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พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ACADEMIC LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
ACCORDING TO THE OPINIONS OFTEACHERS IN BANGPHLI 2 NETWORK 
SCHOOLS GROUP UNDER SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATION SERVICE 

AREA OFFICE 2 
 

นงชนก  เรืองมั่น 
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 108 คน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการรวบรวมข ้อมูล  
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียนการสอน และการกำหนดภารกิจ
ของโรงเรียน ตามลำดับ 2) ครูโรงเรียนกลุ ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
คำสำคัญ: ผู้นำทางวิชาการ, ประถมศึกษา 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study and to compare academic leadership behaviors of 
school administrators according to the opinions of teachers in Bangphli 2  network schools 
group under Samutprakan primary education service area office 2. The samples in the study 
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were 108  teachers academic year 2018 , teaching in Bangphli 2  Network Schools Group. 
Classified by educational level and work experience. The instruments used to collect data 
were questionnaires with 5  levels rating scales. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and t-test. 
 The results of the study were found that: 1 )  Academic leadership behaviors of 
school administrators according to the opinions of teachers in Bangphli 2  network schools 
group under Samutprakan primary education service area office 2 , were overall at high 
levels. When considering each aspect, sorted by descending in terms of the school's 
academic atmosphere, instructional management and school assignment. 2 )  Comparison 
academic leadership behaviors of school administrators according to the opinions of 
teachers in Bangphli 2  network schools group Classified by educational level and work 
experience. 2 . 1 )  Teachers in Bangphli 2  network schools group, who had different 
educational levels, opinions on academic leadership behaviors of school administrators, the 
overall were different with statistically significant at the .05 level. 2.2) Teachers in Bangphli 
2  network schools group, who had different work experience, opinions on academic 
leadership behaviors of school administrators, the overall were not different. 
 
Keywords: Academic Leadership, Primary Education 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สำคัญ
ที่สุดสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับ
ผู้เรียนสอดคล้องกับภิญโญ  สาธร (2526) กล่าว
ไว้ว่า ผู้บริหารการศึกษาหรือครูใหญ่ทุกคนควร
จะรับผิดชอบเป็นผู้นำในด้านวิชาการเป็นอันดับ
แรกเพราะหน้าที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่ง 
คือ การให้ความรู ้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ
ครูใหญ่เป็นผู ้นำด้านวิชาการโดยการทำงาน
ร่วมกับครู และกระตุ้นเตือนให้คำแนะนำ และ

ประสานงานเพื่อประสิทธิภาพในด้านการสอน 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) 

พระราชบ ัญญัต ิการศ ึกษาแห ่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 จ ัดระบบโครงสร ้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพ มี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมาตรา 39 
กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไปกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษา
ผู ้บร ิหารเป ็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบในการบร ิหารจัด
การศึกษาให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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งานวิชาการถือเป็นงานหลักและหัวใจผู้บริหาร
ต้องเป็นผู ้ส ่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ ุทธศ ักราช 2551 พร ้อมท ั ้ งพ ัฒนาให ้ มี
ประส ิทธ ิภาพยิ ่งข ึ ้น ด ังน ั ้นผ ู ้บร ิหารต ้องมี
คุณสมบัติท ี ่สำคัญยิ ่งประการหนึ ่ง คือ การ
แสดงออกถึงพฤติกรรม ความเป็นผ ู ้นำทาง
วิชาการของผู ้บร ิหารโรงเร ียน เพื ่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) การแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สังเกตได้จากการกระทำต่าง ๆ เช่นการสั่งการ 
การนำนโยบายมาปฏิบัติการตัดสินใจ การกระตุ้น
ให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในเรื ่องต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาโรงเรียนการปรับกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
งานวิชาการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความ
กระตือรือร้นมีความตื่นตัวร่าเริงแจ่มใส มีความ
รอบรู้ทางด้านวิชาการอย่างแตกฉานเป็นต้น ซึ่ง
สิ ่งเหล่านี ้เกิดจากการสังเกตของครูเป็นข้อมูล
สะท้อนกลับถึงผู้บริหาร 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ ่มเคร ือข ่ายบางพลี 2 ส ังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 เพื่อนำผลการศึกษามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำทาง
วิชาการของผู ้บริหารตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต  2  จำแนกตามระด ั บการศ ึ กษาและ
ประสบการณ์การทำงาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้นำทาง
วิชาการของผู ้บริหารตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ ่มเครือข่ายบางพลี 2 ผู ้ว ิจัยได้นำ
แนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger & 
Morphy, 1985) เกี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
11 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1 . การกำหนดภารก ิจของโรงเร ียน 
ประกอบด้วย 

1 .1  การกำหนดเป ้ าหมายของ
โรงเรียน (Framing school goals)  

1 .2  การส ื ่ อสาร เป ้ าหมายของ
โรงเรียน (Communicating school goals)   
 2. การจัดการด้านการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 

2.1 การนิเทศและการประเมินผล
ด ้านการสอน (Supervising and evaluation 
instruction)  

2.2 การประสานงานด ้านการใช้
หลักสูตร (Coordinating curriculum)  

2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน (Monitoring student progress)  
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 3. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

3.1 การควบคุมการใช้เวลาในการ
สอน (Protecting instructional time)  

3.2 การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน
อย่างใกล้ชิด (Maintaining high visibility)  

3.3 การจัดให้ม ีส ิ ่งจ ูงใจให้กับครู 
(Providing incentives for teachers) 

3.4 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ 
(Promoting professional development) 

3.5 การพัฒนาและสร้างมาตรฐาน
ด ้ า น ว ิ ช า ก า ร  ( Developing and enforcing 
academic standards)  

3.6 การจัดให้มีสิ ่งที ่ส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู้ (Providing incentives for learning) 
 ประชากรท ี ่ ใช ้ ในการว ิ จ ั ย  ได ้ แก่   
ครูโรงเร ียนกลุ ่มเคร ือข ่ายบางพลี 2 ส ังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน
ทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย 7 โรงเรียน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 108 คน กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร ์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) แล้ว
ดำเนินการสุ่มโดยวิธีชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารตามแนวคิดของ ฮอลลิงเจอร์ และเมอร์ฟี 
(Hallinger & Morphy, 1985) ใน 3 ด้าน 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกำหนดภารกิจของโรงเรียน  
2) การจัดการด้านการเรียนการสอน 3) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน นำมาเป็น
แนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 

ตวัแปรต้น                                                           ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 

1. การก าหนดภารกิจของโรงเรียน  

1.1 การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน  

1.2 การสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน  

2. การจดัการด้านการเรียนการสอน 

2.1 การนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน 

2.2 การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร  

2.3 การตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียน  

3. การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน  

3.1 การควบคมุการใช้เวลาในการสอน  

3.2 การดแูลเอาใจใส่ครูและนกัเรียนอย่างใกล้ชิด  

3.3 การจดัให้มีสิ่งจงูใจให้กบัครู 

3.4 การส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ  

3.5 การพฒันาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ  

3.6 การจดัให้มีสิ่งที่ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  

1. ระดบัการศกึษา  

- ปริญญาตรี  

- สงูกว่าปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์การท างาน  

- 1-20 ปี 

- 21-35 ปี 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้.ใช้แบบวิจัยเชิงพรรณนา
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 108 คน ที่กำหนดจาก
ตารางของเครจซี ่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่ออธิบายตัวแปรใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
อนุมานสถิติใช้ t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1 . พฤต ิกรรมผ ู ้นำทางว ิชาการของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก  

(�̅� = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การส่งเสริมบรรยากาศ

ทางวิชาการของโรงเรียน (�̅� = 4.00) การจัดการ

ด้านการเรียนการสอน (�̅� = 3.95) และการ

กำหนดภารกิจของโรงเรียน (�̅� = 3.68) 
 2. ด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน 
โดยภาพรวมม ี ค ่ า เฉล ี ่ ยอย ู ่ ใ นระด ับมาก  

