เก่ียวกับวิชาชีพเป็นต้น ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ทีมงานท่ีมีประสิทธิผล ควรเป็นกิจกรรมเพ่ือการติดตาม            
ช่วยเหลือครูเป็นกิจกรรมที่มีความชัดเจน ต่อเน่ืองตรงประเด็น และส่งผลต่อการสอนเป็นกิจกรรม เพ่ือการ
ติดตามช่วยเหลือครู เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมการสังเกตระหว่างเพ่ือนครูด้วยกัน (peer observation) ผู้บริหาร
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โรงเรียนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ควรมีการประชุมและวิเคราะห์ทักษะที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์ในช้ันเรียน และการปรับปรุงทักษะต่างๆ ที่ประสบผลสําเร็จเป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมครูในการเป็นผู้นํา และเป็นกิจกรรมซึ่งครูมีส่วนร่วมในการวางแผน  
    (3) การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) จากสภาพของการจัดการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้บทบาทของผู้นําทางวิชาการกลายเป็นบทบาทที่สําคัญมากขึ้นเน่ืองจากประสิทธิผลของ
การศึกษาเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ผู้นําทางวิชาการจึงต้องเป็นผู้ที่ทํางานร่วมกับครู เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในช้ันเรียน ดังน้ันผู้นําทางวิชาการจึงต้องมีภาระหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรโดยการทํางานร่วมกับครู เพ่ือจะ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
    (4) การพัฒนากลุ่ม (group development) การพัฒนากลุ่มเป็นภาระหน้าที่ของ                
ผู้บริหารโรงเรียนที่สําคัญในการนําไปสู่ภาวะผู้นําทางวิชาการ การเรียนรู้ทักษะของการทํางานร่วมกับกลุ่ม                    
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนเป็นสิ่งสําคัญของผู้นําทางวิชาการท่ีมีประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องนํา
ความรู้ที่เก่ียวกับประสิทธิผลของกลุ่ม รูปแบบของผู้นํากลุ่มความผิดปกติของการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และ
การ              แก้ปัญหาความขัดแย้งไปใช้ในการพัฒนากลุ่ม  
    (5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัย              
เหล่าน้ันไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือ 
และสนับสนุนเพ่ือให้สามารถวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองได้  
    (6) การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (positive school climate) การสร้าง 
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นภาระหน้าที่สําคัญของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทาง วิชาการ ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคคลสําคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอันจะนําไปสู ่การเรียนรู ้ของนักเรียน               
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะมีผลต่อขวัญกําลังใจที่ดีของครู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ที่สูงขึ้น การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร และทีมงานในโรงเรียน                     
เพ่ือแยกแยะระหว่างปัจจัยที่สร้างสรรค์ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้กับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องหากลยุทธ์ เพ่ือใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยที่
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และพิชิตปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางบรรยากาศในการเรียนรู้โดยอาศัยความร่วมมือ 
ระหว ่างผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียน  
    (7) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน (school community involvement)  โรงเรียน
เป็น หัวใจของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์เก้ือกูลซึ่งกันและกัน  
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถมีบทบาทในการนําชุมชน ชุมชนสามารถเป็นผู้สนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน
ได้หลายทาง เช่น เป็นอาสาสมัครช่วยงานภายในโรงเรียนเป็นวิทยากรในช้ันเรียน เป็นท่ีปรึกษาในโรงเรียน เป็นต้น              
การท่ีผู้ปกครองสนใจการศึกษาของนักเรียนเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการเปิดโรงเรียนสู่ชุมชนให้ผู้ปกครอง และชุมชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินการกระทําของโรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนตลอดจนให้คําแนะนําบทบาทของ
ผู้นําโรงเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่มกับชุมชน โดยการใช้เอกสารการเย่ียมบ้าน การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  
   3) ด้านทักษะที่จําเป็น (skill needed) ในการนําความรู้ไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ที่สมรรถภาพผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องมีทักษะภาวะผู้นํา (leadership skill) และทักษะทาง
เทคนิค ทักษะภาวะผู้นํา ประกอบด้วยทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านบุคคล ทักษะการนิเทศภายใน และ
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ทักษะการแนะแนวทางการตัดสินใจของกลุ่ม ส่วนทักษะทาง เทคนิค (technical skills) ประกอบด้วย ทักษะการต้ัง
เป้าหมาย ทักษะการประเมินผล และการวางแผน ทักษะการสังเกต และทักษะการวิจัยและประเมินผล                       
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
    (1) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (communication skills) ทักษะการติดต่อสื่อสารเป็น 
ทักษะของผู้นําทางวิชาการท่ีมีความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียน
ใช้เวลาประมาณ 70 – 80 % ของเวลาทํางานในการติดต่อสื่อสารกับบุคลอ่ืน เวลาดังกล่าวจะใช้เวลาในการฟัง 
การพูด การเขียนและการอ่าน ซึ่งตามปกติในการฟัง ผู้ฟังมักจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดพูดทั้งหมด แต่จะรับรู้ได้
ประมาณ 1 ใน 4 ส่วน ดังน้ันการฟังที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นการฟังอย่างเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ผู้พูดพูด ฟังอย่างมีจุด
ประสงค์โดยการแลกเปลี่ยนข้อความและฟัง โดยใช้ความจําช่วยระลึกถึงสิ่งที่ได้ฟัง ดังน้ันการติดต่อสื่อสาร            
จึงเ ป็นการ ติดต่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งผลลัพธ์ก็ คือ ความเข้าใจ ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการ
แลกเปลี่ยนทางความคิด ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นพ้องร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความคิด  
    (2) ทักษะด้านบุคคล (people skills) ทักษะด้านบุคคลเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้นํา
ทางวิชาการ และเป็นทักษะที่ช้ีขาดความสําเร็จของตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เน่ืองจากตําแหน่ง ผู้บริหาร
โรงเรียน ทีมงาน นักเรียน เป็นต้น ตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําเป็นผู้กําหนดทิศทางโรงเรียนในการ                     
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ที่จําเป็นคือ ความเช่ือถือ หรือความ
ไว้วางใจ การจูงใจ (trust) การกระจายอํานาจ (empowerment) และความเป็นเพ่ือนในอาชีพ (collegiality)               
เป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความคิด การเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อนักเรียน  
    (3) ทักษะการนิเทศภายใน (supervisory) ทักษะการนิเทศภายใน หมายถึงความสามารถ
ของผู้บริหารโรงเรียนในการเลือกใช้วิธีการนิเทศภายในในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งในการ
ทํางาน ร่วมกับครู แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกําหนดวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุด วิธีการ
ดังกล่าวมีทั้งการนิเทศภายในทางอ้อม การนิเทศภายในแบบร่วมมือไปจนถึงการนิเทศภายในแบบเป็นทางการ  
    (4) ทักษะการตัดสินใจร่วมกัน (group decision– making) เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ใช้
อธิบายว่าทําอย่างไรจึงจะเกิดการตัดสินใจร่วมกันขึ้นได้ ในการตัดสินใจร่วมกันน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้
วิธีการเพ่ือที่จะให้แนวคิด นโยบาย เป้าหมายในการทํางานเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารควรเปิด 
โอกาสให้สมาชิกในกลุ่มตัดสินใจ วิธีดําเนินงานร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน จะนําไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกัน                    
การตัดสินใจประกอบด้วยการตัดสินใจข้างเดียว และการตัดสินใจท่ีมีการปรึกษาหารือ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน           
ต้องเลือกใช้แนวทางในการตัดสินใจให้เหมาะสม  
    (5) ทักษะการกําหนดเป้าหมาย (goal setting or envisioning) ทักษะการกําหนด               
เป้าหมาย หรือทักษะการกําหนดวิสัยทัศน์เป็นสมรรถภาพในการสร้างมโนคติ และการถ่ายทอดความต้องการให้
เกิดมโนคติน้ันอย่างเหมาะสม โดยการชักจูงให้บุคคลอ่ืนพิจารณาเป้าหมาย และร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือ              
รือร้นจนทําให้วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายน้ันถูกกําหนด และควบคุมจน กลายเป็นการต้ังมั่น การพิจารณา                 
การกําหนดวิสัยทัศน์ สามารถพิจารณาได้ตามขบวนการต่อไปนี้ คือ การกําหนดมโนทัศน์ที่เป็นรูปธรรม                 
การวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค การกําหนดกลยุทธ์สําหรับ เอาชนะอุปสรรค และการวิเคราะห์การทํางาน                  
เพ่ือให้เป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์เป็นผลสําเร็จ  
    (6) ทักษะการวัดผลและการวางแผน (assessing and planning) ทักษะการประเมินผล 
และการวางแผนเป็นทักษะที่ใช้ในการประเมินผล และวางแผนการประเมิน เพ่ือนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิสัย
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ทัศน์ของโรงเรียนให้ไปสู่ความสําเร็จ ได้แก่ การใช้เวลาสําหรับการวางแผน การประเมินเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงในองค์การ โครงสร้างขององค์การ จุดอ่อน กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เป็นต้น ในการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้ไปสู่ความสําเร็จ จําเป็นต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งข้อมูล          
ข่าวสารท่ีจําเป็นสําหรับโรงเรียนน้ัน สามารถเข้าถึงได้มากมายหลายทาง เช่น สอบถามจากผู้เก่ียวข้อง อ่านจาก
บันทึกของโรงเรียน การสํารวจแบบ open–end และการใช้เทคนิคเดลฟายเป็นต้น นอกจากน้ีในการประเมินผล
จําเป็นต้องมีการวางแผนการประเมิน เพ่ือที่จะประเมินการวางแผนได้หลายวิธี เช่น แผนภูมิของ แกนด์ชาร์ด 
(gant charts) โปรแกรมประเมินผล (PERT) เทคนิค PPBS การบริหารโรงเรียนโดยยึด วัตถุประสงค์ (MBO)               
เป็นต้น  
    (7) ทักษะการสังเกต เน่ืองจากครูเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีสมรรถภาพในองค์การ ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถอํานวยความสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้จัดเตรียมให้ผลสะท้อนกลับต่อครู โดยวิธีการ
สังเกตให้เกิดประโยชน์ การสังเกตเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนทําการสังเกต การสังเกตเป็นกิจกรรมที่ผู้
บริหารโรงเรียนทําการสังเกตการณ์เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีวิธีการสังเกตได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น การสังเกตเพ่ือแนะนําการสอน การสังเกต เพ่ือช่วยให้ครูได้ทราบผลสะท้อนกลับ               
ของการสอน เพ่ือปรับปรุงงาน เป็นต้น  
    (8) ทักษะการวิจัย และการประเมินผลในการวิจัย และประเมินผลที่ดีควรมีความชัดเจน
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่จะต้องวิเคราะห์ความสําเร็จของโปรแกรมการสอน และกําหนดการเปลี่ยนแปลงที่                
จําเป็น สําหรับการทําให้โปรแกรมการสอนเป็นผลสําเร็จ ในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
โปรแกรมการสอนจะต้องทําบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่กว้างขวาง ครอบคลุมและเช่ือถือได้  
  เว็บเบอร์ (Weber, 2002, p. 2) ได้จําแนกองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการออกเป็น 5              
องค์ประกอบ คือ  
    1) การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน (defining school mission)  
    2) การส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน (promoting positive learning 
climate)  
    3) การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู (observing and giving feedback to 
teachers)  
    4) การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน (managing curriculum and instruction)  
    5) การประเมินผลโปรแกรมการสอน (assessing the instructional program)  
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 ก, หน้า 3-20) ได้กําหนดองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําทางวิชาการไว้ 6 ด้าน คือ  
    1) ด้านภูมิหลังและประสบการณ์ที่ดี ประกอบด้วยภูมิหลัง และประสบการณ์ ด้านการศึกษา 
ด้านความรู้และประสบการณ์ ด้านศีลธรรม ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้าน ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   2) ด้านบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง ลักษณะส่วนรวมของบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะของ บุคคล
น้ันๆ และเป็นพฤติกรรมการกระทําที่แสดงออกของบุคคล องค์ประกอบ ด้านบุคลิกภาพท่ีดี ประกอบด้วย
บุคลิกด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  
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   3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ คุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเคร่ืองเก้ือหนุนต่อภาวะผู้นําได้แก่ 
ความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ความมุ่งมั่น ความเพียร ความเสียสละ ความเที่ยงธรรม และการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  
   4) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ               
ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับปรัชญา อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการเรียนรู้ การบริหารโรงเรียน หลักสูตร การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การติดต่อสื่อสาร                 
เป็นต้น  
   5) ด้านทักษะ หมายถึง ทักษะที่จะทําให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําบุคคลในโรงเรียน               
ให้ปฏิบัติงานตามภารกิจไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ทักษะในการ จัดการ
ตนเอง (self management skill) และทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal skill)  
   6) ด้านความสามารถ (abilities) ประกอบด้วยความสามารถในการรวมนํ้าใจบุคลากรใน
โรงเรียน ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน ความสามารถในการนําความคิด วิธีการ นวัตกรรม
ใหม่  ๆมาสู่โรงเรียน พ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ และความสามารถในการนําโรงเรียนให้
ทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 8 ด้าน ดังน้ี  
    (1) การกระตุ้นให้ครูตระหนัก และเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียน และคาดหวังไว้ให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
    (2) การมีบทบาทสําคัญในการใช้ยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงงานด้านวิชาการ  
    (3) การสร้างสิ่งจูงใจให้ครู และใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ  
    (4) การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ  
    (5) การใช้ทรัพยากรบุคคล และวัสดุอย่างสร้างสรรค์  
    (6) การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย และเป็นระเบียบ  
    (7) การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู  
    (8) การสังเกตการณ์สอนของครู และให้ข้อมูลย้อนกลับ  
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หน้า 126) ได้ กําหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการไว้ดังน้ี  
   1) การยึดหน้าที่ในการปรับปรุงงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น                  
ผู้บริหารต้องมีการวางแผนพัฒนาทางวิชาการ มุ่งมั่นที่ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ตรงตาม               
เป้าประสงค์ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการมีการจัดประชุม เพ่ือหาทาง ปรับปรุงงาน               
ด้านวิชาการอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนร่วมกับครูสร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ  
   2) การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครู และนักเรียนที่ทํางานด้านวิชาการ ผู้บริหารควรสร้าง
ระบบการให้รางวัลสําหรับนักเรียน และครู ซึ่งสนับสนุนการปรับปรุงด้านวิชาการและกระตุ้นความเป็นเลิศใน
การทํางาน เช่น สร้างกลยุทธ์ทางด้านแรงจูงใจ สร้างขวัญของโรงเรียน ทําเสื้อยืดหรือ แต่งเพลงที่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการของโรงเรียน  
   3) การติดตามผลความก้าวหน้าทางวิชาการ หลักฐานด้านเอกสารที่ดีของครูใหญ่ที่มี 
ประสิทธิภาพ คือ ผลความก้าวหน้าของนักเรียนจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แต่ละ
ระดับแต่ละช้ัน และแต่ละคน หลักฐานเหล่าน้ีสะท้อนสิ่งที่แท้จริงถึงจุดมุ่งหมายทางวิชาการ และคุณค่าทาง            
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ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารมีส่วนร่วมผลประโยชน์กับครู และใช้ข้อตกลงที่เป็น มาตรฐาน และสิ่งที่ไม่                
สอดคล้องกับมาตรฐานก็นํามาแก้ไขให้ถูกต้อง  
  วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของ               
ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ  
    1) ด้านบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้นําในการบริหารจัดการ เพ่ือผลสําเร็จ ของงานที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษาในโรงเรียนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการ                
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องแสดงบทบาทเป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   3) ด้านความสามารถเป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษา
ที่สามารถนําการเปลี่ยนแปลงใหม่  ๆ มาสู่สถานศึกษาอันจะส่งผลต่อการยอมรับ และ ความร่วมมืออย่างมั่นใจของ              
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   4) ด้านบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้นําทางวิชาการ ให้มีความเช่ือมั่นในตนเองที่จะ ทําให้ผู้ร่วมงานเกิด
ศรัทธา ยอมรับและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนประสบผลสําเร็จ และส่งผลต่อ               
คุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
   5) ด้านการนิเทศภายในเป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้นําในการเป็นผู้นิเทศ และให้คําปรึกษาเพ่ือช่วย
เหลือแก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   6) ด้านการวางแผนเป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะช่วยทําให้มองเห็นภาพของ สถานศึกษา 
ว่าขณะน้ีเราอยู่ ณ จุดใด และต้องการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพ่ือเป็นการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนอันจะส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และผู้เรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ  
   7) ด้านการอํานวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของ               
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการจะต้องแสดงบทบาทในด้านการอํานวย
ความสะดวก เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกๆ ด้านให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน               
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
   8) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหน่ึงของภาวะผู้นําทางวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ             
เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   แมคอีแวน (McEwan, 1998, p. 13) กล่าวถึงภาวะผู้นําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลว่า ประกอบ              
ด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ  
   1) การสถาปนาเป้าหมายทางวิชาการที่ชัดเจน  
   2) การจัดการทีมงาน (staff)  
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   3) การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
   4) การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
   5) การต้ังความคาดหวังที่สูงเก่ียวกับทีมงาน  
   6) การพัฒนาครูให้เป็นผู้นํา  
   7) การสร้างและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรียน ทีมงาน และผู้ปกครอง  
   เฮค ลาร์เซนและคณะ (Heck et al, 1995, p. 95) ได้กําหนดองค์ประกอบของความเป็นผู้นํา               
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ด้าน ได้แก่  
   1) การปกครองโรงเรียน (school governance)  
   2) การจัดบรรยากาศโรงเรียน (school climate)  
   3) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (school instructional organization)  
  สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ จะประกอบด้วยความสามารถในการ
กําหนดเป้าหมายของโรงเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามหลักสูตร การเอาใจใส่ดูแล
ครู นักเรียน มีการนิเทศภายใน มีการวัดผลและประเมินผล สนับสนุนการศึกษาหาความรู้ พัฒนาวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญและให้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น ผู้วิจัยได้ทําตารางสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือหา องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

 

ข้อ 

 

 
แนวคิด 

 
 

Gli
ck

m
an

 

We
be

r 

สป
ช. 