(�̅� = 3.68) เมื ่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสื่อสาร

เป้าหมายของโรงเรียน (�̅� = 3.76) และการ

กำหนดเป้าหมายของโรงเรียน (�̅� = 3.61) 
 3. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที ่ม ีประสบการณ์การ
ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ผู ้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห ็นของคร ูโรงเร ียนกลุ ่มเครือข่าย 
บางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1 . พฤต ิกรรมผ ู ้นำทางว ิชาการของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไป
หาน ้อย ได ้แก ่  การส ่งเสริ มบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียน
การสอน และการกำหนดภารกิจของโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร  บุญโญปกรณ์ 
(2554) วิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
ทั้ง 5 มิติพบว่าทุกมิติอยู่ในระดับมาก โดยการ
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กำหนดพันธกิจของโรงเรียนให้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือการประเมินโครงการสอน
และอันดับสุดท้ายคือ การบริหารงานหลักสูตร
และการสอน ซึ ่งสอดคล้องกับงานว ิจ ัยของ
ประหยัด  เหมือนพร้อม (2550) ศึกษาพฤติกรรม
ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาบุรีร ัมย์ เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นำมีพฤติกรรมอยู่
ในระดับมากและมิติมุ่งสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน
กลางพฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิภา  ทองหงำ (2554) วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กร ุงเทพมหานคร พบว ่า องค ์ประกอบการ
บร ิ ห า ร ง านว ิ ช าการของ โ ร ง เ ร ี ยนส ั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
เร ียงตามน้ำหนักองค์ประกอบ ดังนี ้ 1) การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) 
การแนะแนวการศึกษา 5) การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และ 6) สื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย ทั ้งนี ้การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเป็นการบริหารงานที่มีความสำคัญเป็น
อันดับหนึ ่งของโรงเรียนที ่ต ้องให้ความสำคัญ 
โรงเรียนเป็นองค์กรที่จัดอยู ่ในประเภทองค์กร
ระบบเปิด ดังนั้นกระบวนการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนจึงต้องสัมพันธ์กับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในสภาพ
ปัจจุบันของกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

 2. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คำอาน  ไชยะสอน (2550) ศึกษาภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส ั งก ั ดแผนกศ ึกษานครหลวง เว ี ยงจ ั นทน์  
ส าธารณร ั ฐประชาธ ิป ไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ระด ับ 0.5 ที ่ เป ็นเช ่นนี ้อาจเป็น
เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที ่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า 
เห็นว่าผู้บริหารได้เอาใจใส่ มีการชี้แจงกับกลุ่มนี้
มากเป็นพิเศษ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือชี้แจงแก่ผู้มี
วุฒิทางการศึกษาสูงกว่า โดยอาจเข้าใจว่ารู้แล้ว 
 3. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที่ม ีประสบการณ์การ
ทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ผู ้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห ็นของคร ูโรงเร ียนกลุ ่มเครือข่าย 
บางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประหยัด  เหมือนพร้อม (2550) ศึกษาพฤติกรรม
ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาบุรีร ัมย์ เขต 3 
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ผลการวิจัยพบว่า ครูที ่มีประสบการณ์ในการ
ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐม  ปริปุนณังกูร 
(2554) วิจัยเรื ่อง ภาวะผู ้นำทางวิชาการของ
ผู ้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
การว ิจ ัยเป ็นเช ่นน ี ้อาจเน ื ่องมาจากคร ูท ี ่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมองผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาว ่าให ้ความสำคัญกับการปฏิรูป
การศ ึกษาในทศวรรษที ่  2 และประกาศใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
อีกทั้งโครงการไทยเข้มแข็งที่พัฒนาครูทั้งระบบ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การส่งเสริมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ครูได้
เ ข ้ า ร ั บ ก า ร พ ั ฒ น า โ ด ย ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม 
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านวิชาการ 
ส่งผลให้ครูที ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 

ต่างได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ
เท่าเทียมกัน จึงมีทัศนะต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย

บางพลี 2 ควรนำข้อมูลที ่ ได ้ไปปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรม เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมาย
การบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน 

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
บางพลี 2 ควรหาร ือกับคร ูเพ ื ่อให ้คร ูทราบ
เป้าหมายการบริหารงานวิชาการ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศ ึกษาป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต่อ

พฤต ิกรรมผ ู ้นำทางว ิชาการของผู้ บร ิห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 

2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครู
ต ่ อภาวะผ ู ้ น ำทางว ิ ช าการของผ ู ้ บ ร ิ ห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 
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การศึกษาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครูในกลุม่เครือข่าย
บางพล ี2 สงักดัสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

THE STUDY OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIPS OF SCHOOL’S ADMINISTRATOR 
TOWARD TEACHERS’ OPINION AT BANGPHLI 2 NETWORK GROUP UNDER THE 

SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATIONNAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

ศรีจันทร์  สามงามพุ่ม 
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ ่มเครือข่ายบางพลี 2 จำนวน 108 คน สุ ่มโดยวิธี Stratified 
Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ t-test  Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ครูที่มีเพศ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหาร 
 
ABSTRACT 
 The objectives of his thesis were, 1) to study the level of transformational leadership 
of school administrator’ toward teachers’ opinion at Bangphli 2  network group and 2 )  to 
compare teachers’ opinion toward transformational leaderships of school’s administrator. 
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The sample were 108  teachers at Bangphli 2  Network Group and were randomized by 
Stratified Random Sampling. The tool for collecting data was a questionnaire which 5 rating 
scales. The used statistics were percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test 
Independent 
 The research result reveal that: 1 )  Transformational leaderships of school’s 
administrators follow teachers’ opinion had stand on high level in overall. When considered 
in every aspects which could rank by mean from high to low as individual awareness, 
inspiration creation, intellectual encouraging and Ideology influence. 2 )  Teachers’ opinion 
who different sex and education level had opinion toward transformational leaderships of 
school’s administrators weren’t difference in overall. 3 )  Teachers at Bangphli 2  school 
network group who different age had opinion, toward transformational leaderships of 
school’s administrators, difference in overall at 0.05 significant. 
 
Keywords: Transformational Leaderships, Administrators 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่
สำคัญของสถานศึกษาและเป็นผู ้นำวิชาชีพที่
จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ ด ี  จ ึ งจะนำไปส ู ่ การจ ัดและการบร ิหาร
สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำที่เอ้ือ
ต ่อการบร ิหารและจ ัดการศ ึ กษา ในย ุ คนี้  
โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวิชาการและภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง (ธีระ  รุณเจริญ, 2550) 
 สำหรับโรงเรียนในกลุ่มบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มทั้งสิ้น 
7 โรงเรียนนั ้น ผู ้บริหารแต่ละโรงเรียนย่อมมี
ความคิดเห็นและมีศิลป์ในการบริหารแตกต่างกัน
ออกไป อันนำมาซึ ่งความเจริญก้าวหน้าของ

อาคารสถานที ่ บุคลากรในโรงเรียนตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ความสำเร็จของการบริหารงานของผู้บริหาร 
ที่ผ่านมาโรงเรียนในกลุ่มบางพลี 2 มีปัญหาใน
หลายด้านเช่น จำนวนเด็กลดลง ขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอน อาคารเรียนไม่พร้อม และ
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ครูรับผิดชอบงานหลายด้าน 
เพื ่อให ้ป ัญหาดังกล ่าวได ้ร ับการแก้ไข และ
ผู้บริหารจะได้ทราบข้อมูลว่าต้องพัฒนาตนเอง
ด้านใดบ้าง จากเส ียงสะท้อนของคร ูในกลุ่ม 
บางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 
 จากที่กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น ในฐานะ
ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยเป็นครู นอกจากเป็นผู ้ให้ความรู ้แก่
นักเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
ทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วง 
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ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่ม เครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สม ุทรปราการ เขต 2 เพ ื ่อนำผลท ี ่ ได ้จาก
การศ ึ กษา เป ็นแนวทางสำหร ับผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษานำไปพัฒนาตนเองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพ ื ่อศ ึกษาระด ับภาวะผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ต ่อภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2  
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ ่งศึกษาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 ตามกรอบแนวคิดของแบส 
และอะ โ ว ล ิ โ อ  ( Bass and Avolio, 199 4 )  
ใน 4 ด ้าน ได ้แก ่  1) การม ีอ ิทธ ิพลอย ่างมี
อ ุ ดมการณ ์  2 )  ก า รสร ้ า งแร งบ ั นดาล ใจ  
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 จำนวน จำนวน 7 โรงเรียนรวม 150 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 จำนวน 108 คนโดยการ
กำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างด้วยตารางกำหนด
ขนาดของเครจซี ่และมอร ์แกน (Krecie and 
Morgan, 1970) แล ้วดำเน ินการส ุ ่มช ั ้นภ ูมิ  
(Stratified Random Sampling) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจ ัยครั ้งนี ้  ม ุ ่งศึกษาภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บร ิหาร ตามกรอบแนวคิดของ  

แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994)  
ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บ ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่าย 

บา งพลี  2  สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขตพื ้นที่ ก า รศึ กษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2  ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์  

2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา 

4) การค านึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

สถานภาพส่วนบคุคลจ าแนกเป็น 

1) เพศ 

1.1) เพศชาย 

1.2) เพศหญิง 

2) อายุ 

2.1) อาย ุ23-40 ปี 

2.2) อาย ุ41-60 ปี 

3) ระดบัการศกึษา 

3.1) ปริญญาตรี 

3.2) สงูกว่าปริญญาตรี 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษา ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยใช้แบบวิจัยในเชิง
พรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง
จำนวน 108 คน ซึ ่งกำหนดด้วยตารางกำหนด
ขนาดของเครจซี่ และมอร ์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) และสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โ ด ย ใ ช ้ แบบสอบ ถ า ม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นเครื่องมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ืออธิบายตัวแปรใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนุมาน
สถิติใช้ t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดย

ภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก (�̅� = 4.03) เมื่อ
เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 

การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (�̅� = 4.20) 

การสร้างแรบันดาลใจ (�̅�  = 4.09) การกระตุ้น

ทางปัญญา (�̅�  = 4.03) และการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ (�̅�  = 3.81) 
 2 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 3.81) ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 
ผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ 

ได้ (�̅� = 3.90) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ผู ้บริหารมีความมุ ่งมั ่นในการปฏิบัติงานตาม

วิสัยทัศน์ที่วางไว้ (�̅� = 3.70) 
 3 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
ในโกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.70) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ

ผู้ร่วมงาน (�̅� = 4.30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมุ่งมั่นให้งาน

ที่ทำประสบความสำเร็จ (�̅� = 3.81) 
 4 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ด ้านการกระตุ ้นทางปัญญาอยู ่ ในระดับมาก  

(�̅� = 4.03) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (�̅� = 4.19) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารกระตุ ้นให้

ผู้ร่วมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ (�̅�  = 3.89) 
 5 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.20) ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองอย่าง
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สม่ำเสมอ (�̅� = 4.36) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารเข้าใจความสามารถที่แตกต่าง

ของแต่ละบุคคล (�̅� = 4.04) 
6. ครูที ่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความ

ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าครูที่มีเพศแตกต่างกันมีของครูต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 
2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในด้านการกระตุ้น
ทางปญัญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 7. ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน
ด้านการการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการ
กระตุ้นทางปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง
กัน 

 8. ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พ ิจารณาเป ็นรายด ้านพบว ่าคร ูท ี ่ ม ี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผู้ บร ิห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การคำนึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัตน์  จีนขาวขำ 
(2547) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามการร ับร ู ้ของข้าราชการครู  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
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จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การสร้างบารมี และด้านการคำนึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นลำดับสุดท้าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภิรมย์  ถินถาวร (2550) ได้ศึกษา
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามการร ับร ู ้ของข้าราชการครู
โรงเรียนในอำเภอบ้านโพธิ์  สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการร ับร ู ้ของข้าราชการครู
โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  อุ ่นวิเศษ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และองค์การแห่งการ
เรียนรู ้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของมนูญ  พรมรักษา 
(2554) ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต  1  พบว ่ า  พฤต ิ กรรมภาวะผ ู ้ น ำ ก าร
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยรวมพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี
พฤติกรรมภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง อยู ่ใน
ระดับดี โดยสูงสุด โดยพฤติกรรมภาวะผู้นำที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง และพฤติกรรม ภาวะผู้นำ
ที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ ทำให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทบทวนความคิดต่าง ๆ ที่ไม่เคย
โต้แย้งมาก่อน ซึ ่งสอดคล้องกับ Leithwood 
(1992) ได ้ ให ้ความเห ็นว ่ าภาวะผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีแนว
ปฏิบัติ 3 ประการ คือ 1) ช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้
มีการพัฒนา และ ยังสามารถทำงานร่วมกับคน
อื ่นได้ในกลุ ่มสมาชิก สามารถพูดคุย ส ังเกต 
วิพากษ์วิจารณ์และวางแผนร่วมกันได้ กำหนด
เป้าหมายร่วมกัน โดยใช้เทคนิคระบบราชการเพ่ือ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ใช้ภาวะ
ผู ้นำร่วมกับเพื ่อนร่วมงานโดยการมอบอำนาจ 
และสื ่อสารให้ทราบถึงมาตรฐานของโรงเรียน 
และสร้างความเชื ่อถือ 2) ส่งเสริมให้ครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษาได ้พ ัฒนา ด ้วยการ
ยกระดับแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาเป้าหมายโดยรวม
ร่วมกัน เพื่อความเจริญในอาชีพ มีภาระผูกพัน
และภารกิจของโรงเร ียนร่วมกัน ให้บทบาท
ผู ้ร ่วมงานในการแก้ป ัญหาเพื ่อการปรับปรุง
สถานศึกษา มีเป้าหมายชัดเจนสมจริง 3) ช่วยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูกพันกับกิจกรรม
ใหม่ ๆ และมีความพยายามมากขึ้น รวมทั้งต้อง
ให ้ความเช ื ่อถ ือว ่า เพ ื ่อนร ่วมงานสามารถ
พัฒนาการแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้นำทำคนเดียว 
 2. ครูที ่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความ
ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมไม ่แตกต ่างก ัน ซ ึ ่ ง ไม ่ เป ็นไปตาม
สมมติฐานที ่ต ั ้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ลำดวน  เอี่ยมอาจ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศ ึกษาในจ ั งหว ัดกำแพงเพชร ส ังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
พบว่า จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทำงาน 
พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ครูใน
จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง และผู้ที ่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ต ่างก ัน ม ีความค ิด เห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ
และการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในการบริหารงาน
กับครูที่เท่าเทียมกันทุกคน ไม่ยึดประสบการณ์ใน
การทำงานหรือความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมาเป็นหลักในการมอบหมายงาน  
 3. ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระด ับ .05 ซ ึ ่งเป ็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของซอฟี ราเซะ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนใน
อำเภอทุ ่งยางแดง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 พบว่า ผล

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ในอำเภอทุ่งยางแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำแนก
ตามตัวแปรอายุ พบว่าภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูมีความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที ่ของผู ้บร ิหารมากยิ ่งขึ ้นในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ครูมีทัศนคติที่
เหมือนกัน พร้อมทั้งเข้าใจถึงนโยบายด้านการจัด
การศึกษามากขึ้นที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข  
 4. ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐดนัย  วัฒนสุข (2554) ศึกษา
เรื ่อง ภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในอำเภอดาพระยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อำเภอดาพระยา ส ังก ัดสำนักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยกล่าวว่า 
อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดกระแส
นำไปสู่การวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาท้ังเชิงรุก
และเชิงรับ จะเห็นได้จากแนวทางการปฏิรูป
การศ ึกษาจะเน ้นการกระจายอำนาจไปยัง
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สถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารในยุค
ปฏิรูปการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และ
วิธ ีการบริหารของตน ต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีความรู้  
ความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ล้วนเป็นผู้ได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล 
มีเหตุผลในการบริหารงาน ประกอบกับผู้บริหาร
ทุกคนต่างได้รับการศึกษาค้นคว้าจากการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ก่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ 
และความเชี ่ยวชาญในการบริหารงานได้เป็น
อย่างยิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารควรมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อให้เกิดการ
บริหารงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทางวางไว้ 

1.2 ผู้บริหารต้องมีความสามารถใน
การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมุ่งมั่นให้งานที่ทำ เพื่อให้
เกิดความสำเร็จ 

1.3 ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2 . 1  คว รศ ึ กษาภาวะผ ู ้ น ำ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารของครูในกลุ่มเครือข่าย
บางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 
2  ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ  
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

GUIDELINES FOR DEVELOPING CHILD DEVELOPMEN CENTER ATTACHED 
TO SALA KHRU SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, NONG 

SUA DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 
 

จารุวรรณ  สนูยี่ขนั1, สมคิด  สกลุสถาปัตย์2 
นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

อาจารย์ประจ า คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องพัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประชากรประกอบด้วย 

ผู้ปกครองเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ จ านวน 60 คน และ

ผู้ ให้ข้อมลูในการสนทนากลุ่ม จ านวน 8 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา

ครุ จ านวน 6 คน ผู้แทนผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 1 คน ผู้ดแูลเด็กเล็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 

คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และ

แบบบนัทึกการประชมุการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหาร

สว่นต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี โดยภาพรวมอยู่ระดบัน้อยที่สดุ และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ  คือ ด้านการพฒันาผู้ เรียน รองลงมา คือ ด้านการบริหารศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ด้านการจัดประสบการณ์ และด้านการบริหารบุคคล ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่า ค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ด้านการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เก่ียวกบัการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน

อย่างเพียงพอ และด้านการบริหารบุคคล เก่ียวกับการมีอัตราบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  

2 แนวทางการพฒันา คือ 1) การเร่งรัดการจดัโครงสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 2) การวางแผนบคุลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) การระดมทรัพยากรในการจัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้   

4 )การสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียน 
 

ค าส าคัญ: แนวทางการพฒันาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the problems and needs of developing 

child development centers. under the jurisdiction of the Sala Khru subdistrict administrative 

organization Nong Suea District.  The population was the 60 parents of children's development 

centers of Sala Khru subdistrict administration organization. Nong Sua district, Pathum Thani 

province and 8 specific selected key informants of Sala Khru Subdistrict, that consisted of 6 

manager, 1 parents’ representative and 1 child caretaker of the child development center. The 

tools used to collect data were 5 levels rating scales questionnaires and focus group 

discussions. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. 