ถวิ
ล ม

าต
รเล

ี่ยม
 

วิ ษ
ณุ 

จุล
วร

รณ
 

Mc
Ew

an
 

เฮค
 ลา

ร์เซ
นแ

ละ
คณ

ะ (
He

ck
 et

 al
) 

รว
มค

วา
มถี่

 

1 ด้านฐานความรู้ / x / x x x x 2 
2 ด้านภาระหน้าที่ / x X x x x x 1 
3 การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน x / X x X / x 2 
4 การส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน x / X / / / / 5 
5 การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู x / X x X x x 1 
6 การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน x / X x X x x 1 
7 การประเมินผลโปรแกรมการสอน  x x / x X x x 1 
8 ด้านภูมิหลังและประสบการณ์ที่ดี x x / x X / x 2 
9 ด้านบุคลิกภาพที่ดี x x / x / x x 2 
10 ด้านคุณธรรมจริยธรรม x x / x X x x 1 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

37 
 

ตาราง 1 (ต่อ) 
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11 ด้านความสามารถ x / / x / x x 3 
12 การยึดหน้าที่ในการปรับปรุงงานวิชาการ  x x X / X x x 1 
13 การสร้างสรรค์แรงจูงใจให้แก่ครู  x x x / x x x 1 
14 การติดตามผลความก้าวหน้าทางวิชาการ  x x x / x x x 1 
15 ด้านบริหารจัดการ  x x x x / / / 3 
16 ด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา x x x x / x x 1 
17 ด้านการนิเทศภายใน x x x / / / x 3 
18 ด้านการวางแผน / x / x / / x 4 
19 ด้านการอํานวยความสะดวก x x x x / / x 2 
20 การต้ังเป้าหมาย และคาดหวังทางวิชาการที่

ชัดเจนกับทีมงาน  
x x x x x / x 1 

21 การพัฒนาครูให้เป็นผู้นํา  x x x x x / x 1 
22 การสร้างและรักษาเจตคติที่ ดีของนักเรียน 

ทีมงานและผู้ปกครอง  
x x x x x / x 1 

23 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน x x x x x x / 1 
 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดและความคิดเห็น
ของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้น มีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง สอดคล้องกันบ้าง ในการวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จากนักวิชาการหลายท่าน               
ซึ่งประกอบด้วย คลิกแมน (Glickman, 2007, p. 47-52), เว็บเบอร์ (Weber, 2002, p. 2 ), ถวิล มาตรเลี่ยม 
(2544, หน้า 126), วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95), แมคอีแวน (McEwan, 1998 , p. 13), เฮค ลาร์เซน 
และคณะ (Heck et al, 1995, p. 95) สรุปได้ดังน้ี 1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านการนิเทศ
ภายใน 4) ด้านการวางแผน 5) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
   1) ด้านการบริหารจัดการ  
   ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารเป็นเบ้ืองต้นก่อน กล่าวคือ สืบเน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์โดย
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ธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเด่ียว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่โดดเด่ียว                
ตามลําพัง เช่น ฤาษี การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า 
ครอบครัว (family) เผ่าพันธ์ุ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country) เมื่อมนุษย์
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นํากลุ่ม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นน้ีได้มีวิวัฒนาการตลอดมา 
โดยผู้นํากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่การ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มน้ัน เรียกว่า การบริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public 
administration) ด้วยเหตุผลเช่นน้ี มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และ
ทําให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า "ที่ใดมีประเทศ ที่น่ันย่อมมีการบริหาร" (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2548, หน้า 5-6) 
 การบริหารจัดการ (management administration) การบริหารการพัฒนา (development 
administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต่ละคํามีความหมายคล้ายคลึง
หรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1 ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐ
ที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ               
ในการบริหารราชการ 2 มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือ               
การวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ 3 มีจุดหมายปลายทาง 
คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหาร
จัดการเน้นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกําไร 
การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลด
พิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย 
แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหาร               
การบริการเน้นเร่ืองการอํานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548, หน้า 
5-6) 
 การบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ใช้กรอบการบริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล               
โดยนําหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล”                
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความ               
คุ้มค่ามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติ
บุคคลด้วย โดยนําหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมาบูรณราการเข้ากับการดําเนินงานด้านต่างๆ  ของสถานศึกษาซึ่ง
ได้แก่  การดําเนินงานด้านวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารท่ัวไป  และเป้าหมายในการจัด
การศึกษาคือทําให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข (เนตร์พัณณา  ยาวิราช, 2546, หน้า 23-24)  
1) ด้านวิชาการงานวิชาการเป็นงานหลัก  หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา                   
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้               
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว  สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                    
ซึ่ง จะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังการ วัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ
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นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) ด้านงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณ               
ของสถานศึกษามุ่งเน้น ความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์
สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษ  ส่งผลให้เกิด
คุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 3) ด้านบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 4) ด้านการบริหาร 
ทั่วไป การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และ                   
การอํานวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้               
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลงานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพในการดําเนินชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียน               
มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและมีหน้าที่ดูแลนักเรียน ช้ีนําให้สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข อีกทั้งมีทักษะชีวิตนําไปสู่การนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง 
  เวบเบอร์ (Weber, 2002, p. 2)  กล่าวว่า งานของโรงเรียนน้ันมีลักษณะหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มก้อน 
และแยกเป็นช้ินน้อย มีงานมากมายที่ต้องปฏิบัติ สภาพการณ์ดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นผู้แสดงออก
ถึงภาวะผู้นําในทุกด้าน จึงถือได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการในองค์การ                   
มีรายละเอียดดังน้ี  
  เชลล์ (Chell, 2001, Online) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันที่อยู่ในระยะ
การเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้า ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้นําการบริหารจัดการใน
โรงเรียน  
  วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 99-100) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมีความคิดว่าระบบ
การบริหารงานในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการคือกลไกสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงาน            
ต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย                
อย่างสูงสุด ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจสั่งการใน               
ทุกด้าน การบริหารจัดการจึงถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหารโรงเรียน  
   จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเป็นบทบาทของ ผู้บริหาร
โรงเรียนที่จะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นําในทุกด้าน เพ่ือให้การดําเนินงานของโรงเรียน บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
  ดังน้ันสรุปได้ว่า ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง
บทบาทฐานะผู้นํา ในการบริหารจัดการ แนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร การพัฒนาไปในทิศทางที่ทําให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้นเพ่ือผลสําเร็จของงานที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดนโยบายการตัดสินใจ และการสั่งการ  
   2) ด้านความรู้ ความสามารถ  
  ผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หรืออยู่ในองค์การใดก็ทําหน้าที่ในการจัดการ 4 อย่าง ได้แก่ 
การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การโน้มนํา (leading/influencing) และการควบคุม 
(controlling) และการที่ผู้บริหารจะสามารถทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการได้ประสบผลสําเร็จน้ัน ต้องมี
ความสามารถที่ดีด้านการจัดการ ซึ่งทักษะสําคัญในเบ้ืองต้นที่ผู้บริหารควรมีอย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ 
ความสามารถด้านเทคนิค (technical skills) ความสามารถด้านคน (human skills) และความสามารถ               
ด้านความคิด (conceptual skills) 
 ความสามารถด้านเทคนิค (technical skills) เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน สําหรับผู้บริหารระดับสูงทักษะความสามารถนี้จะเป็นเรื่องเก่ียวกับความรู้
ทั่วไปของอุตสาหกรรม ขบวนการและผลิตภัณฑ์ขององค์การ และสําหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น                
จะเป็นทักษะความสามารถเฉพาะด้านในงานที่ทํา เช่น การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต 
ระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมาย การตลาด เป็นต้น ทักษะทางด้านเทคนิคมักเป็นความสามารถเก่ียวกับตัวงาน เช่น 
ขบวนการหรือผลิตภัณฑ์ 
 ความสามารถด้านคน (human skills) เป็นทักษะในการทําให้เกิดความประสานงานกันของกลุ่มที่
ผู้บริหารน้ันรับผิดชอบ เป็นการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทัศนคติ การสื่อสาร และผลประโยชน์ของบุคคลและ
กลุ่ม เป็นทักษะการทํางานกับคน 
 ความสามารถด้านความคิด (conceptual skills) เป็นความสามารถในการมององค์การในภาพรวม 
ผู้บริหารที่มีทักษะด้านความคิด จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การว่ามีผลต่อกัน
อย่างไร และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับปัจจัยแวดล้อมองค์การ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนหน่ึง
ขององค์การมีผลกระทบกับส่วนอ่ืน  ๆอย่างไร 
 ความสามารถด้านความคิด น้ีจะย่ิงมีความสําคัญมากข้ึนเมื่ออยู่ในระดับบริหารที่สูงขึ้น ขณะท่ี
ทักษะด้านเทคนิคจะมีความสําคัญน้อยลงในระดับบริหารที่สูงขึ้น เน่ืองจากผู้บริหารในระดับที่สูงจะเข้ามาดูแล
ในรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ในการผลิต และด้านเทคนิคน้อยลง แต่จะเน้นไปที่การมองภาพรวมของ
องค์การและทิศทางที่จะพัฒนาไปขององค์การมากกว่า ส่วนทักษะด้านคน ยังคงมีความสําคัญอย่างมากในทุก
ระดับของการบริหาร เพราะทุกระดับต้องเก่ียวข้องกับคน 
 เวบเบอร์ (Weber, 2002, p. 2) การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการเป็น               
ผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดของสถานศึกษาที่จะสามารถนําการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่
โรงเรียน เป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้ร่วมงาน และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม รวมทั้งมีผลสะท้อน             
ต่อผล และวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
  กลิคแมน (Glickmsn, 1990, Online) กล่าวว่าบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความรู้ คืออํานาจ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ก, หน้า 3) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการ เป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อผู้ร่วมงาน และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม 
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รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลและวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ละแห่ง แต่การที่จะให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมาย               
ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําทางวิชาการ ด้านความรู้ความสามารถ  
  วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 100-101) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมีความคิดว่า                   
ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการ ซึ่งเป็นเสาหลักที่มีความสําคัญอย่างย่ิง และมีบทบาทสูงสุดใน               
การบริหารจัดการในโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเฉียบแหลม สามารถนํา               
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษามาสู่บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  
  จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการด้านความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนสามารถนํา
การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษามาสู่บุคลกรในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  
  ดังน้ันสรุปได้ว่า ด้านความสามารถ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึง
บทบาทการเป็นผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดของสถานศึกษาที่จะสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่โรงเรียน อันจะส่งผลต่อการยอมรับและความร่วมมืออย่างมั่นใจของผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การกําหนดนโยบายการตัดสินใจ และการสั่งการ  
   3) ด้านการนิเทศภายใน 
   การนิเทศภายในมีความสําคัญในการพัฒนาครูให้มีศักยภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลอันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน
การสอนของครูโดยให้การช่วยเหลือ แนะนํา ควบคุมเพ่ือให้งานมีคุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด ไพโรจน์ 
กลิ่นกุหลาบ (2542, หน้า 11) เพราะการนิเทศเป็นการกระทําของผู้บริหารร่วมกับครูในการพัฒนาการเรียน               
การสอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการผลักดันให้การนิเทศบรรลุผลและ               
เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ชารี มณีศรี (2542, หน้า 52–53) 
และการนิเทศภายในจะช่วยให้ครูปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน               
การจัดการนิเทศการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้อง
คํานึงถึงกระบวนการนิเทศการสอนซึ่งการนิเทศการสอนจะตรงกับเป้าหมายในการปรับปรุงการเรียนการสอน
มากที่สุดผลการสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศภายในในประเทศไทย สายใจ ประยูรสุข (2551, หน้า บทคัดย่อ)              
ที่ได้ศึกษาความต้องการนิเทศการสอนของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการนิเทศที่ผ่านมา
ปรากฏว่าครูยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน จึงเป็นสาเหตุให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไป               
อย่างเช่ืองช้า และไม่ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากคุณภาพการนิเทศการสอนมีความเก่ียวข้องกับคุณภาพการสอน
ของครูซึ่ง ยนต์ ชุ่มจิต (2542, หน้า 12) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจําเป็น               
ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงกระบวนการเรียน               
การสอนในโรงเรียนจะเกิดข้ึนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในตัวครูผู้สอน 
    เฟลมมิ่ง และเฟลมม่ิง (Fleming & Fleming, 2001, Online) ได้เสนอว่า ผู้นําทาง
วิชาการท่ีมุ่งมั่น และหวังผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 1 ใน 7 สถานการณ์ 
คือ การนิเทศภายใน และพัฒนาครูอาจารย์  
     เชลล์ (Chell, 2001, Online) ได้กล่าวถึงงานของการเป็นผู้นําทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้พ้ืนฐานอย่างหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการนิเทศภายใน และการประเมินผลการสอนด้วย ซึ่งการนิเทศภายใน                   
จะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้นักเรียน แต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่แตกต่างกันออกไปของผู้ปฏิบัติ  
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    วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 102) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดว่า ปัจจุบันน้ี               
การศึกษามีความเจริญก้าวหน้า และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุก  ๆด้านบุคลากรใน โรงเรียนจํา เป็นต้อง 
เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การนิเทศภายในจึงเป็นกระบวนการหน่ึงที่ช่วยเหลือพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนอันจะนํามา               
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้มีอํานาจสูงสุดในโรงเรียนจึงต้องแสดงบทบาท               
ในการนิเทศภายในช่วยเหลือ และพัฒนาบุคลากรดังกล่าว  
    จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า ด้านการนิเทศภายในเป็นกระบวนการหน่ึงที่ช่วยเหลือพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอันจะนํามา               
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    ดังน้ันสรุปได้ว่า ด้านการนิเทศภายใน หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้นําในการเป็นผู้นิเทศ และให้คําปรึกษา               
เพ่ือช่วยเหลือแก่ครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสําเร็จ               
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เป็นผู้นิเทศเป็นผู้ให้คําปรึกษา               
ช่วยเหลือ และเป็นผู้พัฒนาบุคลากร   
    4) ด้านการวางแผน  
    ทุกองค์การไม่ว่าองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนต่างก็ต้องมีการวางแผน               
เพ่ือกําหนดทิศทางที่ต้องการจะทําในอนาคต  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ภายใต้เง่ือนไขของเวลา 
และทรัพยากร ซึ่งถ้าจะจําแนกการวางแผนตามระดับการบริหารในองค์การก็จะแบ่งออกเป็น  การวางแผน               
กลยุทธ์ (strategic planning) การวางแผนกลวิธี (tactical planning) และการวางแผนปฏิบัติการ หรือ               
การวางแผนดําเนินงาน (operational planning) การวางแผนปฏิบัติการ  (operational planning) หมายถึง               
เป็นการจัดทําแผนระยะสั้น 1-2  ปี โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย               
ของงาน หรือโครงการที่จะต้องทํารวมทั้งจัดทํารายละเอียดของการทําเนินงานไว้ด้วย โดยต้องสอดคล้อง               
กับแผนกลยุทธ์ (สมพิศ  สุขแสน, 2545, หน้า 5) 
     เฟลมมิ่ง และเฟลมมิ่ง (Fleming & Fleming, 2001, Online) ได้กล่าวถึงบทบาท               
หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการ จะต้องมีการออกแบบการวางแผน และกําหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
     ทรัสตี (จันทรานี สงวนนาม, 2533, หน้า 2-63; อ้างอิงจาก Trusty, 1989, p. 63A)  
ที่ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการ ต้องมีการวางแผนร่วมกันคณะครูเก่ียวกับโครงการต่าง  ๆ
ทางวิชาการ เพ่ือให้บรรลุตามความต้องการของนักเรียน  
     วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 102) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน               
มีความคิดว่าการวางแผนเป็นกระบวนการที่สําคัญย่ิงสําหรับการบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งเป็นการกําหนด 
แนวทางวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และในการทํางานทุกชนิด               
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการวางแผน และมีการคาดคะเนได้ผลเสียไว้อย่างรอบคอบ การวางแผนที่ดี               
ความมุ่งเน้นผลที่เกิดกับตัวนักเรียนเป็นสําคัญ ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการจึงต้องแสดงบทบาท               
ผู้นําในด้านการวางแผน  
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     จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการด้านการวางแผนเป็นกระบวนการ               
ด้านการบริหารการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนจะแสดงบทบาทร่วมกันบุคลากรในโรงเรียน 
ในการกําหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
     ดังน้ันสรุปได้ว่า ด้านการวางแผน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา               
ที่แสดงถึงบทบาทที่จะต้องให้ความสําคัญ ที่จะทําให้มองเห็นภาพของสถานศึกษาว่า ขณะน้ีเราอยู่ ณ จุดใด
และต้องการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพ่ือเป็นการกําหนดเป้าหายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อันจะส่งผลต่อ               
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน และการคาดคะเน  
  5) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  

   การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามท้ังทางด้านสติปัญญา               
ความรู้ คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงประกอบ
อาชีพได้ มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตนได้ในสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (สุมน อมรวิวัฒน์, 2550, หน้า 461) ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์สําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัด
ให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และทําสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและ
สังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทย 
ทั้งปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก  ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต้ังแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือการทํางานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการ
พัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540, หน้า 1) 

   เป็นที่ยอมรับกันว่าการดําเนินงานในสถานศึกษา งานวิชาการเป็นงานหลักของ
สถานศึกษา และหัวใจสําคัญที่จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพนักเรียนบรรลุเป้าหมาย ในการบริหารงานวิชาการ
เป็นการจัดกิจกรรมทุก  ๆด้านที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาขึ้นในตัวเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาและถือเป็นงานหลักหรืองานที่สําคัญที่สุดซึ่งในการบริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการ  

   จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนางานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาถือได้ว่า
เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในด้านวิชาการ  งานด้านหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
สําคัญที่จะส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียน               
การสอน สื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อที่ช่วยให้ครู และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกขึ้น
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ จะช่วยให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดี และบรรลุตามคุณภาพที่กําหนด               
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน พิจารณาตัดสินผลการเรียนการสอน และผลการเรียน               
ของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วางแผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับงานและ
ปฏิบัติตามแผนงาน เช่นจัดให้มีการ ประชุมอบรมทางวิชาการ เร่ืองเกี่ยวกับหลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล  ดําเนินการให้มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้
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ความสามารถคิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และสมารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
ผู้บริหาร ครูต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
    ฮาลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี (Hallinger & Murphy, 1985, Online) ได้กล่าวว่าผู้บริหาร 
โรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการจะต้องมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน               
ที่เก่ียวกับบรรทัดฐาน และเจคติของบุคลากรในโรงเรียนทั้งทางด้านตัวครู นักเรียน และ การเรียนการสอน 
รวมท้ังมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนในด้านต่างๆ คือ การควบคุมการใช้ เวลาในการสอน การรักษา               
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนในด้านต่างๆ การจัดให้มีสิ่งที่จูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ               
การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และการจัดให้มีสิ่งที่เสริมสภาพการเรียนรู้  
    กลิคแมน (Glickman, 1995, p. 96) กล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการ               
ว่า ควรเป็น ผู้นําที่ต้องแสดงบทบาทกระตุ้น และพัฒนาในด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  
    วิษณุ จุลวรรณ (2547, หน้า 103-104) กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน               
มีความคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นําทางวิชาการเป็นผู้ที่อํานาจสูงสุดในโรงเรียน ควรจะต้องเป็นผู้ที่               
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
สภาพการณ์ที่เอ้ือต่อการทํางานของครู อาจารย์ ในการส่งเสริม และพัฒนาสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน               
ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น  
    จากแนวคิดดังกล่าว พบว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทในฐานะผู ้นําในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศ               
ทางวิชาการของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการทํางานครู อาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น  
    ดังน้ันสรุปได้ว่า ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศ               
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการมาตรฐานทางวิชาการของ
โรงเรียนในด้านต่างๆ การจัดให้มีสิ่งที่จูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ เป็นผู้นําที่ต้องแสดง
บทบาทกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนที่เก่ียวกับบรรทัดฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   จากองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารข้างต้น สามารถสรุปภาวะผู้นํา               
ทางวิชาการของผู้บริหารได้ 5 ด้านคือ1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านความสามารถ 3) ด้านการนิเทศภายใน               
4) ด้านการวางแผน 5) ด้านส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 
 
2.5 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศภายใน 
 
  การบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่วางแผนไว้ ผู้บริหารจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศภายในอย่างถ่องแท้ มีนักการศึกษา และนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
การนิเทศภายในไว้ดังต่อไปน้ี 
 2.5.1 ความหมายของการนิเทศภายใน 
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  การนิเทศภายในมีความหมายกว้างขวางและแตกต่างกันไปตามความรู้ ประสบการณ์ และทักษะของ
แต่ละของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เก่ียวกับความหมายของการนิเทศภายในไว้
ดังน้ี  
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2546, หน้า 4) กล่าวว่าการนิเทศภายใน คือ กระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่
หยุดน่ิงในการให้คําแนะนํา และช้ีช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน เพ่ือการ ปรับปรุงตัวของ
เรา (ครูและนักเรียน) และสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง การศึกษาที่พึงประสงค์ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 9) ได้กําหนดว่า การนิเทศภายใน หมายถึง การจัดการให้เกิด
ความร่วมมือ หรือประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ            
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 5) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการจัดการ
บริหารศึกษา เพ่ือช้ีแนะให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 
  ธนะชัย อยู่มั่น (2547, หน้า 14) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศภายใน หมายถึง ความร่วมมือของบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพตามกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพต่อ การจัดการศึกษาให้ดี
ย่ิงขึ้น  
  ไพศาล ทองเน้ือแปด (2547, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายาม               

ทุกอย่างของผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาที่จะพัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพดีขึ้น 
  วีณา พานิช (2546, หน้า 15) ให้ความหมายการนิเทศภายในว่า การนิเทศภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหาร ซึ่งเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ ครูผู้สอน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้น ย่ัวยุ ท้าทาย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว้  
  วรรณา แกมนิล (2545, หน้า 10) ให้ความหมายการนิเทศภายในหมายถึง กระบวนการ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน                   

อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
  แฮรีส (Harris, 1985, p. 13) กล่าวว่าการนิเทศภายในหมายถึง สิ่งที่บุคคลากรในโรงเรียน กระทํา            
ต่อบุคลากร หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุง การดําเนินงาน               
การเรียนการสอนในโรงเรียนที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนเป็น สําคัญ  
  กลิคแมน (Glickman, 2007, p. 267) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศภายใน หมายถึง หน้าที่ ของโรงเรียนที่
จะต้องปรับปรุงการสอน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับครู การพัฒนากลุ่ม และการสนับสนุนให้ครูทํา
วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
  จากแนวคิดที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้น้ันสรุป ความหมาย การนิเทศภายในได้ดังน้ี                   

การทํางานร่วมกันของผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนในการช้ีแนะ แนะนํา และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม
ของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งจะทําให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
 2.5.2 ความสําคัญของการนิเทศภายใน 
    1) ความสําคัญ และความจําเป็นของการนิเทศภายใน 
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       การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเป็นสําหรับทุกสถานศึกษา เน่ืองจากความ
เปลี่ยนแปลงจากสังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ทําให้สถานศึกษามีปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการศึกษามากข้ึน จึงจําเป็นต้องใช้
วิธีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือแก้ปัญหา และสนองความต้องการดังกล่าว และเพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความ               
จําเป็นในการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้ดังน้ี  
   จันทนา เข็มกลัดนาค (2544, หน้า 23) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญ             
ต่อการจัดการเรียนการสอน มีความจําเป็นเนื่องจากเป็นการนิเทศภายในท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นบรรยากาศ                   
การทํางานร่วมกันระหว่างผู ้ที่เข้าใจปัญหาร่วมกัน เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการบริหารในการป้องกัน            
แก้ไขและปรับปรุง เพ่ิมพูน ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
     สัญชัย เสนาพิทักษ์ (2546, หน้า 13) กล่าวว่า ความสําคัญ และความจําเป็นในการนิเทศ
ภายใน ว่าเป็นสาระเกี่ยวกับการที่ครูต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนการให้คําแนะนํา 
ปรึกษาระหว่างเพ่ือนครูด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน  
 