 The results of this research found that: 1) The problem states of the child development 

center under Sala Khru subdistrict administration organization, Nong Sua district, Pathum Thani 

province. The overview mostly are low level and when considering each aspect found that the 

highest average was the development of learner, inferior order were the management of child 

development Center, management of experience and management of resource following 

sequent. And when considering each aspect found that medium average of were the 

management of child development center regarding there are staff who had enough 

responsibility of tasks and the management of resource regarding there are staff rate that 

appropriate with workload. 2) The guidelines of development were 1) Accelerator to set of child 

development center structure, 2) Planning for the personnel of child development center 3) 

Resources mobilization for providing product of learning media / innovation / Learning Center 

4) Promoting learner development. 

 

Keyword: Guideline for developing child development center 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั เป็นการ

ให้บริการทางการศึกษาขัน้ต้นที่ รัฐมุ่งจัดให้

ประชาชนในวัยแรกของชีวิต เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเ รียนในระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและเป็นการวางรากฐานการด าเนินชีวิต

ในสังคมต่อไปในอนาคต การศึกษาในระดับนี ้

นับวันจะมีความส าคัญมากขึน้ตามล าดับ เป็น
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ผลสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป แต่เดิมเด็กอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ ใหญ่ดูแล 

เพราะสงัคมไทยเป็นครอบครัวขยาย มีปู่  ย่า ตา 

ยาย อยู่รวมกนั แต่ปัจจุบนัสงัคมไทยกลายเป็น

ครอบครัวเด่ียวมากขึน้ คือ มีแต่เฉพาะ พ่อ แม่ 

ลูก การอบรมเลีย้งดูเด็กโดยครอบครัวไม่อาจ

กระท าได้ดังสมัยก่อน และก่อให้เกิดปัญหา

หลายด้านตามมา เพื่ อรอง รับการพัฒนา

ประเทศอย่างยัง่ยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเตรียมการตัง้แต่ปฐมวยั เด็กและเยาวชน

เหล่านัน้จะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ในทุกด้าน ทัง้สติปัญญา ทักษะอาชีพความ

ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนจิตส านึกของความ

เป็นพลเมือง ซึ่ ง เ ป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

พฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 

ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา

ครุ  อ า เภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี ไ ด้

ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 – 10 ปี ในการ

ด า เนินงานพบว่ า  แ ต่ละแห่ งยั ง ไม่มี การ

ด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการศึกษา (ขัน้พืน้ฐาน) ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง

จริงจัง จากสภาพที่กล่าวมาผู้ วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาสภาพการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหาตลอดจนแนวทาง

พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อน าผลการศึกษา

มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยตลอดจนทัง้เสนอผู้ ที่เ ก่ียวข้อง

น าไปใช้แนวทางส าหรับการวางแผนการจัด

การศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหารสว่น

ต าบลศาลาครุ ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 

(ขัน้พื น้ฐาน) ศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กขอให้ไ ด้

มาตรฐานและมีคณุภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จงัหวดัปทมุธานี 

 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย 

ผู้ปกครองเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักัด

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอ 

หนองเสือ จังหวัดปทุมธานีจ านวน 60 คน ผู้ ให้

ข้ อ มู ล ใ น ก า ร  ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  โ ด ย

ผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เ ชี่ ยวชาญ จ านวน 8 คน 

ประกอบด้วย ผู้ดแูลเด็กเล็กของศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ  

1 คน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุอ าเภอหนองเสือ 6 คน และ ผู้ แทน

ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 1 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า

ประกอบด้วย แบบสอบถาม ประเด็นการ

สนทนา และแบบบนัทกึการประชมุ 

1. แบบสอบถามเ ร่ืองแนวทางการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารสว่นต าบลศาลาครุ 

ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

( Check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามปัญหาการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้าน การบริหารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ด้านบริหารบุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ด้านการจัดประสบการณ์ และด้าน

พฒันาผู้ เรียน  เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 

5 ระดบั 

ตอนที่ 3 สอบถามความต้องการพฒันา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้าน การบริหารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ด้านบริหารบุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ด้านการจัดประสบการณ์และด้าน

พัฒนาผู้ เ รียน แบบสอบถามเป็นลักษณะ

ปลายเปิด ตอบได้อย่างเสรี 

2. ประเด็นการจัดสนทนากลุ่มแบบ 

Focus Group Discussion โ ด ย น า ผ ล ก า ร

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดเป็น

ประเด็นในการจดัสนทนากลุม่ จ านวน 4 ข้อ 

3. แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม

แ บบ  Focus Group Discussion เ ป็ น แบบ

บนัทึกที่ใช้ในการบนัทึกข้อมูลผู้ เข้าร่วมประชุม

และรายละเอียดการประชมุ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพปัญหาการพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา

ค รุ  อ า เ ภอหนอง เ สื อ  จั ง ห วั ดปทุ ม ธ านี   

โดยภาพรวม อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพปัญหาและความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย

ที่สดุและเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาผู้ เ รียน

รองลงมา คือด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก 

ด้านการจัดประสบการณ์ และ ด้านการบริหาร

บคุคล ตามล าดบั  

2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้านการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการ

พฒันาดงัต่อไปนี ้

2.1 การจัดท าโครงการเสนอขอ

งบประมาณในช่วงที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มี
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การจัดท าแผนพัฒนาสาม ปี  ห รื อจัดท า

ข้อบญัญัติงบประมาณ ประจ าปี 

2.2 การด าเนินกิจกรรมหรือการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ควรมีการแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ 

รวมถึงประชาชนทราบเก่ียวกับการด าเนินงาน

หรือกิจกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมนัน้ 

2.3 การตั ง้ งบประมาณในการ

บริหารศูนย์พัฒนาเ ด็กเล็ก  นอกจากตาม

ระเบียบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

จัดสรรให้แล้วจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมอีกเพื่อให้เกิดความคลอ่งตวั 

2.4 การแบ่งโครงสร้างการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน ปัจจุบันศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

จัดตัง้เอง ฉะนัน้ในการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี  ต้องมีค าสั่งแต่งตั ง้  หรือ

ประกาศจดัตัง้ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน 

เพื่อให้ทกุฝ่ายได้ถือปฏิบติั 

2.5 การประชมุบคุลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก เพื่อให้มีโอกาสในการก าหนดขอบเขต

หน้าที่ของตนเองในการก าหนดภาระหน้าที่  ท่ี

เหมาะสม เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.6 การก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ น้ 

เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบอย่างครอบคลมุ

กบัการบริหารจดัการ 

2.7 การก าหนดภาระหน้าที่ ใ ห้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และกระจายการ

บริหารงานให้เหมาะสมกบับุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก 

2.8 การจดัสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มเพราะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งมีเจ้าหน้าที่ประจ า

ศนูย์น้อยเกินไป 

2.9 การระดมก าลังประชาชนใน

ชุมชนในการบริหารจัดการ เช่น หากมีการ

พฒันาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ต้องให้ประชาชนใน

ชมุชนเข้ามามีบทบาทในการพฒันาศนูย์พฒันา

เด็กเล็กด้วย 

2.10 การจัดประชุม ให้บุคลากรทุก

ฝ่ายให้ความส าคัญในการบริหารจัดการและ

การจดัการศึกษาปฐมวยั ซึ่งเป็นการสร้างความ

เข้าใจให้ทุกฝ่ายทราบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ฐานะเทียบเท่าสถานศกึษาทกุประการ 

2.11 การแต่งตัง่คณะกรรมการฝ่าย

ต่าง  ๆ เ ข้ามามีบทบาทและมีส่วน ร่วมใน

กระบวนการคิดและตัดสินใจในการบริหาร

จดัการศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.12 การบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

ต้องมีการให้ผู้ ดูแลเด็กเข้าร่วมในการจัดการ

วางแผนเช่น ด้านงบประมาณ บคุลากร วิชาการ 

และการบริหารงานทัว่ไป 
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2.13 การจัดหาพื น้ที่ ใ ช้สอยของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเพิ่มเติม หรือขยายพืน้ที่เพิ่ม

มากขึน้ ซึง่อาจได้จากการจดัซือ้ที่ดินเพิ่มเติมใน

การก่อสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.14 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น 

การปรับปรุงภมูิทศัน์ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.15 การตัง้งบประมาณส าหรับการ

ซ่อมแซมศนูย์พฒันาเด็กเล็กให้มากขึน้ 

2.16 การจัดให้มีเคร่ืองมือฉุกเฉิน 

เบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภยั

ช่วยเหลือได้ทนัท่วงที 

3. ด้านการบริหารบุคลากรศนูย์พัฒนา

เด็กเล็ก มีแนวทางการพฒันาดงัต่อไปนี ้

3.1 การจัดให้มีการส ารวจความ

ต้องการของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เพื่อน าความต้องการมาก าหนดในการ