     สุมน อมรวิวัฒน์ (2550, หน้า 34) ได้กําหนดหลักการนิเทศภายในที่เน้นประเด็นสําคัญ                
4 ประการ คือ  
     1) การสร้างศรัทธา เพ่ือให้เพ่ือนครูเครือข่ายยอมรับและเกิดความสนใจใฝ่รู ้ที่จะ 
ปรับปรุงการสอน  
    2) การสาธิตรูปแบบการสอน ครูต้ นแบบแสดงให้ประจักษ์ว่า การสอนที่เน้นผู้เรียน               
เป็น สําคัญน้ันทําได้จริง และครูเครือข่ายสามารนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนได้  
    3) การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ครูต้นแบบและครูเครือข่ายต่างก็มีประสบการณ์                   
การสอนที่แตกต่างกัน สมควรที่จะได้พบปะกันอย่างสมํ่าเสมอ ร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน  
    4) การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ครูต้นแบบบันทึกการนิเทศภายใน               
อย่างสมํ่าเสมอ สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากครูเครือข่าย ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข                
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่ และต่อเน่ืองสืบไปแม้จะเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
   กรมวิชาการ (2542, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศภายใน มีความจําเป็นดังน้ี  
    1) สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทุก  ๆด้านตลอดเวลา  
    2) การพัฒนาคุณภาพครูประจําการมีความซับซ้อนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนิเทศ
ภายใน  
    3) การพัฒนาสถานศึกษา ครู และผู้เก่ียวข้องสู่มาตรฐานการศึกษา  
    4) การประสานงานทําให้เกิดการปฏิบัติที่มีคุณภาพในสถานศึกษา  
    ธนะชัย อยู่มั่น (2547, หน้า 22) กล่าวว่า ความจําเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเป็น                   
มากต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ครูผู้สอนต้องได้รับความช่วยเหลือแนะนําในการพัฒนาการเรียน
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การสอน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา
เดียวกัน 
   ไพศาล ทองเน้ือแปด (2547, หน้า 17) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศภายในมีความจําเป็นดังน้ี 
เพ่ือช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามวัยและศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
   สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544, หน้า 38) กล่าวถึงความจําเป็นในการนิเทศภายในว่ามีมากมาย 
แต่ที่สําคัญ ได้แก่  
    1) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
     2) เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา  
     3) เพ่ือศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    4) เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
     5) ความรู้ในสาขาวิชาต่าง  ๆเพ่ิมมากข้ึน 
     ทัศนีย์ ใจห้าว (2548, หน้า 17) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องทํา
การนิเทศครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาแก้ปัญหาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัย และศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา  
     ประจักษ์ โพพิจิตร (2549, หน้า 13) ได้กล่าวไว้ว่า ความจําเป็นของการนิเทศภายในคือ 
การให้บริการกับบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการศึกษาของบุคลากรที่มีความสามารถต่างๆ กัน               
ได้พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ที่สอดคล้องต่อการ ปฏิบัติงานกับ               
ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
     จากความสําคัญ และความจําเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่กล่าวมาโดยสรุป
ได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเป็นสําหรับทุกสถานศึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลง และความ               
ก้าวหน้าของสังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และบุคลากรภายในสถานศึกษาขาดประสบการณ์ และ
ไม่มีโอกาสท่ีจะแสวงหาความรู้ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งการนิเทศภายในยังเป็น    
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในการแก้ไข ปรับปรุง และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
   2) ความมุ่งหมายของการนิเทศภายใน 
      มีนักวิชาการ และนักการศึกษาได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการนิเทศภายในไว้
ดังต่อไปน้ี 
    อรพงษ์ อาษาเอ้ือ (2546, หน้า 13) กล่าวโดยสรุปว่า ความมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
คือ การทํางานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับครู เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้พัฒนา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาการวัดผลและประเมินผล โดยมุ่งให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  
   สัญชัย เสนาพิทักษ์ (2546, หน้า 15) ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
ภายใน โรงเรียน มุ่งปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู โดยเน้นการทํางานเป็นทีม ร่วมมือกันในการแก้ปัญหา  
อย่างเป็น ระบบ สร้างเจตคติที่ดีในการทํางาน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพใน การจัดการ
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ศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาได้กําหนดความมุ่งหมายของงานนิเทศการศึกษาไว้ดังน้ี (กรมสามัญ
ศึกษา,  2540, หน้า 1)  
    (1) เพ่ือช่วยให้ครูดําเนินการสอนตามหลักสูตร และได้ผลตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้    
ในหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545 
    (2) เพ่ือช่วยให้ครูได้ตระหนักถึงปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา 
ทั้งให้สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษาของนักเรียน  
    (3) เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ และความจําเป็น  
    (4) เพ่ือรักษา ส่งเสริม ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 
    (5) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และประสานงานในทางวิชาการแก่สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง กรมเจ้าสังกัดหรือกระทรวง ตลอดจนงานองค์การระหว่างประเทศ  
  จากแนวความคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า การนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีความมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้ครูสามารถปรับปรุง พัฒนาตนเอง และกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน ดังน้ันการนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงที่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาจะต้องร่วมมือกันดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จ บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรต่อไป  
   3) หลักการนิเทศภายใน  
    การนิเทศภายในมีจุดมุ ่งหมายสําคัญคือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ดังน้ันผู ้นิเทศ
การศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศภายใน ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะดําเนินการนิเทศภายในให้ บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีหลักการนิเทศภายใน ในการนิเทศภายในได้มีผู้กล่าวถึงหลัก
นิเทศการศึกษาไว้หลายท่าน คือ  
     ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, หน้า 227) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศภายใน
สถานศึกษาว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องนําไปปฏิบัตขณะทําการนิเทศ
ภายใน สถานศึกษา โดยเฉพาะทางด้านวิชาการจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ               
ผู้ดําเนินงานต้องมีหลักยึดในการทํางาน หลักการนิเทศภายในสถานศึกษามีดังน้ี  
     (1) การนิเทศภายในควรจัดให้มีการบริหารที่เป็นระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงาน
เป็นโครงการ 
    (2) การนิเทศภายในต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการทํางานคือมีความเป็นประชาธิปไตย 
เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการดําเนินงาน
และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานน้ันไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ  
    (3) การนิเทศภายในเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละ
บุคคลให้แต่ละบุคคลได้แสดงออก และพัฒนาความสามารถเหล่าน้ันได้อย่างเต็มที่  
    (4) การนิเทศภายในเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยให้ครู อาจารย์
ได้เรียนรู้ว่าปัญหาของตนเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร  
    (5) การนิเทศภายในเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจ
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ระหว่างกัน สร้างมนุษยสัมพันธ์มีวิธีการทํางานที่ดี และความสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันได้  
    (6) การนิเทศภายในเป็นการสร้างความผูกพัน และความมั่งคงต่องานอาชีพ รวมทั้งความ
เช่ือมั่นในความสามารถของตนเกิดความพอใจในการทํางาน  
    (7) การนิเทศภายในเป็นการพัฒนา และส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจใน
อาชีพที่ต้องใช้วิชาความรู้ และความสามารถ  
     อํารุง จันทวานิช (2543, หน้า 16) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้หลักการ 
ดังน้ี  
     (1) หลักการปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร์ ดําเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ ซึ่งครอบคลุม
ถึงวิธีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ การวางแผนการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายใน 
การประเมินผลการนิเทศภายใน ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นที่เช่ือถือได้  
     (2) หลักการปฏิบัติงานตามวิธีทางประชาธิปไตย เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดใจกว้าง ยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุผล และปฏิบัติตามข้อตกลง 
ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานน้ันบรรลุเป้าหมาย  
    (3) หลักการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครู
แต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ได้แสดงออก และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถเหล่าน้ันอย่างเต็มที่  
    (4) หลักการปฏิบัติการตามกระบวนการกลุ่ม และการมีส่วนร่วมเน้นความร่วมมือร่วมใจ
ในการดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงค์การทํางานร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน       
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือความสําเร็จของงานโดยส่วนรวมท่ีรับผิดชอบอยู่ การดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษาจะต้องเป็นการร่วมมือ หรือยอมรับของบุคคล ในสถานศึกษาท่ีจะช่วยกันพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขซึ่ง
กันและกัน ภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็น ประชาธิปไตย ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีบรรยากาศแบบ     
สร้างสรรค์ มีการประสานงาน ทํางานเป็นหมู่คณะ การนิเทศภายในสถานศึกษาจะต้องเกิดขึ้นจากความต้องการ
แก้ไขปัญหา หรือต้องการตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาที่จะต้องยกระรับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้กําลังใจแก่บุคลากรใน 
สถานศึกษา ให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้บุคคลในหน่วยงานมี
ความรู้ความสามารถสูงขึ้น 
   ไวลส์ (Wiles, 1983, pp. 35-36) ได้เสนอแนะหลักการนิเทศภายในไว้ดังน้ี  
    1) ให้ความสําคัญกับครูทุกคนและทําให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขา  
    2) แผนงานหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นผลจากการทํางานเป็นทีม  
    3) หาโอกาสพบปะสังสรรค์กันเองกับครูโดยสม่ําเสมอ  
    4) เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม  
    5) เป็นมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป  
    6) ปรึกษากับหมู่คณะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใด  ๆอันจะพึงมี  
    7) พิจารณาสภาพที่เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามหรือสัมภาษณ์หรือให้คณะครู              
เสนอปัญหาที่อยู ่ในความสนใจที่อยู่ร่วมกัน  
    8) หากศึกษานิเทศก์กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมู่คณะย่อมจะเป็นเช่นน้ัน  
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    9) บทบาทการนําของศึกษานิเทศก์คือ การประสานงานและการช่วยเหลือทางวิชาการ  
   10) ฟังมากกว่าพูด  
   11) การปฏิบัติงานเร่ิมด้วยปัญหาของสมาชิก  
    12) วางแผนปฏิบัติงานของหมู่คณะไว้  
    13) ตําแหน่งหน้าที่มิได้ทําให้ศึกษานิเทศก์ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ ความเป็นมิตร    
ไมตรีกับหมู่คณะต้องชะงักงัน  
    14) พยายามใช้ประสบการณ์ด้านความสามารถต่างๆ ของครูอาวุโสให้เกิดประโยชน์ในการ
นิเทศภายในมากที่สุด  
    15) ตัดสินใจแน่วแน่ทันต่อเหตุการณ์  
    16) เอาใจใส่รู้งานในหน้าที่ดี  
    17) สํารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  
    18) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก  
    19) มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่หมู่ 
   ธนะชัย อยู่มั่น (2547, หน้า 20) ได้กล่าวไว้ว่า ต้องยึดหลักการวางแผนแก้ไขปัญหา เพ่ือให้
งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็น 
ประชาธิปไตย มีการร่วมมือกันเป็นการสร้างสรรค์และส่งเสริมขวัญ และกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ  
   จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านสรุปได้ว่า หลักการนิเทศภายในเป็นการหาวิธีการช่วย
เหลือครู และครูรู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น และสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้โดย
ผู้บริหาร และคณะครูในสถานศึกษาต้องร่วมมือกันทํางานเป็นทีม 
   4) ขอบข่ายของการนิเทศภายใน 
    ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้คอยควบคุม ดูแล กํากับ การศึกษาภายในโรงเรียนขณะเดียวกัน             
ก็ต้องทําหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียนควบคู่ไปด้วย งานนิเทศภายในโรงเรียนที่มีผู ้บริหารโรงเรียน จะต้อง
รับผิดชอบน้ัน  
  แฮริส (Harris, 1985, pp. 10-12) ได้เสนอขอบข่ายของงานนิเทศภายในไว้ 10 ประการ ดังน้ี  
     (1) การพัฒนาหลักสูตร (developing curriculum) คือ การออกแบบหรือปรับปรุง
หลักสูตรที่จะนํามาใช้ โดยคํานึงถึงบุคลากร เวลา สถานที่และเทคนิควิธีสอนต่างๆ รวมทั้งการจัดทําคู่มือการใช้
หลักสูตร การจัดทํามาตรฐานทางวิชาการ การพัฒนาแผนการเรียนการสอน และบทเรียน  
     (2) การจัดระบบการเรียนการสอน (organizing for instruction) คือ การจัดทําแผนงาน 
เพ่ือนําหลักสูตรไปใช้ในส่วนที่เก่ียวกับบุคลากร อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ขอบข่ายของงานน้ี ได้แก่    
การจัดตารางสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดครูเข้าสอน  
     (3) การบริหารบุคลากร (providing staff) คือ การสรรหา การคัดเลือกการมอบหมายงาน               
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร  
     (4) การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก (providing facilities) คือ การวางแผนจัดเตรียม    
สิ่งอํานวยความสะดวก ให้แก่ครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ และ
การพัฒนาคุณลักษณะของเครื่องใช้ต่าง  ๆให้เหมาะสม  
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     (5) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (materials) คือการตรวจ และเลือกวัสดุอุปกรณ์การสอนที่จะ
นํามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจักการเรียนการสอน  
     (6) การศึกษาอบรมครูประจําการ (arranging for in service) คือ การจัดกิจกรรม                    
เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า และเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
     (7) การจัดปฐมนิเทศครูใหม่ (orienting new staff members) คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่จําเป็น และความสนใจในการปฏิบัติงานแก่ครูใหม่  
     (8) การจัดบริการพิเศษแก่ครู (relating special services) คือ การจัดบริการแก่ครู                    
เพ่ือสนองจุดมุ่งหมายหลักของงานในโรงเรียน  
     (9) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (developing public relations) โดยใช้การเรียน               
การสอนเป็นสื่อ เช่น การให้ข่าว การขอความร่วมมือ การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่าง  ๆ
     (10) การประเมินผลการสอน (evaluation) คือ การวางแผนจัดระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2543, หน้า 37-38) ได้กล่าวไว้ว่าขอบข่ายการนิเทศภายใน มี 5 
ประการ ดังน้ี  
     (1) จัดระบบการนิเทศภายในงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  
     (2) ดําเนินการนิเทศภายในงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 
และเหมาะกับสถานศึกษา  
     (3) ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศภายในในสถานศึกษา  
     (4) ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
ภายใน งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
     (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศภายในภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ไพศาล ทองเน้ือแปด (2547, หน้า 69-71) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายการนิเทศภายในมี 9 ด้าน 
ดังน้ี  
     (1) การนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
     (2) การนิเทศภายในการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม  
     (3) การนิเทศภายในการจัดการกระบวนการเรียนรู้  
     (4) การนิเทศภายในการจัดแหล่งเรียนรู้  
     (5) การนิเทศภายในการวัดและประเมินผลการศึกษา  
     (6) การนิเทศภายในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (7) การนิเทศภายในความมุ่งหมายของหลักสูตรทุกระดับ  
     (8) การนิเทศภายในการส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชน  
     (9) การนิเทศภายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
  ประจักษ์ โพพิจิตร (2549, หน้า 19) ได้กล่าวไว้ว่า ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้การนิเทศภายในในการ ส่งเสริม
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สนับสนุน แนะนํา ช่วยเหลือ ครูผู้สอนในการพัฒนาการเรียนการสอนอันส่งผลให้นักเรียน ให้มีคุณภาพโดยมี
ขอบข่ายการนิเทศภายใน 5 ด้าน คือ  
    1) ด้านหลักสูตร  
    2) ด้านการเรียนการสอน  
    3) ด้านบุคลากร  
    4) ด้านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้  
    5) ด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   ดังน้ันสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้
กระบวนการนิเทศภายในในการส่งเสริมสนับสนุน แนะนํา ช่วยเหลือ ครูผู้สอนในการ พัฒนาการเรียนการสอน 
อันส่งผลให้นักเรียนให้มีคุณภาพโดยมีขอบข่ายการนิเทศภายใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรู้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง เรียนรู้ 4) การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
 2.5.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศภายใน 
  สิ่งสําคัญย่ิงในการนิเทศภายในให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ก็คือ การพัฒนา                    
แนวทางการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการที่เปิดใจกว้างสําหรับผู้ปฏิบัติงานยอมรับในความสําคัญของบุคคล 
และสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในเป็นการกระทําที่มีแบบแผน              
มีลําดับขั้นตอน มีระบบ มีขั้นตอน ซึ่งได้มีผู้กล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน ไว้ดังน้ี  
  หน่วยศึกษานิเทศก์สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ  
2546, หน้า 22) กําหนดกระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการนิเทศภายใน ได้แก่  
   1) การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนา  
   2) วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยเพ่ือกําหนดจุดที่จะพัฒนา  
   3) การหาแนวทางเลือกเพ่ือพัฒนา  
   4) การลงมือปฏิบัติ  
   5) การติดตามประเมินผลและปรับปรุง  
   6) การเผยแพร่ขยายผล  
  สํานักงานคุรุสภา (2549, หน้า 328-330) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการนิเทศภายในไว้ 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี  
   1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
   2) การวางแผน 
   3) การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาการนิเทศภายใน 
   4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน 
   5) การประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน 
  ไพศาล ทองเน้ือแปด (2547, หน้า 22) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในเป็น     
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การดําเนินที่ต่อเน่ืองเป็นข้ันตอน ต้ังแต่การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา การวางแผน การดําเนินการ 
การวัดและประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ืองในแต่ละส่วน เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ประจักษ์ โพพิจิตร (2549, หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแนวทางการนิ เทศภายในของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  
    1) ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน 

   2) ขั้นวางแผนการนิเทศภายใน  
   3) ขั้นปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน  
   4) ขั้นประเมินผลการนิเทศภายใน  
   5) ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศภายใน  
 ชนิดา ยินดีเขต (2550, หน้า 30) ได้สรุปการดําเนินงานการนิเทศภายใน ดังน้ี  
   1) การวางแผนการนิเทศภายใน  
   2) การดําเนินงานการนิเทศภายใน  
   3) การประเมินผลการนิเทศภายใน  
 โคแกน (Cogan, 1973, p. 36) ได้แบ่งการนิเทศภายในแบบคลินิกโดยมีวงจรท้ังหมด 8 ขั้นตอน  
   ขั้นที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ  
   ขั้นที่ 2 วางแผนร่วมกับครู  
   ขั้นที่ 3 กําหนดวิธีการสังเกต  
   ขั้นที่ 4 สังเกตการสอน  
   ขั้นที่ 5 วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน  
   ขั้นที่ 6 กําหนดวิธีการปรึกษาหารือ  
   ขั้นที่ 7 ประชุมปรึกษาหารือ  
   ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแผน  
  แฮร์ริส (Harris, 1985, pp. 14-15) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในซึ่งนํามาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานของ แอลเลน (Allen) ลูมิส (Loomis) กระบวนการนิเทศภายในดังกล่าว
มีช่ือเรียกโดยย่อว่า POLCA มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี  
   1) การวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยคิดว่าจะทําอย่างไร กําหนดจุดมุ่งหมายของงาน พัฒนา
วิธีดําเนินการ กําหนดการและคาดคะเนถึงผลที่จะได้รับจากโครงการ และวางโครงการ  
   2) การจัดโครงสร้างของการดําเนินงานโดยสร้างหลักเกณฑ์ในการทํางาน สร้างความสัมพันธ์
ของงาน แบ่งงานโดยกําหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีการประสานงาน มอบหมายอํานาจให้ตามหน้าที่ 
วางโครงการของหน่วยงานและพัฒนานโยบายต่าง  ๆ 
   3) บทบาทในฐานะผู้นําโดยดําเนินการการวินิจฉัยสั่งการการคัดเลือกตัวบุคลากร  
กระตุ้นให้บุคลากรทํางานลงมือปฏิบัติงานการสาธิตในการปฏิบัติงาน การให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ การติดต่อ 
สื่อสาร การให้กําลังใจ การให้คําแนะนําให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ให้ความเร้าใจในการปฏิบัติงาน 
แสดงและอธิบายเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
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   4) การควบคุมการปฏิบัติงาน ดําเนินงานโดยการพิจารณามอบหมายงานให้ความ สะดวก
ในด้านต่างๆ พิจารณาลงโทษ มีการแก้ไขทันทีเมื่องานผิดพลาด การให้บุคลากรออกจากงาน การตักเตือน และ
การกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน  
   5) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลการ ปฏิบัติงาน 
และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  
  สมิต สัชฌุกร (2547, หน้า 45) โดยวิธีสอนงาน ซึ่งเรียกว่า“วิธีสอนงาน 4 ขั้น”เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาโดยจัดลําดับขั้นไว้ดังน้ี  
   1) การเตรียม  
   2) การปฏิบัติให้ดู  
   3) การฝึกปฏิบัติ  
   4) การทดสอบและติดตามผล  
 กรมวิชาการ (2543, หน้า 17) ได้เสนอกระบวนการนิเทศภายในไว้ว่า การดําเนินการ นิเทศภายใน
สถานศึกษาควรจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน ดังน้ี  
   1) ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน เป็นขั้นตอนของการสํารวจความต้องการจําเป็น สํารวจปัญหา 
หรือข้อบกพร่องที่ทําให้งานไม่บรรลุผลมาใช้ประกอบการทําโครงการโดยสํารวจความต้องการของครู จัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จัดลําดับกําหนดทางเลือกการแก้ปัญหา และกําหนด
กิจกรรมให้เหมาะสมสําหรับแผนงาน โครงการของสถานศึกษาต่อไป  
   2) ขั้นวางแผนการนิเทศภายใน เป็นการดําเนินการต่อจากขั้นที่ 1 โดยนําทางเลือกในการ
แก้ปัญหามากําหนดกิจกรรมโดยเขียนเป็นโครงการนิเทศภายใน ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
   3) ขั้นปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายใน เป็นการปฏิบัติงานโดยการนําโครงการนิเทศภายในที่
ได้รับ การอนุมัติจากผู้บริหารแล้วนําไปสู่การปฏิบัติ โดยคํานึงถึงหลักการนิเทศภายใน ทักษะ สื่อ เครื่องมือ
การนิเทศภายใน การเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้บริหาร  
   4) ขั้นประเมินผลการนิเทศภายใน เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามโครงการนิเทศ
ภายใน โดยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนาต่อไป  
  5) ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิทศเป็นขั้นตอนที่ต้องรีบดําเนินการทันทีหากพบว่า มีสิ่งใดบก
พร่อง หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขในแต่ละขั้นของการดําเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข          
จึงสามารถกระทําได้ตลอดการดําเนินงาน จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานแล้วหากพบว่ายังมีสิ่งบกพร่อง 
หรือไม่เป็นไปวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จําเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง แก้ไขต้ังแต่ต้นของการวางแผนการนิเทศ
ภายใน หรืออาจต้องร่วมกันวางแผนการนิเทศภายในใหม่   
 จากแนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับการดําเนการนิเทศภายในตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า
แนวคิดของ สํานักงานคุรุสภา (2549, หน้า 328-330) มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการนิเทศภายใน ผู้วิจัยจึงนํามา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

55 
 

ความต้องการ 2) การวางแผน 3) การพัฒนาสื่อเคร่ืองมือ และพัฒนาการนิเทศภายใน 4) การปฏิบัติการตาม
แผน 5) การประเมินผล และรายงานผลมีรายละเอียดดังน้ี 
   1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ   
      กรมวิชาการ (2540, หน้า 27) ให้ความหมายของการประเมิน ความต้องการว่า เป็นการให้    
ผู้เก่ียวข้องทุกคนร่วมมือกันกําหนดปัญหาท่ีสําคัญให้เด่นชัด และวางแนวทางแก้ ปัญหาร่วมกันให้บรรลุตามเป้าหมาย    
หมายที่กําหนด เพ่ือขจัดปัญหาและเพ่ือจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริง การประเมินความต้องการจึงเป็นสิ่งจําเป็น    
ที่ต้องกระทําการสํารวจความสนใจ แล้วนํา ปัญหาที่ได้มาเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริงที่กําลังเป็นอยู่ 
พิจารณาถึงความสอดคล้องและกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการแก้ปัญหา กระบวนการประเมินความต้องการ
จําเป็น (needs assessment) จะช่วยให้สมาชิก และผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานมองเห็นปัญหาร่วมกันและมีส่วน
ร่วมในการกําหนดทิศทางการแก้ปัญหา เป็นผลให้การบริหารงานมีเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจน ได้รับความร่
วมมือจากทุก  ๆฝ่าย ซึ่งกระบวนการประเมินความต้องการมี 4 ขั้นตอนคือ 1) กําหนดขอบเขตของความต้องการ
หรือความสนใจ เป็นการกําหนดหัวข้อความ ต้องการรวบรวมความต้องการอย่างกว้างๆ จากการสอบถามครู
อาจารย์ ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่ต้องการ แล้วนําข้อมูลเหล่าน้ีไปวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข จนได้มาซึ่งความต้อง
การที่เป็น ของคนส่วนใหญ่ ซึ่งจะทําให้ทราบลําดับความสําคัญของปัญหา (2) ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน    
เป็นข้ันตอนที่ ต้องใช้เทคนิคในการวิจัย การประเมินสถานการณ์ ปัจจุบันน้ีจะทําให้ทราบว่า ความต้องการใน
ขั้นที่ 1 เป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบันมากน้อยเท่าใด (3) กําหนดค่านิยม กฎเกณฑ์ และมาตรฐานให้ชัดเจนว่า    
ความต้องการ แต่ละอย่างน้ันจะต้องได้รับการแก้ไขถึงจุดใด จึงจะทําให้โรงเรียนหมดปัญหานั้น (4) สรุปรายการ
ความต้องการท่ีต้องได้รับการแก้ไข เป็นการกําหนดความขัดแย้ง ระหว่างสภาพปัญหาในปัจจุบันที่ได้ในข้ันที่ 2 
กับเป้าหมายที่กําหนดไว้ขั้นที่ 3 ซึ่งจะทําให้ทราบถึงขอบเขตของปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขจนบรรลุวัตถุ
ประสงค์ กระบวนการประเมินความต้องการเป็นสิ่งทําให้เข้าถึงปัญหา สามารถกําหนด ปัญหาได้เด่นชัดปัญหา
ขั้นต่อไปของผู้บริหารก็คือจะมีเทคนิคอย่างไรที่จะทําให้ผู้ร่วมงานและ ผู้เก่ียวข้องเข้าใจถึงปัญหาทุกท่านและ
มีส่วนรับรู้ ตลอดจนร่วมวางแนวทางในการแก้ปัญหา  
    ชารี มณีศรี (2542, หน้า 95-97) กล่าวถึงการศึกษาความต้องการจําเป็นในการนิเทศภายในว่า     
การจัดการนิเทศภายในน้ันจะมีจุดเร่ิมจากสภาพที่เป็นปัญหาหรือ ความต้องการจําเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น หากไม่มีปัญหาหรือไม่มี ความจําเป็นจะต้องปรับปรุงสิ่งใดก็ไม่จําเป็นต้องนิเทศ เพราะ    
ถือว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่มีอยู่ ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ถ้าหากดําเนินงาน
ในช่วงเวลาต่อๆ ไปเกิดปัญหาหรือ ความล้าหลังในการทํางาน และเป็นผลให้งานไม่มีคุณภาพ ความจําเป็นใน
การนิเทศภายในจะเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการนิเทศภายในในโอกาสต่อไป การท่ีจะทราบปัญหาและความต้อง
การจําเป็นในการนิเทศภายในทําได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การศึกษาปัญหาเฉพาะ (study of specific problem) 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของสภาพข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหาเร่งด่วนหรือปัญหาวิกฤติที่บัง
เกิดขึ้น ในโรงเรียนหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบว่าปัญหาเหล่าน้ันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและจะแก้ไขได้อย่างไร ก็
อาจศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาอันจะได้นําข้อมูลเหล่าน้ันมาวางแผนในการแก้ปัญหาต่อไป (2) การ
ประเมินความต้องการจําเป็น (needs assessment) คือกระบวนการ ประเมินช่องว่างระหว่างผลผลิตที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน    กับผลผลิตที่เราต้องการ จากน้ันจึงจั ดช่องว่างเหล่าน้ีตามลําดับความสําคัญ และเลือกเอาส่ิงที่มี
ความสําคัญนําไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความต้องการ เหล่าน้ัน  
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   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ หมายถึง 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการนําข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินงานตามท่ีคาดหวังหรือความต้องการของสถานศึกษาในอนาคต มีการประชุมปรึกษาหารือ 
คณะครูเก่ียวกับแนวทางการนิเทศภายใน แต่งต้ังคณะกรรมศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
จัดทําแบบสํารวจข้อมูลในการดําเนินงานตามขอบข่ายภารกิจ 4 ด้านการดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล                 
การวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา 
   2) การวางแผน  
     การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนนับว่ามีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการศึกษาโดย               
นักการศึกษาได้ช้ีให้เห็นถึงลักษณะเด่นของการนิเทศ ตามจุดหมายการนิเทศ ตามสถานการณ์และลักษณะของ
ผู้รับการนิเทศ  ด้านกระบวนการนิเทศ ซึ่งเป็นการกําหนดขั้นตอนของการนิเทศก็มีกระบวนการต่างๆ ซึ่ง               
ผู้นิเทศก็สามารถเลือกใช้โดยทั่วไปจึงต้องมีการสํารวจสภาพความต้องการของการนิเทศแล้วมาจัดลําดับ
ความสําคัญของงานนิเทศรวมทั้งออกแบบการนิเทศแล้วจึงประชุมปรึกษาเพ่ือจะได้ดําเนินการตามโครงการ 
ตลอดจนการประเมิณผลและติดตามผล เมื่อการนิเทศได้เสร็จสิ้นลง โดยคํานึงถึงจุดประสงค์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน   อย่างเป็นระบบ เกิดรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่อไป 
  สําหรับการวางแผนนิเทศน์ภายในโรงเรียนนับว่าเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ คือความสําคัญและความเป็นมาของรูปแบบหลักการวัตถุประสงค์สาระของแบบ 
กระบวนการนิเทศ การประเมิน ตัวบ่งช้ี การบรรลุเป้าหมาย และเง่ือนไขสําคัญเพ่ือใช้ในการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาเห็นคุณค่าของตนเองได้ใช้ร่วมกับแนวการจัดการเรียนการสอน เทคนิค 
การสอนของครู ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวไว้เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539, หน้า 109–113) ได้ให้ความหมาย ของ
การวางแผนการนิเทศภายใน หมายถึง การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา สาเหตุของ ปัญหา              
หรือความต้องการการพัฒนามากําหนดกิจกรรมแนวการ ปฏิบัติการนิเทศภายใน  
  วีณา พานิช (2546, หน้า 24) กล่าวว่า การวางแผนนิเทศภายใน เป็นวิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธีด้วย
กันใน การเลือกควรประเมิ นวิธีต่างๆ เหล่าน้ันกับวัตถุประสงค์โดยมีเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้แน่ใจว่า
วิธีการน้ันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อตกลงใจเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้ว ควรนําวิธีการน้ัน
มาทบทวนดูใหม่อีกครั้ง เพื่อหาจุดอ่อนแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
  ไพบูลย์ หว่างเค็ง (2542, หน้า 197) กล่าวว่า การวางแผนนิเทศภายใน เป็นการจัดการศึกษาหรือ 
การดําเนินกิจการใดๆ ก็ตาม มักจะประสบปัญหาว่ามีสิ่งที่อยากทํามากมาย แต่ทรัพยากรทั้งในแง่ของ 
งบประมาณ กําลังคนและระยะเวลาจํากัด ในทางปฏิบัติจึงจําเป็นต้องจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ จะทําให้
เหมาะสมกับกําลังทรัพยากรที่เป็นไปได้ตามหลักวิชาการวางแผน การจัดลําดับความสําคัญ เป็นการพิจารณา
ความเหมาะสม ความจําเป็นอย่างมีเหตุผล  
 ศิวากร นันโท (2550, หน้า 10) การวางแผนนิเทศภายใน หมายถึง การทํางานร่วมกันของผู้บริหาร
และ ครูในโรงเรียนในการช้ีแนะ แนะนํา และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียน               
การสอน ซึ่งจะทําให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน้า 4) การวางแผนนิเทศภายใน ไว้ว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุน            
หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทุก  ๆด้าน  
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 ขวัญเรือน เสรารมย์ (2552, หน้า 1) การวางแผนนิเทศภายใน เป็นกระบวนการหน่ึงที่สําคัญที่จะ
ช่วยให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียน การสอน ได้ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ ผลที่ได้รับจากการ
นิเทศจะประสบผลสําเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการที่เก่ียวข้องกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับผู้นิเทศ สิ่งที่สําคัญคือตัวผู้นิเทศเองต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการนิเทศอย่างดี
เย่ียมการนิเทศที่ผ่านมาในอดีตพบว่าการนิเทศโรงเรียนของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนไม่
ค่อยจะช้ีแนะข้อบกพร่องให้ผู้รับการนิเทศ ได้รับทราบกัน ส่วนมากมักจะเป็นการบอกหรือเสนอให้ปฏิบัติตาม
เป็นส่วนมากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในโรงเรียนได้กระตุ้นย่ัวยุท้าทายในการ
ปฏิบัติการนิเทศโดยการร่วมคิดการร่วมทําและการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้สูงขึ้นอยู่เสมอตรงตามความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนาดังน้ันการพัฒนาแนวความคิดก่อให้เกิด
การพัฒนางาน การปรับปรุงงาน ให้ผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนอยู่เสมอด้วยตนเอง ทั้งน้ีต้องอาศัยกลไกของการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูและครูในโรงเรียน 
 จากความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การวางแผนการนิเทศภายใน หมายถึง 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการนําเอาผลจาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
สาเหตุของปัญหา และความต้องการมากําหนดเป็นกิจกรรม กําหนดทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี
การประชุมคณะครู เพ่ือร่วมกันวางแผน และวิเคราะห์ปัญหา กําหนดทางเลือกในการดําเนินงาน กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคลากรตามความถนัด และความรู้ ความสามารถ 
สรุปวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน จัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ดําเนินการจัดทําแผน และปฏิบัติการนิเทศภายใน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาการนิเทศภายใน 
     การนิเทศภายในจําเป็นต้องมี การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาการนิเทศภายในเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพของครูให้มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสําคัญในการสร้างสื่อ เครื่องมือ และ
พัฒนาการนิเทศภายใน ไว้ดังน้ี 
      สมเดช พินิจสกุล (2544, หน้า 7) ได้กล่าวเก่ียวกับการพัฒนาสื่อ เครื่องมือและพัฒนาการ
นิเทศภายในไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อ เครื่องมือ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การส่งเสริมการผลิต
สื่อ เครื่องมือ การกํากับติดตาม ดูแลและให้คําปึกษา การประเมินสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายใน 
      สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกแห่งชาติ (2541, หน้า 11) ได้กล่าวเก่ียวกับการ
พัฒนาสื่อ เคร่ืองมือ และพัฒนาการนิเทศภายในไว้ว่า หมายถึง การจัดหา จดทําสื่อเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บทบาทท่ีสําคัญของผู้นิเทศจะต้องช้ีนําทางแก้ปัญหาที่ดีมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้รับการนิเทศภายใน ร่วมคิด ร่วมทํา วางแผนและสร้างเคร่ืองมือต่างๆ เช่น แบบทดสอบ    
แบบสํารวจ แบบสอบถาม ฯลฯ ร่วมกันเลือกปรับปรุงและใช้นวัตกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงาน 
     แสน สมนึก (2541, หน้า 75) อธิบายว่า การพัฒนาสื่อ เคร่ืองมือ และพัฒนาการนิเทศ
ภายใน หมายถึง การผลิตสื่อและเครื่องมือเพ่ือใช้ในการนิเทศภายใน กําหนดแนวทางการใช้สื่อและเคร่ืองมือใน
การนิเทศภายใน 
      จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นสรุปเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และพัฒนาการ
นิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการสั่งการผลิตสื่อและ
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เครื่องมือ การจัดหา จัดทําสื่อ การกําหนดแนวทางการใช้สื่อและเคร่ืองมือ เช่น แบบทดสอบ แบบสํารวจ 
แบบสอบถาม ฯลฯ และใช้สื่อ นวัตกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงาน การกํากับติดตาม ดูแลและ ให้
คําปรึกษา การประเมินสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศภายใน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการช้ีแจงแนวการสร้างสื่อ และเครื่องมือ
ในการนิเทศภายใน มีการสร้างสื่อ และเครื่องมือ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา สร้างสื่อและ
เครื่องมือนิเทศจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นจัดซื้อสื่อ และเครื่องมือการนิเทศที่ไม่มีในท้องถิ่น มีการทดลองใช้สื่อ 
และเครื่องมือในการนิเทศก่อนทุกคร้ัง มีการสรุปผลการใช้สื่อ และเคร่ืองมือก่อนทุกคร้ังนําผลจากการสรุป               
การใช้สื่อ และเคร่ืองมือมาปรับปรุงใช้ในการสร้างสื่อ และเคร่ืองมือให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 
  4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน  
      การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน เป็นการพัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบ               
มีส่วนร่วมโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ทําให้้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า               
มีความรู้ ้ความเข้าในระบบการนิเทศภายใน สามารถวิเคราะห์์สภาพปัจจุบันปัญหา วิเคราะห์์จุดแข็งจุดอ่อน
และวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน วางแผนและกําหนดทางเลือกโดยสามารถออกแบบ 
กําหนดประเด็นและขอบข่ายการนิเทศภายใน สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการโดยเฉพาะชุดปฏิบัติการนิเทศ
ภายใน การเขียนแผนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การปฏิบัติการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม               
การประเมินผลและรายงานผล รวมทั้งการปฏิบัติงานนิเทศภายในได้้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนการ
ปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายในได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังน้ี 
  อรพงษ์ อาษาเอ้ือ (2546, หน้า 45) อธิบายว่า การปฏิบัติการนิเทศภายในเป็นการดําเนินการให้การ
นิเทศภายในได้รับความสําเร็จประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปน้ี กระบวนการวางแผน การจัดการ การนําการควบคุม 
และการประเมินผล 
  วรรณา แกมนิล (2545, หน้า 208-210) อธิบายว่า หน้าที่ของผู้บริหารเก่ียวกับการนิเทศภายใน คือ 
ตรวจสอบความเป็นไปเก่ียวกับการเรียนการสอน จัดประชุมเพ่ือวางแผนโครงการ เพ่ือให้การวางแผนโครงการ
เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่มีอยู่เดิม เตรียมวิธีการดําเนิโครงการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ โดยพิจารณาถึงความสามรถ ความถนัด ความสนใจ และความพร้อม กระจายงานและ               
ความรับผิดชอบให้ทั่วถึง ลงมือดําเนินการให้คําแนะนําเพ่ือให้งานก้าวหน้า จัดสรรเครื่องมือเคร่ืองใช้ ให้อิสระ
ในการคิด ตัดสินใจ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงการดําเนินการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์               
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน  
  ประเสริฐ สังข์เกษม (2546, หน้า 19-20) อธิบายว่า การดําเนินการนิเทศภายใน ควรดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี  