วางแผน 

3.2 การก าหนดปริมาณงานใ ห้

เหมาะสมกบัอตัราก าลงัที่มีอยู่ 

3.3 การจดัท าแผนงานบคุลากร เช่น 

แผนการพฒันาบคุลากรในสงักดั 

3.4 การเปิดโอกาสให้บุคลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาบคุลากร 

3.5 การให้บุคลากรภายในศูนย์

พัฒนาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ ดูแลเด็ก 

และการบรรจุแต่งตัง้บุคลากรของศนูย์ เสนอขอ

งบประมาณเพิ่มเติมในด้านบุคลากรจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานต้น

สงักดั  

3.6 การคัดเลือกบุคลากรที่จ าเป็น

เข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง

คัดเลือกจากผู้ ที่มีความรู้ความสามารถหรือมี

วุฒิ การศึกษาที่ จบทาง ด้านอนุบาลห รื อ

การศกึษาปฐมวยั 

3.7 การแต่งตัง้คณะกรรมการจาก

ฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาเป็นผู้ ร่วม

คัดเลือกเช่น การออกค าสั่งแต่งตัง้ให้ร่วมเป็น

คณะกรรมการคดัเลือกผู้ดแูลเด็ก 

3.8 การจดัให้มีการฝึกอบรมและให้

ความ รู้ เ ก่ี ยวกับบทบาทห น้าที่ ข องคณะ

กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมากขึน้ 

3.9 การจัดใ ห้มี การมอบหมาย

ปริมาณงานที่เหมาะสมกับบุคลากรภาย ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากพบว่าบุคลากรไม่

เพียงพอต่อปริมาณงาน ควรได้มีการจัดสรร

อตัราก าลงัเพิ่มขึน้ 

3.10 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  

และ โปร่งใสกับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ในการจดับุคลากรของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เข้าสู่งานและมอบหมายงานตามศักยภาพและ

ความสามารถของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
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3.11 การจัดตัง้งบประมาณ เพื่อให้

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงครบ ทุกศูนย์และทุกคนเพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ 

3.12 การจัดฝึกอบรมบุคลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอ่ืนที่ได้เปิด

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

3.13 การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ

การศึกษาต่อระดับที่สูงขึน้ส าหรับผู้ที่ยังไม่ถึง

เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของสังกัดด้วยการจัด

เข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ 

3.14 การก าหนดแผนงานกา ร

พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ใน

แผนต่าง ๆ ของต้นสงักดั 

3.15 การบุคลากรของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กใช้สิทธิการลา เต็มวันตามระเบียบที่ได้

ก าหนดไว้ 

3.16 การให้โบนัสประจ าปีอย่าง

ยุติธรรม การเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรศูนย์

พฒันาเด็กเล็กที่สะดวก 

3.17 การเปิดโอกาสให้บุคลากรของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กได้รับเงินเดือนของบุคลากร

ตรงตามวฒุิการศกึษา 

3.18 การจัดให้มีการประกาศและ

ยกย่องชมเชยบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี

ผลงานดีเด่นและกระท าคุณงามความดีแก่

ชุมชนและสังคม เช่น มอบรางวัล การมอบ

เกียรติบตัร 

3.19 การจดัให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

ทุกภาคเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการทัง้

จากภายในและภายนอก ร่วมเป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบติังานบคุลากรศนูย์พฒันา 

3.20) การน าผลการประเมินการ

ปฏิบั ติ ง านที่ ไ ด้ จ ากการประ เมิ นผลการ

ปฏิบติังานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา

ใช้ในการวางแผนและพฒันาบุคลากรของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและสมรรถนะใน

การท างานเพิ่มมากขึน้ 

4. ด้ านการจัดประสบการณ์ของ

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการ

พฒันาดงัต่อไปนี ้

4.1 การให้คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจัดท า

ห ลั ก สู ต ร ศู น ย์ พัฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ด ย ผ่ า น

กระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความเข้าใจในการจดัท าหลกัสตูรศนูย์พฒันา 

4.2 การจัดให้บุคลากรของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับอบรมการใช้หลักสูตร

ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถเร่ืองการใช้หลกัสตูร 

4.3 การสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรศูน ย์พัฒนาเ ด็ก เล็กมีการจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์อย่ า ง ต่อ เ นื่ อ ง  

และจัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ

หลกัสูตรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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พร้อมทัง้มีการจัดตัง้งบประมาณเพื่อใช้ในการ

จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

4.4 การสนับสนุนและส่งเสริมให้

บคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรม

จัดท าแผนประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับ

หลักสูตร เช่นการเชิญวิทยากรภายนอกให้

ความรู้ 

4.5 การตัง้งบประมาณในการจัดหา

สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ตาม

ความต้องการของแต่ละศูนย์จัดงบประมาณ

ส าหรับพัฒนาบุคลากรให้มีการสร้างสื่ อ /

นวัตกรรมใหม่  ๆ  เพื่ อใ ช้ประกอบการจัด

ประสบการณ์รวมทัง้สง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วม

ในการจดัแหลง่เรียนรู้ 

4.6 การจัดซือ้สื่อ/นวัตกรรม/แหล่ง

เรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยการ

ส่งเสริมสนบัสนุน ให้ครูมีการจดัท าสื่อการเรียน

การสอนเทอมละ 1 อย่าง ต่อคน เพื่อจะได้เป็น

การพัฒนาเด็กได้หลากหลาย เช่น การให้

บคุลากรในศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ

จัดซือ้สื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

4.7 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เข้าไปมีบทบาทและส่วน

ร่ วม ในกา รจัดกา ร เ รี ยน รู้  เ ช่ น  เ ข้ า ร่ วม

สงัเกตการณ์ เข้าร่วมเป็นผู้จดัประสบการณ์แก่

เด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

4.8 ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ฝึ ก อบ ร ม

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทัง้เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

ผู้ดูแลเด็กและการจัดการเรียนรู้ครบทัง้ 4 ด้าน 

ให้กบัผู้ดแูลเด็ก 

4.9 การจัดตั ง้ งบประมาณเพื่ อ

พัฒนาบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ 

4.10 การจัดให้มีการนิเทศแบบมี

ส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยจัด

ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบติังานของผู้ ดแูล

เด็กจากคณะกรรมการทุกฝ่าย พร้อมทัง้จดัให้มี

การวางแผนงานหรือโครงการเก่ียวกบัการนิเทศ

ระหว่างคณะกรรมการและบุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก 

4.11 การแต่งตัง้กรรมการจากฝ่าย

ต่างๆ ในการนิเทศการจัดประสบการณ์ของ

ผู้ดแูลเด็กเป็นรายภาคเรียน 

4.12 การตัง้งบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนิเทศการจดัประสม

การณ์ของผู้ ดูแล เ ด็กและคณะกรรมการ

ด าเนินการนิเทศ 

4.13 การส่งเสริม และจัดให้ผู้ ดูแล

เด็กน าผลการประเมินการจดัประสบการณ์ ที่ได้

ผ่าน การประเมินจากคณะกรรมการไปปรับปรุง

แก้ไขหรือพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ

ตนเอง 

4.14 ก า ร ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร

ประเมินผลการจัดประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็ก
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อย่างชัดเจน และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ฝ่ า ย ต่ า ง  ๆ  ร่ ว ม กั นป ร ะ เ มิ น ผลกา ร จั ด

ประสบการณ์ทัง้รายปีรายภาคเรียน 

5. ด้านการพัฒนาผู้ เรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก มีแนวทางการพฒันาดงัต่อไปนี ้

5.1 การจัดให้มีการประชุมทุกครัง้ 

เพื่อวางแผนการรับนกัเรียนเข้าเรียนศนูย์พฒันา

เด็กเล็กโดยมีการส่วนร่วมการวางแผนของ

บคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

5.2 การสนับสนุนและส่ ง เ ส ริม  

การรับเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 3 ปี เนื่องจากเด็กที่

ต ่ากว่า 3 ปี มีจ านวนมากขึน้ และเพื่อเป็นการ

แบง่เบาภาระของผู้ปกครอง 

5.3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นระบบ เช่น ระบบข้อมูลบุคลากรศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ระบบข้อมูลนักเรียน และระบบ

ดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

5.4 การจัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องหรือ

ท าประชาคมเก่ียวกับการจัดให้มีบริการรถรับ-

สง่ส าหรับเด็กที่อยู่ไกลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

5.5 การจดัให้มีการเพิ่มงบประมาณ

ค่าอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันส าหรับ

เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมและอาหาร

กลางวนัตามหลกัโภชนาการมากขึน้ 

5.6 การจัดซือ้สมุดหนังสือส าหรับ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน เพื่อเด็กทุกคน