1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องและคณะทํางาน เพ่ือทําความเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอน     
การปฏิบัติงานให้ตรงกัน  
    2) กําหนดงานท่ีจะปฏิบัติแต่ละโครงการมีงานอะไรบ้างที่ทําได้ แล้วจัด เรียงลําดับก่อนหลัง  
    3) แบ่งงานรับผิดชอบ ว่าใครทําอะไร เวลาใด ให้ชัดเจน และควรมีผู้ปฏิบัติงานแทนเมื่อผู้
ปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
    4) ทําความเข้าใจสื่อและเคร่ืองมือนิเทศร่วมกันก่อนนําไปปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้ เกิดความ
ผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติได้  
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    5) ตกลงกําหนดแนวทางร่วมกัน เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลของ แต่ละงานของแต่
ละคนที่รับผิ ดชอบให้เป็นแนวทางเดียวกัน ให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  
    6) ปฏิบัติการนิเทศภายในตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    7) จัดประชุม ทบทวนการปฏิบัติการตามขั้นตอน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของแต่ละ
คนอย่างสมํ่าเสมอ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  
    8) ประชุมคณะทํางานเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
    9) นําข้อมูลมาประมวล สรุปวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือรายงานผลให้ผู้เก่ียวข้องทราบ เพ่ือนําไปใช้
เป็นประโยชน์ในการดําเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
  จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน 
หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่แสดงถึงบทบาทการดําเนินกิจกรรมนิเทศร่วมกันของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในโครงการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา โดยที่มีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่วางไว้ครบถ้วน มีการดําเนินการประชุมก่อนเปิด
ภาคเรียน มีการดําเนินการการตรวจเยี่ยมช้ันเรียน มีการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการ
ให้คําปรึกษาแก่ครู มีการดําเนินการให้ศึกษาเอกสาร ตําราต่างๆ มีการสนทนาทางวิชาการ มีการประเมินผล
การนิเทศภายในทุกคร้ัง มีการพาคณะครูไปศึกษานอกสถานที่ มีการให้บริการเอกสารเอกสารทางวิชาการมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมีการดําเนินการสาธิตการจัดการเรียนรู้ 
   5) การประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน  
   การประเมินผลการนิเทศภายใน จากที่นักการศึกษาและวิชาการหลายท่าน ได้นําเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการอย่างหลากหลาย ซึ่ง เชาว์ อินใย (2553, หน้า 126–127) แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมินความต้องการ
จําเป็นเพ่ือกําหนดโครงการ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกโครงการแต่มีผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ
โครงการ และเป็นการพิจารณาความจําเป็นที่ต้องจัดทําโครงการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการของชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จํานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของ
หน่วยงานระดับบน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นประโยชน์ ในการนําไปใช้ตัดสินใจวางแผน กําหนดนโยบาย 
กําหนดเป้าหมาย และกําหนดจุดมุ่งหมายของโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 2) การประเมินปัจจัยนําเข้า 
(input evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรท่ีจําเป็นที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ 
มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ หรือไม่ ทรัพยากรท่ีจําเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน การประเมินปัจจัยนําเข้านําไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ หาวิธีดําเนินงานโครงการให้เป้าลุเป้าหมาย 3) การประเมินกระบวนการ (process evaluation)               
เป็นการประเมินการบริหารโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การนําปัจจัยนําเข้าของโครงการมาใช้
เหมาะสมหรือไม่ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ สารสนเทศต่างๆ จะถูก
วิเคราะห์รวบรวม และนําเสนอผู้ดําเนินงานโครงการ อาจจะต้องการสารสนเทศทุกวัน หรือใน ตอนเร่ิมต้น
โครงการเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดําเนินงานโครงการไว้เป็นหลักฐาน การประเมิน
กระบวนการมีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (strengths) หรือ จุดด้อย (weakness) ของโครงการ 
นําไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการดําเนินโครงการต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 4) การประเมินผล
ผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่า
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เพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ที่กําหนดไว้ มุ่งตอบคําถามว่า โครงการประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมินจะทําให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับขยาย หรือ
ทํางานเป็นประจํา การประเมินผลผลิตจะทําการประเมิน 2 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ
เรียกว่าการประเมินผลลัพธ์ และ 2) การประเมินผลกระทบของโครงการทั้งบวกและลบ การประเมินตาม
รูปแบบ cipp model ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนําเข้า การประเมินกระบวนการ 
และการประเมินผลผลิต สามารถนําไปช่วย ในการปรับปรุงโครงการ ทั้งน้ีการประเมินในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว
นําไปช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ 4 ประเภท คือ 1) การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน ได้จากการประเมิน
บริบท นําผลการประเมินไปใช้ ตัดสินใจ กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งวัตถุประสงค์ระยะสั้น และระยะ
ยาวให้สอดคล้องกับแผนในการดําเนินงาน 2) การตัดสินใจเพ่ือกําหนดโครงสร้างของโครงการ จากการประเมิน
ปัจจัยนําเข้า นําผลการประเมินไปใช้ตัดสินใจวางโครงการ กลวิธีดําเนินโครงการ และขั้นตอนการทํางานต่าง  ๆ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 3)การตัดสินใจเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ ได้จากการประเมนกระบวนการ 
นําผลการประเมินไปใช้ตัดสินใจเก่ียวกับการนําโครงการไปสู่การปฏิบัติทําให้การทํางานเป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 4) การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ ได้จากการ
ประเมินผลผลิต นําผลการประเมินไปใช้ตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะทําต่อไป ยุติ ล้มเลิก 
ขยายโครงการ หรือให้ทําเป็นงานประจํา จากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบีม               
สรุปได้ว่ารูปแบบ การประเมินโครงการแบบ cipp model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเน่ืองกันในการ
ดําเนินงานอย่างครบวงจร มีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามท่ีได้กําหนดไว้ แล้วนําข้อมูลที่ได้น้ันจัดทําให้เป็น
สารสนเทศ เพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริบท 
ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต รักชนก คําวัจนัง (2555, ออนไลน์) 
 จันทนา เข็มกลัดนาค (2544, หน้า 30) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบว่า
งานที่ทําไปแล้วได้ผลดีเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงานท่ีต้ังไว้ก่อนลงมือทํา  
  สัญชัย เสนาพิทักษ์ (2546, หน้า 26) ให้ความหมายของการประเมินผลว่า เป็นการตีค่าผลงานซึ่ง
ดําเนินการไปแล้วว่าเกิดผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้เพียงใดการประเมินผลเป็นกระบวนการภายหลังการวัด            
ซึ่งจะออกมาในรูปปริมาณและจํานวนมากน้อยของการวัด และนําผล การวัดมาตีค่าว่าได้ผลเพียงใดเป็นที่พอใจ             
หรือไม่  
  วรรณา แกมนิล (2545, หน้า 38) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกัน จําเป็น สําหรับ
ทุกหน่วยงาน วัตถุประสงค์สําคัญของการประเมินผลคือการตรวจสอบประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
สําเร็จตามเป้าหมาย ดังน้ันการประเมินผลงานจึงต้องเอาวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงานมาเป็นบรรทัดฐาน
ที่ใช้วัดหรือประเมิน 
   ไพบูลย์ หว่างเค็ง (2542, หน้า 32) กล่าวว่า ผู้บริหารจําเป็นต้องประเมินผล การปฏิบัติงานเพ่ือจะ
ได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ หรือไม่ และสามารถนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป วัตถุประสงค์ของการประเมินผล คือเพื่อการวิจัยในการที่ต้องการรู้ว่าการกระทําบรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดเพ่ือการปรับปรุง เป็นการนําไปสู่การปรับปรุง ซึ่งสามารถทําให้ทราบถึงจุดการ
ปรับปรุงและพัฒนา และเพ่ือการจูงใจ จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทําให้เกิดความมุ่นคงทางจิตใจ 
เกิดขวัญในการทํางาน  
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 สรุป การประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทการตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
โดยมีการกําหนดแนวทางในการประเมินการนิเทศภายใน ประเมินผลก่อนดําเนินการนิเทศภายใน นําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไป ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนิเทศภายใน มีการประเมินผลระหว่างการ
ดําเนินการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน และรายงานผลการนิเทศภายในให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาให้รับทราบ  
 จากความสําคัญและความจําเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้ว่า โรงเรียนมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง ในการ
ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนเพราะการนิเทศจากบุคคลภายนอกยังไม่สามารถนิเทศได้อย่างทั่วถึงจาก
ข้อจํากัดหลายประการประกอบกับปัจจุบัน ครูในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงพอ สามารถนิเทศกันเอง
ภายในโรงเรียนได้ ซึ่งจะสามารถดําเนินการนิเทศได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน                
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง ครูในโรงเรียนอย่างเต็มที่และสอดคล้องกัน เพ่ือคุณภาพการเรียนการสอนทําให้
ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเป็นอย่างดี 
 2.5.4 รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
 รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนนับว่ามีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาการศึกษาโดยนักการศึกษาได้
ช้ีให้เห็นถึงลักษณะเด่นของการนิเทศภายใน ตามจุดหมายการนิเทศภายใน ตามสถานการณ์และลักษณะของผู้
รับการนิเทศภายใน ด้านกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งเป็นการกําหนดขั้นตอนของการนิเทศภายในก็มี
กระบวนการต่างๆ ซึ่งผู้นิเทศก็สามารถเลือกใช้โดยทั่วไปจึงต้องมีการสํารวจสภาพความ ต้องการของการนิเทศ
ภายในแล้วมาจัดลําดับความสําคัญของงานนิเทศรวมทั้งออกแบบการนิเทศภายในแล้วจึงประชุมปรึกษาเพ่ือจะ
ได้ดําเนินการตามโครงการ ตลอดจนการประเมินผลและติดตามผล เมื่อการนิเทศภายในได้เสร็จสิ้นลงโดย
คํานึงถึงจุดประสงค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เกิดรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่อไป 
 สําหรับรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนนับว่าเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ คือ ความสําคัญและความเป็นมาของรูปแบบหลักการวัตถุประสงค์สาระของแบบ กระบวนการนิเทศ
ภายใน การประเมิน ตัวบ่งช้ี การบรรลุเป้าหมาย และเง่ือนไขสําคัญเพ่ือใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน เพ่ือให้
ครูสามารถพัฒนาเห็นคุณค่าของตนเองได้ใช้ร่วมกับแนวการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนของครู                
ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวไว้เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 
 ชารี มณีศรี (2546, หน้า 49) ได้กําหนด รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ไว้ 5 แบบ ดังน้ี 
  1) การนิเทศภายในแบบตรวจตรา เป็นการตรวจตราในด้านบริหารมากกว่ามาช่วยแนะนําครู
จึงขาดความคิดริเริ่ม 
   2) การนิเทศภายในแบบเสรีนิยมหรือโลเลนิยม ใช้หลักการประเมินค่าดีหรือเลว ปล่อยให้ครู
สอนตามที่ตนเห็นสมควร ไม่มีการแนะแนวทางสิ่งที่ต้องปรับปรุง หากเกิดเหตุร้ายก็สายเกินแก้ 
  3) การนิเทศภายในแบบบังคับ มุ่งให้ครูเปลี่ยนแปลงการสอนตามที่ตนเองต้องการให้เป็น 
ขาดการยืดหยุ่น ผู้บังคับบัญชาควบคุม รับผิดชอบการสอนของครู 
  4) การนิเทศภายในแบบฝึกอบรมและแนะนํา มุ่งให้ครูได้รับการอบรม ครูไม่จําเป็นต้องคิด
หาวิธีการ มีขอบเขตุจํากัด จําเพาะในการปรับปรุงตัวครูและวิธีการสอนของครูเป็นสําคัญ 
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  5) การนิเทศภายในแบบประชาธิปไตย เป็นการทํางานระบบกลุ่ม มติข้อตกลงจากกลุ่ม 
เคารพยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลแก้ไขปัญหาตามเหตุผลตามข้ันตอนจัดสรรงานให้ครูตาม
ความสามารถของตนและสร้างความเป็นผู้นําให้เกิดข้ึนในคนอ่ืน 
 กลิคแมน, กอร์ดอนและรอส-กอร์ดอน (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 1995, pp. 287- 416) 
ได้กําหนดรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง 2) การพัฒนา
กลุ่ม 3) การพัฒนาครู 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (direct assistant to teachers) เป็นงานเก่ียวกับการ
สังเกตการณ์เรียนการสอน การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูโดยตรงในการปรับปรุงการสอน การช่วยเหลือครู
เก่ียวกับการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนในการกล่าวถึงรายละเอียดของงานนิเทศภายในโรงเรียนด้านน้ีให้
ชัดเจนและเข้าใจง่ายย่ิงขึ้น จึงขอกล่าวแยกตามหัวข้อต่อไปน้ี 
   (1) การสังเกตการสอนโดยวิธีการตามโครงสร้างของการนิเทศภายในแบบคลินิก โครงสร้าง
ของการนิเทศภายในแบบคลินิกแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ตามลําดับต่อไปน้ี 
     ก. การประชุมปรึกษาก่อนสังเกตการณ์สอน (pre-conference with teacher)  
        ก) การสังเกตการสอน (observation of classroom)  
        ข) การวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดวิธีประชุม (analyzing & interpreting  
observation & determining conference approach)  
        ค) การประชุมนิเทศ (post-conference with teacher)  
        ง) การประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมนิเทศ (critique of previous four steps) 
    (2) การนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน เน่ืองจากจํานวนครูมีมากและผู้นิเทศไม่มี
เวลาเพียงพอในการให้คําปรึกษาแก่ครูดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหานี้จึงใช้วิธีการนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน
โดยท่ีผู้ นิเทศเป็นครูผู้สอนด้วยกันเอง ก่อนที่ครูจะเป็นผู้นิเทศได้จะต้องได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
ทักษะในการสังเกต การให้คําปรึกษา โดยที่ผู้นิเทศคอยเป็นผู้ฝึกอบรมเก่ียวกับงานการจัดทําแผน การใช้เวลา
และการแก้ไขปัญหา ก็จะทําให้ครูสามารถช่วยเหลือกันได้ 
   (3) วิธีการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงแบบอื่นๆ โดยปกติการนิเทศภายในส่วนใหญ่ 
เป็นการวางแผนระยะยาวที่ทําอย่างรอบคอบแต่มีบางโอกาสที่ผู้นิเทศอาจถูกขอให้ช่วยเหลือโดยไม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า ในกรณีเกิดความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ เรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันผู้นิเทศควร
จัดเวลาไว้เป็นรายสัปดาห์เช่น กําหนดเวลาไว้ในตอนบ่ายวันใดวันหน่ึง เพ่ือที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือแก่
ครูผู้สอน นอกจากน้ีผู้นิเทศควรต้ังตัวแทนครูที่ผู้นิเทศคิดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาครูคนอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี
หรือผู้นิเทศอาจกําหนดเวลาประชุมหรือพบปะกับครูหลังโรงเรียนเลิก ช่วงพักเรียนวันใดวันหน่ึง เพ่ือให้ครูได้          
ร่วมแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ในการวางแผนช่วยเหลือครูวิธีที่                  
จะช่วยลดปัญหาลงได้คือถ้าครูผู้สอนรู้ว่าพวกเขาสามารถเข้า พบผู้นิเทศได้ตลอดเวลาเพ่ือแก้ปัญหาและได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้นิเทศด้วยความจริงใจความเช่ือมั่นและบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรระหว่างครูกับผู้นิเทศ
จะมีมา 
  2) การพัฒนากลุ่ม (group development) เป็นงานเก่ียวกับการให้คณะครูได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนการทดสอบความรู้รวมทั้งทักษะความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครูและการฝึกให้ครูรู้จักการทํางานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ การทํางานจะสําเร็จจะได้ผลดีจะต้องมา
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จากความคิดเห็นและการร่วมกันปฏิบัติงานของ ครูหลายฝ่ายด้วยกัน ในการทํางาน เป็นหมู่คณะน้ันจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รู้จักอัธยาศัย ได้เรียนรู้ความสามารถของกันและกัน ได้แสดงความคิดเห็นได้เห็นความ           
เป็นผู้นําหรือผู้ตามท่ีดีโอกาสเช่นน้ีจะไม่ปรากฏในการทํางานเป็นรายบุคคล การเรียนรู้ทักษะการทํางานของ          
กลุ่มในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นงานที่สําคัญย่ิงสําหรับผู้นิเทศ กลุ่มที่ทํางานอย่างได้ผล            
มีประสิทธิภาพและดําเนินไปด้วยความราบร่ืน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําที่มีความชํานาญ ผู้นําจะต้องตระหนักถึง           
ปัจจัยด้านความสําเร็จของกลุ่ม มีการคัดเลือกกระบวนการในการตัดสินใจของกลุ่มที่ชัดเจน สามารถจัดการ
เก่ียวกับปัญหาการทํางานไม่เต็มที่ของ ครูตลอดจนความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์และกําหนดรูปแบบของการ           
เป็นผู้นําที่เหมาะสม 
  3) การพัฒนาครู (staff development) เป็นงานเก่ียวกับการเสริมความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านวิชาการให้ครูผู ้สอน รวมถึงการให้โอกาสแก่ครูในการรับรู ้เกี่ยวกับการลงโทษและการ
สนับสนุนตามกฎ คําสั่ง ระเบียบของโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนา ครูก็คือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดังน้ันการพัฒนาครูอย่างสมํ่าเสมอและ ต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งจําเป็น อย่างย่ิง
เพราะจะช่วยให้ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถกล่าวโดยละเอียดดังน้ี 
   (1) การวางแผนในการจัดโครงการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้แก่คณะโดยคํานึงถึง
ความถูกต้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ 
   (2) ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่และย้ายมาใหม่ 
   (3) พัฒนา ครูด้วยการจัดประชุมอบรมสัมมนาหรือส่งไปรับการอบรมจากสถาบันอ่ืน 
   (4) พัฒนาวิชาชีพให้แก่คณะครูโดยให้ไปศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อ 
   (5) ให้ครูได้ขยายผลความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหรือศึกษา  
ต่อให้ครูอ่ืน  ๆได้ทราบ 
   (6) จัดป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการแก่ครูทางโรงเรียน รวมทั้งจัดหาหนังสือหรือ
วารสารที่มีคุณค่าทางวิชาการให้ครูได้ทราบ 
   (7) มีการแนะนําแหล่งวิทยากรในท้องถ่ินที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้ครูได้
ทราบ 
   (8) แจ้งข่าวสาร คําสั่ง เอกสาร ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ครูทราบนอกจากน้ี              
กลิคแมนและคนอ่ืนๆ (Glicman, Gordon & Ross-Gordon) ยังได้กล่าวถึงสาระสําคัญและรายละเอียดของ               
การพัฒนาครูไว้ดังต่อไปนี้คือ 
    ก. การให้บริการบนพ้ืนฐานของครูแต่ละคนในการกําหนดหัวข้อที่จะจัดโปรแกรม               
การพัฒนาครู มีวิธีการกําหนดได้หลายวิธีที่ผู้นิเทศสามารถนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของหัวข้อต่าง  ๆ
เทคนิควิธีเหล่าน้ีได้แก่การสังเกตและการฟัง การใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้อย่าง เป็นทางการ การใช้ดุลยพินิจ               
จากบุคคลที่เป็นกลาง การใช้แบบสํารวจปลายเปิด การใช้แบบตรวจสอบและจัดลําดับรายการ การใช้เทคนิค               
เดลฟาย (delphite chnique) การใช้เทคนิคดังกล่าวจะช่วยให้ข้อมูลกับคณะกรรมการวางแผนพัฒนาครูที่จะหา
หัวข้อหรือหัวเรื่องสําหรับการจัดอบรมได้เป็นอย่างดี 
    ข. รูปแบบกิจกรรมและวิธีการต่าง  ๆในการพัฒนา ครูจากการพัฒนา ครูในรูปแบบเดิม 
เช่น การอภิปรายใน 1 ช่ัวโมง การให้คําปรึกษาภายนอกหรือการจัดประชุมปฏิบัติการเพียงคร้ังเดียว ซึ่งได้เสนอ
กิจกรรมและวิธีการต่าง  ๆในการพัฒนา ครูไว้ดังน้ี 
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     ก) โปรแกรมติดตามช่วยเหลือและให้คําแนะนํา (mentoringprograms)  โปรแกรมน้ี 
เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมโปรแกรมการพัฒนา ครูโดยที่ครูมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ได้รับมอบหมายให้คอยช่วยเหลือแนะนําครูใหม่โดยมุ่งการช่วยเหลือแนะนําอย่างต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล 
     ข) โปรแกรมการพัฒนาทักษะ (skill-development programs) ประกอบ ด้วยการ
ประชุมปฏิบัติการหลายๆ คร้ังเป็นเวลาหลายเดือนและมีการช่วยเหลือแนะนําระหว่างการฝึก อบรมการ
ปฏิบัติการ ช่วยให้ครูสามารถถ่ายโยงทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมานําไปใช้จริงในห้องเรียน 
     ค) ศูนย์รวมครู (teachercenters) คือ สถานที่ที่ครูสามารถมาพบกันปรึกษาหารือหรือ
พูดคุยกันในเรื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการสอนการวางแผนทางนวัตกรรม หรือ
รวบรวมและสร้างสื่อการเรียนการสอน 
     ง) การสัมมนาครู (teacher institutes) คือการที่คณะครูร่วมกันเรียนรู้และฝึก 
ประสบการณ์แบบเข้มในเฉพาะเรื่องเฉพาะทักษะหรือเรื่องที่ยากซับซ้อนติดต่อกันหลายวันหลายสัปดาห์ 
     จ) การให้การสนับสนุนโดยกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน (collegial support groups) โดยการ
ที่ครูในโรงเรียนเดียวกันหารือหรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆที่เกิดข้ึนในโรงเรียนร่วมกันทดลองใช้นวัตกรรมแบบ  ใหม่  ๆ
ทางด้านการสอนหรือการช่วยเหลือกันและกัน 
     ฉ) การจัดเครือข่ายการปฏิบัติงาน (networks) โดยการที่ครูจากโรงเรียน อ่ืน  ๆ              
ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลสาระความรู้ซึ่งกันและกัน ความเข้าใจกันและความสําเร็จต่าง  ๆมีส่วนร่วมในการเรียนรู้               
รู้โดยเครือข่ายเช่ือมโยงทางคอมพิวเตอร์จดหมายข่าว ใช้เครื่องโทรสาร และจัดสัมมนาและการประชุมร่วมกัน               
เป็นคร้ังคราว 
     ช) ผู้นําครูครูผู้นําหรือวิทยากรแกนนํา (teacher leadership) คือการที่ครูมี             
ส่วนร่วมในการเตรียมผู้นําและการช่วยเหลือครูคนอ่ืนๆ โดยแสดงบทบาทผู้นําในด้านต่างๆ เช่นเป็นผู้นําเสนอ
การฝึกอบรมปฏิบัติการ ครูผู้ประสานงานเป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือ เป็นผู้เช่ียวชาญเป็นผู้นําด้านการสอนเป็น 
นักพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น ครูที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําน้ันไม่เพียงแต่ช่วยเหลือครูคนอ่ืน แต่ยังได้ประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาในอาชีพ ซึ่งเปลี่ยนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นผู้นําต่าง  ๆดังกล่าว 
     ซ) ครูในฐานะนักเขียน (teacher as writer) รูปแบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่ม 
ครูเพราะครูมีโอกาสได้แสดงออกหรือสะท้อนให้เห็น ให้ความรู้เก่ียวกับนักเรียน การสอนความก้าวหน้า ใน
อาชีพ ซึ่งการเขียนอาจอยู่ในรูปของวารสารส่วนบุคคล บทความหรือข้อคิดเห็นต่อเร่ืองต่างๆ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับเพ่ือนร่วมงาน หรือบทความท่ีเป็นทางการท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารทางการศึกษาต่าง  ๆ
     ฌ) แผนการพัฒนาบุคคลเป็นรายบุคคล (individually planned staff development)  เป็น 
วิธีการที่ครูจะเป็นผู้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาและจุดประสงค์ของการพัฒนาสําหรับตนเอง วางแผนและ
ดําเนินการตามแผนกิจกรรมต่างๆ  และประเมินผล 
     ญ) การร่วมโครงการ (partnerships) วิธีการมีดังน้ีคือ โรงเรียนต่างๆ  ร่วมกันวางแผนและ
ดําเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย บริษัทธุรกิจต่างๆ  โดยผู้ร่วมโครงการแต่ละหน่วยงาน ต่างมีความเสมอภาคกัน
มีสิทธิเท่าเทียมกันมีความรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันดําเนินงานได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน การเป็นผู้ร่วมโครงการ               
ดังกล่าวอาจรวมวิธีการดังกล่าวที่ได้นําเสนอไว้ตอนต้นให้เป็นกิจกรรมต่างๆ  ของโครงการได้ 
    ค. การเตรียมการพัฒนา ครู การเตรียมการพัฒนา ครูโดยการจัดการฝึกอบรมครูน้ัน               
ผู้นิเทศหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 6 ประการดังน้ี 
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     ก) การเชิญวิทยากร ผู้นิเทศต้องบอกรายละเอียดแก่วิทยากรว่าต้องพูดเร่ืองอะไร               
ทําอะไรบ้างหรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงบทบาทอะไรให้วิทยากรเข้าใจอย่างชัดเจน 
     ข) ตรวจสอบสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมจะ เป็นไป         
ด้วยความเรียบร้อยและมีเครื่องใช้เพียงพอสําหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ไมโครโฟนเครื่องบันทึกเสียง และเครื่อง
ฉายภาพข้ามศีรษะ รวมทั้งควรมีการเตรียมอุปกรณ์สํารองเอาไว้ด้วย 
     ค) การจัดเตรียมอาหารของว่างและกําหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น การจัดเตรียม
อาหารว่าง เครื่องด่ืม แนะนําห้องน้ํา รวมถึงบอกเวลาที่จะดําเนินการหรือกําหนดการต่างๆ ในการฝึกอบรมให้               
ผู้รับการอบรมทราบ 
     ง) ตรวจสอบสภาพของห้อง เพ่ือดูความเรียบร้อยและปรับอุณหภูมิในห้องให้มีความ
เหมาะสม 
     จ) ทดสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆผู้จัดควรตรวจสอบวิธีการใช้อุปกรณ์กับวิทยากรเพ่ือให้
แน่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์น้ันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสมรวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารหรือวัสดุสําหรับแจกให้แก่
ผู้ร่วมการฝึกอบรม 
     ฉ) การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นการให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้กรอกแบบประเมิน
หลังการฝึกอบรม เพ่ือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฝึกอบรมน้ันเพ่ือนําผลมาแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 
  4) การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) เป็นงานเก่ียวกับการพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงเน้ือหาสาระในบทเรียน การวางแผนการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ์ในช้ันเรียนเพ่ือสะดวก 
ต่อการทําความเข้าใจ จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดของงานด้านน้ีตามหัวข้อดังต่อไปน้ีคือ 
   (1) การปรับปรุงหลักสูตรควรไปในแนวทางใด หลักสูตร หมายถึง เน้ือหาของการสอน              
คู่มือการสอน หนังสือและอุปกรณ์การสอนที่ครูใช้ในการสอนนักเรียน ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ันผู้นิเทศควร
พิจารณาหาคําตอบของคําถาม 3 ประการคือ 1) นักเรียนควรจะเรียนอะไร 2) ควรจะลําดับเน้ือหาให้นักรียน                
อย่างไร 3) จะประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร โดยทั่วไปการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรจะได้รับอิทธิพล
จากความต้องการเร่งด่วนของรัฐบาล ค่านิยมของนักการศึกษา ชุมชน ความต้องการพัฒนานักเรียน สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เง่ือนไขทางสังคมในอนาคต ในที่สุดการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรมักสรุปมาจาก               
การตัดสินใจด้านปรัชญาที่เก่ียวกับปรัชญาการศึกษาเช่น ปรัชญาสารัตถะนิยม (essentialist philosophy)จะเน้น                  
การเรียนรู้ด้วยการท่องจํา การจดจําข้อเท็จจริง ครูจะเป็นผู้ให้นักเรียนจะเป็นผู้รับ เน้ือหาวิชาที่เด็กจะ             
ต้องเรียนเป็นเน้ือหาวิชาที่ให้เด็กรู้จักโลกตามสภาพที่เป็นจริง ไม่ใช่สิ่งที่เด็กค้นหาหรือคิดฝันเอาเองตามใจชอบ 
ปรัชญาประสบการณ์นิยม (experimentalist philosophy) หลักสูตรจะเน้นกิจกรรมทางสังคมการเรียนรู้ด้วย
การลองผิดลองถูกและการร่วมมือกัน ส่วนปรัชญาอัตตะภาวะนิยม (existentialist philosophy) หลักสูตรจะ 
เน้นความสําคัญของบุคคลแต่ละคนมากกว่าสังคม เน้นการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เน้นเร่ืองความรับผิดชอบ         
การกระทําทุกอย่าผู้กระทําต้องรับผิดชอบเน้นเร่ืองเสรีภาพโดยถือว่าเสรีภาพคือสาระของมนุษย์การจัดการ
เรียนการสอนจะให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อการกระทํา 
   (2) จะพัฒนาและใช้หลักสูตรอย่างไร หลักสูตรสามารถพัฒนาได้หลายระดับ เช่น                  
จากผู้เช่ียวชาญภายในโรงเรียนคณะกรรมการทํางานเก่ียวกับหลักสูตรของโรงเรียนและตัวครูเองในระดับ 
ประเทศวัสดุอุปกรณ์ที่นําออกมาขายทั่วไป เช่น หนังสือแบบเรียน คู่มือการเรียน และโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนใหญ่
จะพัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอกโดยบริษัทผู้พิมพ์จําหน่ายอาจจ้างผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
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หรือเอกชนเขียนให้หรืออาจมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนของรัฐบาลมาเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา
เก่ียวกับหลักสูตร และโดยปกติครูจะนําหลักสูตรน้ันไปทดลองใช้ก่อนที่จะทําการผลิตหลักสูตร ในระดับ               
ท้องถิ่นอาจจะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใช้เองโดยมีผู้เช่ียวชาญทํางานร่วมกับคณะ 
  5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเสมือนเครื่องมือ
และเป็นการรวบรวมเอางานนิเทศทั้งหมด ซึ่งงานน้ีจะเกี่ยวข้องกับทิศทางการปรับปรุงการเรียนการสอน         
การวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือครูโดยตรงในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนา ครู การพัฒนากลุ่ม 
และการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องคํานึงถึงลักษณะต่างๆ ของครูนอกจากน้ีผู้นิเทศจะต้องทํา
หน้าที่ช่วยเหลือคณะครูที่ต้ังขึ้นมาประเมินความต้องการ เขียนแผนการวิจัย เลือกเครื่องมือสําหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลตลอดจนออกแบบการประเมิน จึงเห็นได้ว่างานวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นสิ่งหน่ึงที่จะช่วยให้ครู         
ผู้สอนบรรลุเป้าหมายทางการสอนด้วยแนวความคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่า
การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง การพัฒนากลุ่มการพัฒนา ครู การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เป็นภาระสําคัญย่ิงของผู้นิเทศที่มีต่อครูผู้สอน อีกทั้งเป็นกระบวนการรวบรวมงานนิเทศมาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศภายในตามแนวคิดของกลิคแมน กอร์ดอนและรอส-กอร์ดอน กล่าวถึง
งานนิเทศที่ผู้บริหารจะนําไปช่วยให้ครูปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี สําหรับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ขั้นตอนต่าง  ๆดังน้ี 
   (1) วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้นิเทศมีวิธีการท่ีจะทํางานกับครูและสามารถเลือก
เทคนิคที่จะนําไปใช้ในการนําแผนไปปฏิบัติได้ดังน้ี 
     ก. ผู ้นิเทศควรเลือกใช้เทคนิคการนิเทศภายในระหว่างบุคคล (Interpersonal 
approach) กับกลุ่มครูที่จะเป็นตัวแทนหรือคณะทํางานร่วมดําเนินการวิจัยกับกลุ่มประชากรหรือ กลุ่มตัวอย่าง 
ที่อยู่ในหน่วยงานหรือสถาบันน้ัน  ๆ
     ข. กลุ่มครูที่เป็นตัวแทนคณะครูดําเนินการประเมินความต้องการของคณะครูทั้งหมด 
โดยการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่ใช้พิจารณาจัดทําวัตถุประสงค์การปรับปรุงการเรียนการสอน สําหรับ
เทคนิคการประเมินขั้นน้ีตัวแทนกลุ่มครูสามารถดําเนินการโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ีจากการดูและ
การฟัง ใช้บันทึกอย่างเป็นทางการ สอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นกลาง สอบถามความคิดเห็นโดยให้ผู้ตอบ
เขียนอย่างอิสระ การตรวจสอบรายการ การจัดลําดับความสําคัญและการใช้เทคนิคเดลฟาย 
     ค. กลุ่มครูที่เป็นตัวแทนคณะครูจัดกิจกรรมระดมสมอง เพ่ือช่วยลดภาระงานการ
นิเทศภายในลง สําหรับหัวข้อที่จะใช้ระดมสมองจะเก่ียวข้องกับคําถามการนิเทศภายใน 4 ข้อ ดังน้ี 
      ก) ควรใช้การนิเทศภายในรูปแบบใดและจํานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับการช่วยครู
ปรับปรุงการสอน  
      ข) ควรพัฒนาหลักสูตรด้านใด (เน้ือหา บทเรียน วัสดุอุปกรณ์) เป็นลําดับแรกและ
ลําดับต่อไป เพ่ือช่วยให้ครูปรับปรุงการสอน  
      ค) ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการสอนในรูปแบบใด (บรรยายฝึก ปฏิบัติการ 
สาธิต อภิปราย) กับครูเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการสอน  
      ง) ควรใช้วิธีการประชุมและอภิปรายรูปแบบใดจึงจะมีความเหมาะสมในการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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    ง. กลุ่มครูที่เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนวิธีดําเนินการเพ่ือให้สอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้กิจกรรมที่ควรจัดทําอาจใช้เทคนิคต่างๆ เหล่าน้ีช่วยคือการใช้แผนภูมิ              
การปฏิบัติงาน (flow chart) เทคนิคการจัดการที่เน้นวัตถุประสงค์ (mbo) แผนภูมิเส้น (gantt chart) เทคนิค
การประเมินผลโปรแกรม (pert) และระบบการจัดเตรียมโปรแกรมและการจัดงบประมาณ (ppbs)  
    จ. กลุ่มครูที่เป็นตัวแทนพิจารณาแนวทางที่จะใช้ในการสังเกตความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติการตามแผนขณะถูกนําไปใช้ในช้ันเรียน ซึ่งการสังเกตอาจใช้เครื่องมือดังน้ีการวัดความถ่ีของตัวแปร
ในแต่ละด้าน ตัวช้ีทางกายภาพ แผนภูมิการบรรยายแบบสอบถาม การวิพากษ์วิจารณ์ทางการศึกษา 
    ฉ. กลุ่มครูที่เป็นตัวแทนเลือกแบบการวิจัยและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ที่กําหนด ตลอดจนลักษณะต่างๆ ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
แนวทางน้ีสามารถดําเนินการโดยใช้รูปแบบของการวิจัยแบบต่างๆ ดังน้ีการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยแบบไซเบอร์เนติก (cybernetic)  
   (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเคร่ืองมือที่นําไปสู ่การพัฒนาในองค์การ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ นับได้ว่าเป็นวิถีทางที่สําคัญที่จะนําความต้องการของครูแต่ละคนไปสู่เป้าหมายขององค์การได้อย่าง
ดีย่ิง ผู้นิเทศการศึกษาควรตระหนักอยู่เสมอว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดเน้นอยู่ที่การปรับปรุงการสอนของ
คณะครูซึ่งการวิจัยน้ีจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายประเภท เช่น กิจกรรมการช่วยเหลือครูโดยตรง กิจกรรมการ
พัฒนา ครู กิจกรรมการพัฒนากลุ่มและกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
   (3) ตัวอย่างงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการนับได้ว่ามีส่วนสําคัญอย่าง               
มากต่อการพัฒนาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  จากแนวคิดต่างๆ ของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินผล และรายงานผลการนิเทศภายใน 
หมายถึง การตรวจสอบ ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กําหนดไว้ การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น         
กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะประสบผลสําเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่น้ันผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติ
เก่ียวกับการนิเทศภายในให้เป็นไปตามข้ันตอนของกระบวนการนิเทศภายใน เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
  2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  สุดเนตร ตรึกหากิจ (2544, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่องการศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ         
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีปัญหาการดําเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียนและตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน
โรงเรียนประถมศึกษาแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
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  จันทนา เข็มกลัดนาค (2544, บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศภายใน โรงเรียน
ประถมศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนศึกษาพัฒนา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียน
ศึกษาพัฒนา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างสื่อและพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน ด้านสภาพปัจจุบัน ปัญหา ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศภายใน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน การนิเทศภายในและด้านการประเมินผล ส่วนการเปรียบเทียบ
ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู ้สอนจําแนกตามประสบการณ์ พบว่า มีความต้องการ               
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  กมล โกมุทธพงษ์ (2547, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายใน เก่ียวกับการ
เรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนบ้านนาเลิง อําเภอเมือง สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1 การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในครั้งน้ี ผลการพัฒนาทําให้กลุ่ม ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า 
มีความรู้ และความเข้าใจ สามารถที่จะดําเนินการนิเทศภายในตามรายงาน 5 ขั้นตอน ได้เป็นอย่างดี ทําให้
โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายใน เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ คือ ทําให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดีขึ้นส่งผลต่อผู้เรียนให้ประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร  
  วิเชียร ขระณีย์ (2547, บทคัดย่อ) วิจัยเร่ืองการพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนาโพธ์ิ 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนาโพธ์ิได้ทําให้
ครู-อาจารย์ในโรงเรียนมีความมั่นใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ตลอดจนมีการใช้เทคนิค และวิธี               
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ย่ัวยุให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน               
มากย่ิงขึ้น ในด้านการนิเทศภายในมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ครู-อาจารย์มีความมั่นใจ และกล้านิเทศงาน
กันเองมากขึ้น ซึ่งการดําเนินงานในรูปแบบน้ีจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาโพธ์ได้
อย่างต่อเน่ืองย่ังยืนต่อไป  
  ลักษณ์อนงค์ เพชรสังหาร (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า โดย ภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับคือ ศักยภาพ การพ่ึงตนเองในการพัฒนางานวิชาการ วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับใช้ตลอดเวลา ความเป็นผู้นําในการริเริ่มในการใช้
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และการส่งเสริมนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปใน
การเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการให้สถานประกอบการ องค์กร 
ชุมชนและองค์กรอ่ืน  ๆมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  
  ประจวบ พลอยละออง (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่ การศึกษากระบ่ี 
ผลการวิจัยพบว่ พฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่ การศึกษากระบ่ี โดยรวมละรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
  ศุภชัย บุญสิทธ์ิ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการรูปแบบและ กระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า สภาพ และปัญหาการใช้รูปแบบ
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นิเทศโดยรวม และรายรูปแบบและสภาพปัญหาการใช้กระบวนการนิเทศภายใน โดยรวมและรายขั้นตอน อยู่ใน
ระดับปานกลาง สําหรับความต้องการรูปแบบโดยรวมและรายรูปแบบ และความต้องการกระบวนการนิเทศ
ภายในโดยรวม และรายขั้นตอนอยู่ในระดับมาก  
  นิตย์ ประจงแต่ง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ซึ่งมี 7 ด้าน คือด้านกระบวนการนิเทศภายใน ด้านพัฒนา
บุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านกระบวนการสอน ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านการวิจัยในช้ันเรียนและด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 ระหว่างผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านมี 2 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการสอน และด้านสื่อการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บทบาท               
การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโรงเรียนแต่ละขนาด
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  สมศักด์ิ เศวตสุพร (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษามีดังน้ี         
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก  
 จิราวรรณ จันทร์แย้ม (2552, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา               
ทางวิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
สมุทรสงคราม การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน 2) ศึกษาระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับพฤติกรรมผู้นํา               
ทางวิชาการของผู้บริหารกับระดับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครู                
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน               
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนทั้งสิ้น 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป               
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เก่ียวกับพฤติกรรมผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหาร และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เกี่ยวกับผล               
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและ ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  1) พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงครามตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวม
และรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน ทั้งโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรมผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงาน               
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2548 ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม               
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ 
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นํ้าฝน รักษากลาง (2553, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 146 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
บันทึกผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการของ                 
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 โดย
เฉลี่ย พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นําทางวิชาการ           
ด้านความสามารถ ด้านการวางแผนและด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก            
ส่วนภาวะผู้นําทางวิชาการด้านการนิเทศ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ด้านผู้เรียน ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉล่ีย พบว่า มีมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก               
ยกเว้นมาตรฐานที่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับดี
3) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ด้านผู้เรียนของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
4) ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ด้านผู้เรียน 
โดยที่ภาวะผู้นําทางวิชาการทั้ง 5 ด้านร่วมกันสามารถอธิบายผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้ประมาณร้อยละ               
87.3 (R 2 = 0.873) 

ไพเราะ พัตตาสิงห์ (2554, บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
ทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 2) ศึกษาการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จํานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ              
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในโรงเรียนและ ด้านการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการยกย่องเชิดชูครูทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการส่งเสริมการ
นําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าตําแหน่งหน้าที่การงานของครู         
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ผู้ทําวิจัยในช้ันเรียน ด้านการส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียนและด้านการส่งเสริมให้ความรู้ครูทําวิจัยใน               
ช้ันเรียน 3) ภาวะผู้นําทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก (r = .798) โดยตัวแปรทั้งสองมีความ
ผันแปรร่วมกัน ประมาณร้อยละ 64 
  2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   แอนเดอร์สัน (Anderson, 2000, Abstract) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําทางวิชาการที่มี               
ประสิทธิภาพของครู ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา และศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นําทางการศึกษาจาก               
กลุ่มตัวอย่าง 132 คน โดยมีพฤติกรรมดังน้ีคือ 1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน และการสื่อสารการจัดการ
หลักสูตรและการสอน 2) การควบคุมและการนิเทศภายใน 3) การตรวจสอบ 4) ความก้าวหน้าของนักเรียนและ 
5) การส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่าง               
มีนัยสําคัญเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  
  มิคก้ี (Mickey, 2000, Abstract) ได้ทําการวิจัยถึงภาวะผู้นําทางวิชาการในเรื่องของวิธีการที่               
ผู้บริหารสถานศึกษาท้องถ่ินใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง จากการศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการใช้วิธีเชิงระบบในการปรับโครงสร้างการทํางานให้รับรู้ถึง
ความสําคัญของอํานาจในตําแหน่งหรือบทบาทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และพบว่า ภาวะผู้นําแบบร่วมกัน
ทํางานเป็นรูปแบบของภาวะผู้นําที่มีความสําเร็จสูงในการปรับเปล่ียนโครงสร้างผู้บริหารจะสนับสนุนการสร้าง         
ทีมงาน และการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นอกจากน้ันยังคํานึงถึงความปลอดภัย กฎระเบียบและบรรยากาศใน
การทํางาน ผู้บริหารจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลง
ต้องใช้เวลามาก ต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการที่ดี อาศัยความร่วมมือของครู ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่มี
ความสามารถ ผู้อํานวยความสะดวกและคอยกระตุ้นรวมทั้งจะต้องเต็มใจสละอํานาจ และยอมรับบทบาทใหม่
จากผู้ร่วมงานหรือครู  
  ยามาดะ (Yamada, 2000, Abstract) ได้ศึกษาวิจัยถึงความรับผิดชอบ และสมรรถภาพใน การเป็นผู้
นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา เมืองเฟสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า ความรับผิดชอบของผู้
บริหารโรงเรียนขึ้นอยู่กับ 1) เตรียมการในด้านการศึกษา 2) ประสบการณ์ใน การบริหาร 3) เพศ 4) จํานวนคร้ัง
ในการนิเทศภายในผู้ร่วมงาน 5) ขนาดของโรงเรียนในการศึกษา  
  ครูซ (Cruz, 2000, Abstract) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของรูปแบบการทํางานทางสังคมของการนิเทศ
ภายในสําหรับการจัดการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและ การผลิตครู ได้รับ
ความสนใจจากนักการศึกษานักวิชาการ และผู้กําหนดนโยบายสาธารณะมาตรฐาน ทางวิชาชีพ การกําหนด
โปรแกรมใหม่ รูปแบบใหม่ของการประเมินผล เงินเดือนที่สูงขึ้น การลด บรรยากาศการทํางานระบบราชการ               
เป็นการพยายามนั่งเผชิญหน้ากับอาชีพการสอน ซึ่งอยู่ในระยะ ของการปรับเปลี่ยนระบบด้ังเดิมที่เป็นรูปแบบ
ของการตรวจสอบ และการควบคุม ถูกต้ังคําถามโดย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนเช่นกัน นักวิชาการนําเสนอ
วิธีการใหม่ที่เน้นไปที่ความต้องการพัฒนาของครูความซับซ้อน ของการสอน และความต้องการสําหรับการ
เจริญเติบโตในวิชาชีพ  
  มัวร์ (Moore, 2000, 6105-A) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสํานักงานกลาง จํานวน 7 คน 
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการประเมินของผู้บริหารโรงเรียน ผลการศึกษา พบว่า              
ผู้บริหารสํานักงานกลางรับรู้ว่าการนิเทศภายในเป็นกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเช่ือว่าจะ ช่วยทําให้
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ครูใหญ่มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบโดยผู้บริหารเห็นว่า การประเมิน เป็นเคร่ืองมือสําคัญ
ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับการประเมินผล นอกจากผู้นิเทศและผู้บริหารโรงเรียนได้มีการทบทวนเครื่องมือการ
ประเมินผลในช่วงที่มีการประชุมกลางปี และปลายปี  
  กล่าวโดยสรุป จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาดําเนินงานร่วมกับการศึกษาแนวคิดด้านการนิเทศภายในจากเอกสาร ตํารามาเป็นข้อมูล         
การวางแนวทาง และการกําหนดประเด็นในการศึกษา และสร้างเป็นกรอบความคิดรูปแบบการนิเทศภายในที่
ปรากฏในงานวิจัย 
 