ได้รับการเตรียมประสบการณ์ความพร้อมด้าน

ต่าง ๆ ครบทกุด้าน 

5.7 การตั ง้ งบประมาณท าห รับ

จดัซือ้ชุดนกัเรียนหรือเคร่ืองแต่งกายของเด็กใน

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อให้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมี

มาตรฐาน 

5.8 การจัดป ระสบกา ร ณ์ ศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็กทุกครัง้ นอกจากการส่งเสริม

พัฒนาการให้เด็กได้ครบทัง้ 4 ด้าน ผู้ดูแลเด็ก

จะต้องจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็กด้าน

สงัคม หรือเน้นการจัดประสบการณ์ด้านสังคม

เป็นหลกั 

5.9 การจัดป ระสบกา ร ณ์ ศู น ย์

พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ กทุ กค รั ้ง  ต้ อ ง เ น้ นกา รจัด

ประสบการณ์ให้กบัเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็กที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและปฏิบติัจริง 

5.10 การจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หลากหลาย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และ

เป็นการเพิ่มศกัยภาพด้านต่าง ๆ ของพฒันาการ

ด้วย 

5.11 การจดัท าแบบรายงานผลการ

ประเมินพัฒนาการผู้ เรียนให้ผู้ ปกครองทราบ

เป็นรายภาคเ รียนเพื่ อให้ผู้ ปกครองทราบ

ความก้าวหน้าพฒันาการของเด็ก 

5.12 ก า ร จั ด ท า แ บบป ร ะ เ มิ น

พัฒนาการผู้ เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

หลงัเรียน ของผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐาน

ของผู้ดแูลเด็กในการจดัประสบการณ์ต่างๆ 

5.13 การจัดใ ห้มีการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้
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ได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของพัฒนาการเด็ก

แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด

ประสบการณ์เด็กในพฒันาการด้านต่างๆ 

5.14 การส่งเสริมพัฒนาการของ

ผู้ เรียน โดยสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ปกครองความ

ร่วมมือกบัครู เพื่อหาแนวทางในการพฒันาเด็ก

อย่างต่อเนื่อง 

 
อภปิรายผล 

1. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ด้านการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อ

พิจารณาแล้วพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 

การมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างเพียงพอ ซึ่ง

ในการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นได้มีการจัดสรรอัตราก าลังผู้ ดูแลเด็ก

เพิ่มเติม แต่ทัง้นีศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กยังประสบ

ปัญหาอยู่เนื่องจากได้มีการจัดตัง้ศูนย์เพิ่มเติม

จึงท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอยู่

ท าให้ส่งผลกระทบถึงการจดับุคลากรเข้าสู่งาน

ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน รวมถึงองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ  อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ขาดการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้

ในส่วนของการบ ารุงขวัญและก าลังใจของ

บุคลากร การพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี ได้ด าเนินการ

อย่างเป็นธรรมในการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 

และการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลาครุ  อ า เภอหนองเสือ  จังหวัด

ปทุมธานี ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา

ต่อในขัน้ที่สงูขึน้ โดยการจดัตัง้งบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องและเป็น

ธรรม การคดัเลือกบคุลากรดงักลา่วกรมสง่เสริม

การปกครองท้องถิ่นได้มีการก าหนดเกณฑ์ของ

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีวุฒิการศึกษา

ไม่ต ่ากว่า ม.6 /ปวช. จึงท าให้การคัดเลือก

บุคลากรมี ปัญหาเนื่ องจากมีผู้ สมัครไม่มี

คุณสมบัติตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ (2546) ได้

ศึกษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

จังหวัดสุพรรณบุรีด้านบุคลากร พบว่า ปัญหา

ส่วนใหญ่คือบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ

เดียวกับการจัดการเ รียนการสอน/การจัด

ประสบการณ์ให้เด็ก รองลงมาคือครูพี่เลีย้งเด็ก

เปลี่ยนงานบ่อย บุคลากรไม่เพียงพอ ได้รับเงิน

ค่าจ้างไม่ต่อเนื่อง ไม่ชดัเจนในเร่ืองสงักดั ยงัไม่

มีการตัง้คณะกรรมการการศึกษาที่จะวาง

นโยบาย จดัระเบียบ ขาดการดูแลจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเนื่องจากพืน้ที่อยู่ไกลและไม่

เข้าใจการจัดการศึกษา การแบ่งหน้าที่การ

ประสานงานยัง ไม่ ชัด เจน และสนับสนุน

ผลการวิจัยของ สุชาดา  สมสวนจิต (2547) ท่ี

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลโดยรวมและ

รายด้านทัง้ 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย

เรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมา 3 อันดับดังนี ้

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านงบประมาณ 

ด้านวิชาการ คงเนื่องมาจากเทศบาลได้รับการ

ถ่ายโอนศนูย์พฒันาเด็กเล็กโดยไม่มีการเตรียม

ความพร้อมให้กับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท าให้บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจใน

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเคย

ปฏิบติัอย่างไรก็ปฏิบติัอย่างนัน้ และสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของวีระ  พลรักษา (2542) ที่ได้

ศึกษาภาพปัญหาและความต้องการการจัด

การศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักดักรมการ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้ประสบปัญหาด้านบุคลากร 

กล่าวคือ คณะกรมการบริหารศูนย์ไม่เข้าใจ

บทบาทหน้าที่ ของตน และส่วนใหญ่ขาด

ลักษณะการท างานเป็นทีม ผู้ ดูแลเด็กขาด

ประสบการณ์และทกัษะในการท างาน ปัญหาที่

พบน้อยที่สดุ คือมีอปุกรณ์เคร่ืองเลน่ที่สนบัสนุน

ต่อพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย ทัง้นีเ้นื่องมากจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาครุ ได้มีการจดัสรรงบประมาณ

เพื่อจัดซือ้อุปกรณ์เคร่ืองเล่นที่สนับสนุนต่อ

พัฒนาการของเด็ก และมีการบ ารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

2. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านการบ ริหารบุคคล 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ เมื่อพิจารณาแล้ว

พบว่ า  ปัญหาที่พบมากที่ สุด  คือ  มีอัตรา

บุคลากรอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน ซึ่ง

ปัญหาที่พบมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้าน

เจ้าหน้าที่บคุลากรมีไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกบั

ปริมาณงาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปริมาณ

งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปริมาณมาก ทัง้

ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรปฐมวัย การดูแลเด็ก งานด้าน

อาคารสถานที่ งานด้านเอกสารต่าง ๆ จึงเป็น

ภาระงานที่หนัก จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน

อัตราก าลัง โดยการวิเคราะห์ภาระงาน ต่อ

อตัราก าลงัของผู้ปฏิบติังานในศนูย์เด็กเล็ก เพื่อ

ประสิทธิภาพของการท างาน  

3. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี  ด้านการจัดประสบการณ์ 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ เมื่อพิจารณาแล้ว 

พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด  คือ การแจ้งผล

การประเมินการจัดประสบการณ์ให้ผู้ดูแลเด็ก

ทราบเพื่ อการปรับปรุงแ ก้ ไข  และพัฒนา 

รองลงมา  คือ การมีส่วนร่วมในการนิเทศของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ

น าผลการนิเทศไปปรับปรุงกระบวนการจัด

ประสบการณ์ของผู้ ดูแลเด็กและ การประเมิน

การจัดประสบการณ์ของผู้ ดูแลเด็กในรูปแบบ
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ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจัดท า

หลักสูตรพัฒนาเด็กเล็ก ตามล าดับ ทัง้นีส้ืบ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัด

ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร จั ด

ประสบการณ์  เช่น ได้มีการจดัสง่บคุลากรได้รับ

การฝึกอบรมด้านการจัดประสบการณ์  ด้าน

การจัดท าหลักสูตรการใช้หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวยั และการจดัท าหลกัสตูรศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก โดยผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 

นอกจากนีย้ังได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการศึกษาต่อในขัน้

ที่สูงขึน้ เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ความรู้ความสามารถ ในการจัดประสบการณ์

เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรม

สง่เสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) มาตรฐาน

ที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองผู้ ดูแลเด็กมีความสามารถใน

การจัดประสบกา รณ์กา ร เ รี ยน รู้ อย่ า งมี

ประสิท ธิภาพและ เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่  5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด

หลักสูตรและกระบวนการที่ เน้นผู้ เ รียนเป็น

ส าคญั นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของสมเจตน์ ภูศรี และคณะ ที่ไ ด้ศึกษาการ

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า บทบาทการ

ท างานของครูไม่มีการนิเทศติดตามผลการ

จดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สื่อที่ อบต.

จัดให้ไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก ไม่

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

และสอดคล้องกับสมโชค  กางรัมย์ (2549) ท่ี

พบว่าก่อนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

ของบคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัป่าเลไลย์ ไม่

มีความรู้ความช านาญในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบบูรณาการ  การใช้สื่อการสอนมี

น้อยครูไม่เปลี่ยนแปลงการสอนโดยยังไม่ยึด

เด็กนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

4. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านการพัฒนาผู้ เ รียน 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ เมื่อพิจารณาแล้ว 

พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สดุ คือ การรายงานผล

การประเมินพัฒนาการผู้ เ รียนให้ผู้ ปกครอง

ทราบเป็นรายภาคเรียน รองลงมา คือ การจดัท า

แผนหรือวางแผนการ รับนักเ รียนและการ

ประเมินพัฒนาการผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องด้วย

เคร่ืองมือ และวิธีการที่เหมาะสมตามล าดับ 

ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้

ด าเนินการพฒันาผู้ เรียนในส่วนของการวัดและ

ประเมินผลผู้ เรียน เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลาครุ  อ า เภอหนองเสือ  จังหวัด

ปทุมธานี ได้ยึดหลกัการด าเนินการศนูย์พัฒนา
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เด็กเล็กด้านผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

(ขัน้พืน้ฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้กว้างเกินไปและไม่ชัดเจน ท าให้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ขาด

เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลผู้ เรียนที่มี

คุณภาพ เพื่ อ ใ ห้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการวางแผนด้าน

การพัฒนาผู้ เรียนด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน

การรับนักเรียน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่

ผู้ เรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้ เรียน

ในด้านต่าง ๆ มีการวัดประเมินผลและ การ

ติดตามผู้ เ รียน ซึ่ งด า เนินการเ ป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป. ) มาตรฐานที่ 6 ศูนย์

พัฒนาเ ด็ก เล็กมีการจัดกิจกรรมส่ง เส ริม

คุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที่ 

10 ผู้ เ รียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร รวมไปถึงผู้ เรียนมีสุนทรียภาพและ

ลกัษณะด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

จากมาตรฐานดังกล่าว เป็นตัวบ่งชีว้่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานีได้มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. การบริหารศูน ย์พัฒนาเ ด็ก เล็ ก  

จากผลการศึกษาถึงแม้มีปัญหาอยู่ในระดับ

น้อย แต่ในส่วนของการจัดโครงสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี ควร

เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกมีส่วนร่วม

ก าหนดโครงสร้างการบริหาร และมีการก าหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวมถึงเร่ืองของงบประมาณที่ใช้ในการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แต่ละแห่งมีมาตรฐานการบริหารเดียวกนั 

2. การบริหารงานบุคลากรศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ในส่วนของการจัดบุคลากรของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี ควร

มีการก าหนดปริมาณงานที่ เหมาะสมกับ

บุคลากร บางแห่งมีบุคลากรประจ าศูนย์น้อย 

ดังนัน้ควรจัดปริมาณงานให้เหมาะสมกับ

บคุลากร 

3. การจดัประสบการณ์ จากการศึกษา 

พบว่า แนวการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์

และสื่อ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทมุธานี ควรมีการสง่เสริมบุคลากรให้มีความรู้

เก่ียวกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

การใช้แผนการจัดประสบการณ์ การใช้สื่อ/

นวัตกรรม/แหล่ง เ รียนรู้และการจัดท าสื่อ /

นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ ร่วมถึงการส่งเสริมให้

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้วย ถึงแม้องค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 
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จังหวัดปทุมธานี มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

ร่วมการอบรมในปัจจุบันก็ตามแต่ก็ควรมีการ

สง่เสริมให้มากกว่าเท่าที่มีอยู่ 

4. การพัฒนาผู้ เ รียน ผลการศึกษา 

พบว่า การวดัและการประเมินผลผู้ เรียน ประสบ

ปัญหา ทัง้นีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ควรเน้นให้

บุคลากรมีการวัดและการประเมินผลผู้ เรียน

อย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตัง้คณะกรรมการร่วม

ประเมิน และควรมีการสง่เสริมให้บคุลากรมีการ

น าผลจากการประเมินผลเรียนไปปรับปรุง

เทคนิควิธีการจัดประสบการณ์เรียนการสอน

ของตนเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรศึกษาเป รียบเที ยบการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหนองเสือ 

หรือจงัหวดัปทมุธานี 
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ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTERNAL SUPERVISION PROCESS. 
UNDER THE OFFICE OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATION 

AREA 
 

ดษุฎี  พินิจกลุชยั 
โรงเรียนอนบุาลนครปฐม ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษานครปฐม เขต 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สงักัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม 2) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครัง้นี ้รวม 155 คน การวิเคราะห์ข้อมลู การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า1) กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาและครู 

สงักดัส านกัเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากและเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ การพฒันาทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม และการวิจยัเชิง

ปฏิบัติในชัน้เรียน รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง และต ่าสุดคือ การพัฒนาทาง

วิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตร 2) พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดส านักเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ  

การเตรียมการสอนและการใช้สื่อและเทคโนโลยีสอน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

ค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ การวิจัยในชัน้เรียน 3) ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

(X_tot) กบัพฤติกรรมการสอนของครู (Y_tot) สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

โดยรวม พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง (r = 0.551) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก  

 

ค าส าคัญ: การนิเทศภายในสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study the internal supervision process, 2) to 

study the teaching behavior of teachers, and 3)  to study the relationship between the internal 

supervision process. The samples used in this study were 155 schools under Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office. The data were analyzed by mean, standard deviation, 

and correlation. 

The results were as follows: 1) The internal supervision process of the administers and 

teachers were under Nakhon Pathom primary educational service area office in overall 

summary was high. When considering each aspect found that the average of highest level was 

the development of group working skill and classroom action research. The subordinate was 

the providing assistance to teachers directly. The lowest were professional development and 

curriculum development. 2 )  The teaching behaviors of teachers were under Nakhon Pathom 

primary educational service area office in overall summary was high. When considering each 

aspect found that the average of highest level was the preparation for teaching and used media 

and teaching technology. The subordinate was the learning activities. The lowest was the 

classroom action research. 3 )  The relationship between the internal supervision process with 

the teaching behaviors of teachers were under Nakhon Pathom educational service area office. 

In overall was found that had medium related, significantly at a .0 1  level and positive 

correlations. 

 

Keyword: Supervision in educational institutions 

 
บทน า 

การนิเทศเป็นระบบหนึ่งของระบบการ

จดัและการบริหารสถานศกึษา เป็นกระบวนการ 

ปรับปรุงการเรียนการสอน การชีแ้นะ การให้

ความช่วยเหลือและร่วมมือคบัครูผู้สอน รวมทัง้

บุคคล ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา โดยมี

เป้าหมาย คือคณุภาพของผู้ เรียน การนิเทศการ

สอนเป็นกระบวนการ ของผู้ นิเทศที่มุ่งปรับปรุง

และพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งที่

พฤติกรรมของครูที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมของ

ผู้ เรียน เนื่องจากการสอนเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้

ได้ การเรียนรู้จะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการสอนได้ ซึ่งจะน าไปสู่การ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดี
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ขึน้ เพราะครูซึ่งอยู่ในสถานศึกษาและประกอบ

อาชีพการสอน ต้องมีความรู้ใหม่ ๆ ทัง้ทางด้าน

เนือ้หาวิชาและด้านวิธีการสอนซึง่การนิเทศการ

สอนจะเป็นการพฒันาวิชาชีพครู ได้อีกทางหนึ่ง 

ถึงแม้ว่าการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ของครู เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้ เรียนจะมีรูปแบบวิธีการหลากหลายวิธีก็ตาม 

แต่ก็มีวิธีที่สถานศึกษานิยมใช้กันมากที่สุด ใน

ปัจจุบันที่ถือว่าเป็นวิธีที่สถานศึกษาสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็วอีกทัง้

ประหยดั งบประมาณในการด าเนินการ นัน่คือ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา เพราะ

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการท างานร่วมกนั

ของผู้ บ ริหารและบุคลากร ทุกคน ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพื่อให้พฒันาผลสมัฤทธ์ิ ทางการ

เรียนสงูขึน้ (ไพโรจน์  กลิ่นกหุลาบ, 2550) 

จากปัญหาการเรียนการสอนต้องอาศยั

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ

พฒันา ให้ครูมีความสามารถปรับปรุงการเรียน

การสอนด้วยเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพ มี

การก ากับ ติดตามคุณภาพงานเพื่อให้เกิดผล

ลัพธ์หรือผลผลิต และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบ

ในทางที่ดี ต่อการพัฒนาผู้ เรียนในอนาคตที่

มุ่งหวัง ในสภาพปัจจุบันพบว่าสถานศึกษามี

โครงการนิเทศภายใน สถานศึกษาปรากฏใน

แผนปฏิบั ติการของสถานศึกษา  เพื่ อ ใ ห้

สอดคล้องกับขอบข่าย/ภารกิจการ บริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนดไว้ได้ก าหนดนโยบาย การประเมิน