 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้นํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิด               
ในการศึกษา (conceptual framework) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการนิเทศภายใน ตามแนวคิดและความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่าน               
ที่กล่าวมาข้างต้น มีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง สอดคล้องกันบ้าง ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิด
เก่ียวกับภาวะผู้ นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจากนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งประกอบด้วย 
ประกอบด้วย คลิกแมน (Glickman, 2007, p. 47-52), เว็บเบอร์ (Weber, 2002, p. 2), สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 3-20), ถวิล มาตรเล่ียม (2544, หน้า 126), วิษณุ 
จุลวรรณ (2547, หน้า 94-95), แมคอีแวน (McEwan, 1998 , p. 13), เฮค ลาร์เซน และคณะ (Heck et. al, 
1995, p. 95) สรุปได้ดังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาและเลือกภาวะผู้นําทางวิชาการ โดยผู้วิจัยได้เลือกมาศึกษา 5 ด้าน 
ดังน้ี 1) ด้านบริหารจัดการ หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
แสดงบทบาทฐานะผู้นํา ในการบริหารจัดการ เพ่ือผลสําเร็จของงานที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน               
ทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการสั่งการ 2) ด้านความสามารถ 
หมายถึง ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันการมีผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถจึงเป็นสิ่งจําเป็น
ที่สุดของโรงเรียนที่จะสามารถนําการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาสู่โรงเรียน อันจะส่งผลต่อการยอมรับและความ               
ร่วมมืออย่างมั่นใจของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               
ให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการสั่งการ 3) ด้านการ
นิเทศภายใน หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาท
ฐานะผู้นําในการเป็นผู้นิเทศ และให้คําปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือแก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 
อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนอย่าง               
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เป็นผู้นิเทศเป็นผู้ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และเป็นผู้พัฒนาบุคลากร 4) ด้านการวางแผน 
หมายถึง ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะทํา
ให้มองเห็นภาพของโรงเรียนว่า ขณะนี้เราอยู่ ณ จุดใดและต้องการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพ่ือเป็นการกําหนด
เป้าหายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและผู ้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานการวางแผน และการคาดคะเน 5) ด้านส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงถึงบทบาทในการเสริมสร้าง               
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บรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนในด้านต่างๆ การจัดให้มีสิ่งที่จูงใจให้กับครู               
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ เป็นผู้นําที่ต้องแสดงบทบาทกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน               
ที่เก่ียวกับบรรทัดฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนขอบข่ายการนิเทศภายในตามแนวคิด
ของสํานักงานคุรุสภา (2549, หน้า 328-330) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ หมายถึง การนําข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน               
ตามที่คาดหวังหรือความต้องการของสถานศึกษาในอนาคต 2) การวางแผนการนิเทศภายใน คือ การนําเอาผล               
จาการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ มากําหนดเป็นกิจกรรม กําหนด
ทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาเคร่ืองมือ สื่อ และพัฒนาการนิเทศภายใน หมายถึงการผลิต
สื่อและเครื่องมือ การจัดหา จัดทําสื่อ การกําหนดแนวทางการใช้สื่อและเครื่องมือ เช่น แบบทดสอบ               
แบบสํารวจ แบบสอบถาม ฯลฯ และใช้สื่อ นวัตกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงาน การกํากับติดตาม ดูแล
และให้คําปรึกษา การประเมินสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายใน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเรียน               
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4) การปฏิบัติการตามแผนการนิเทศภายใน หมายถึง การดําเนินกิจกรรม
นิเทศร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์และ กิจกรรมที่กําหนดไว้ในโครงการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา 5) การประเมินผล และการรายงานผลการนิเทศภายใน หมายถึง การตรวจสอบ 
ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  