คณุภาพการนิเทศการเรียนการสอน เกณฑ์การ 

พิจารณา คือ สถานศึกษามีแผนการนิเทศการ

เรียนการสอนสถานศกึษามีแผนการปฏิบติังาน/

ปฏิทิน ซึ่งก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

สถานศึกษามีผู้ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม ปฏิทินที่ก าหนดสถานศึกษามี

รายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบติัและ

สถานศึกษามีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุง

แก้ไขการจัดการการเรียนการสอน ให้บรรลุผล

ตามที่สถานศึกษาก าหนดและ มีรายงาน

ประจ าปี 

การนิ เทศภายในสถานศึกษาเ ป็น

กระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้ ครูผู้ สอนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้เกิด การ

เรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะท าให้ผู้ เรียนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ วิจัยจึงต้องการ

ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรม

การสอนของครู สงักัดส านักงานส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เพื่อน า

ผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนพัฒนา และ

ปรับปรุงกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

และเพื่อสนบัสนุนพฤติกรรมการสอนของครู ให้

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษานครปฐม  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษานครปฐม   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของครู 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษานครปฐม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา มุ่งการศึกษา

กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอนของครู สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม  

2 . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม จังหวัดนครปฐมปีการศึกษา 2561 

จ านวน 254 โรง โดยใช้ก าหนดขนาดตัวอย่าง

ของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 155

โรง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                   ตวัแปร (X)                   ตวัแปร (Y) 

 
 
 
 

 

 

 
ผลการวิจัย 

1 . ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น

สถานศึกษาของผู้ บริหารสถานศึกษาและครู 

สังกัดส านักเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ

มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พบว่า 

ที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนาทักษะการ

ท างานเป็นกลุ่ม และการวิจัยเชิงปฏิบัติในชัน้

เรียน รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือแก่ครู

โดยตรง และต ่าสุดคือ การพัฒนาทางวิชาชีพ

และการพฒันาหลกัสตูร  

2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม 

สรุปในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา 5 ด้าน 
  1) การให้ความช่วยเหลือแกค่รูโดยตรง 
  2) การพฒันาทกัษะการท างานกลุ่ม 
  3) การพฒันาทางวชิาชีพ 
  4) การพฒันาหลกัสตูร 
  5) การวิจยัเชงิปฏิบตัิการในชัน้เรียน 

 

พฤติกรรมการสอนของครูในสานศกึษา 
  1) การเตรียมการสอน 
  2) การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
  3) การใช้ส่ือและเทคโนโลย ี
  4) การวิจยัในชัน้เรียน 
  5) การวดัและประเมินผล 
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พิ จ า รณ าพบ ว่ า  ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด คื อ  

กา ร เ ต รี ยมกา รสอนและกา ร ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ

เทคโนโลยีสอน รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้  และค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ การวิจยัในชัน้

เรียน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษา(X_tot)กับพฤติกรรม

การสอนของครู (Y_tot) สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  โดยรวม 

พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

(r = 0.551) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผู้ สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เนื่องจาก สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งมี

ความส าคัญ,ในการพัฒนา กระบวนการเรียน

การสอนของครูเพื่อให้เกิดคณุภาพ และสง่เสริม

ให้ครูมีพฤติกรรมการสอน ที่ เหมาะสมและ

สามารถพัฒนาให้ผู้ เ รียนเกิดประสิทธิภาพ

ทางการเรียน ซึ่งมีความส าคัญของการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาเ ร่ือง การนิ เทศภายใน 

สถานศึกษามีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครู

ในการเตรียมการสอน เนื่องจากครูต้องปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ กนัและต้องปฏิบติังานที่ค่อนข้าง

หนัก  ครูจึ งมี เวลาไม่ เพียงพอส าหรับการ

เตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถ

ลดภาระของครูได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

รังสรรค์ คุ้มตระกลู  ได้ศกึษาเร่ือง ความต้องการ

นิเทศภายในของครูผู้ สอนอ าเภอแก่งหางแมว 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาจนัทบุรี เขต 

1 พบว่า  ความต้องการนิ เทศภายในของ

ครูผู้สอน อ าเภอแก่งหางแมว สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสุ

ปรียาอร สีสะแล  ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา 

ความ ต้อ งกา รกา รนิ เ ทศภาย ในข องค รู

วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี 

พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา จังหวัด

จันทบุ รีมีความต้องการ การนิ เทศภายใน 

โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดบัมาก  

2. พฤติกรรมการสอนของครู สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ทัง้นีเ้พราะ พฤติกรรมของครูในการปฏิบัติการ

สอนมีความส าคัญในการที่ นัก เ รียนจะมี

พฒันาการและมีทกัษะ ในการเรียนรู้ที่สงูขึน้ซึ่ง

มีความส าคัญของพฤติกรรมการสอนของครู

โดยผู้ เรียนจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือ

ต ่ามากน้อยเพียงใดทันขึน้อยู่กับวิธีการสอน 

หรือพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพของครู 

เพราะครูมีบทบาทโดยตรงในการประกัน

คุณภาพ การเรียนรู้ของผู้ เรียนเพื่อให้ผู้ เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยเหตุนี ้
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พฤติกรรมการสอน จึงเปรียบเสมือนเป็นการ

ปฏิ รูปการสอนของครู ด้วย เพราะครู ต้อง

ปฏิบติังานอย่างมีระบบและ เป็นกระบวนการมี

การประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

ตนเอง ซึ่งครูต้องสามารถก าหนด กระบวนการ

ท างานของตนเองได้ โดยศึกษาหลักสูตรให้

เ ข้ า ใ จ  มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ส อ น น า  

ก ร ะบวนกา ร วิ จั ย ใ น ชั น้ เ รี ย น เ ข้ ามา ใ ช้  

ด าเนินการสอนโดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม วัดผล

ประ เมิ นผลตาม  สภาพจ ริ ง  ของผู้ เ รี ยน

ประเมินผลการสอนของตนเองเพื่อการวิเคราะห์

และปรับปรุงการสอน และ บันทึกผลการสอน

ทุกครัง้ที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับละอองดาว ปะ

โพธ์ิ ได้ศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ

ผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับ

พฤติกรรมการสอน ที่มีประสิทธิผลของครูใน

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย 

พบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษากบัพฤติกรรมการสอน

ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม  มีความสมัพนัธ์ทางบวก

และความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทัง้นี เ้พราะ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนของครู หากกระบวนการ

นิเทศภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับที่มาก 

พฤติกรรมของครูจะอยู่ในระดับมากด้วย ทัง้นี ้

เพราะการนิเทศภายในสถานศึกษาจะช่วยให้

เกิด การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาให้

สอดคล้องดบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม จะท า

ให้ครูมีความรู้ พันสมัยอยู่เสมอ และช่วยแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาขึน้ จ าเป็นต้องได้รับ

การชี แ้นะหรือการนิ เทศจากผู้ ช านาญการ

โดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไข ปัญหาได้ส าเร็จ

ลลุ่วง การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นงานที่มี

ความส าคัญต่อความเจริญงอกงาม ของครู 

แม้ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม 

แต่ครูจะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่ เสมอ 

ในขณะที่ท างานในสถานการณ์จริง สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพนม พูลเทิม ได้ศึกษา เร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอน ของ

ครูกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่ การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า 

พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนมีความสมัพนัธ์

กับพฤติกรรม  การ เ รียน รู้ของนัก เ รียนทั ง้

ภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดบั .01 และ พระมหาชูศกัด์ิ กิจฺจกาโร  

ได้ศึกษา เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

การสอน ของครูกับประสิทธิผลของการจัด

การศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม ของส านกั

เรียนในจงัหวดัชลบุรี พบว่า พฤติกรรมการสอน
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ของครูที่มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของการ

จัดการศึกษา พระปริยั ติธรรม โดยรวมมี

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยู่ในระดบัปาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของผู้ บริหารโรงเรียน ด้านการ

นิเทศ เช่น การประเมินสภาพปัญหา การออกแบบ

วิธีการท างาน 

2. ควรมีนโยบายในการดแูลด้านการนิเทศของ

ผู้บริหารโดยเฉพาะเพราะมีความส าคญัต่อการพฒันา

คุณภาพการสอนของครูและส่งผลต่อการพัฒนา

ความรู้ทกัษะ ความสามารถของผู้ เรียน
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศภายในของครู

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย จ านวน 160 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั

คือแบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยภาพรวมทัง้ 10 ด้านอยู่ในระดบัมาก 

เรียงล าดบัค่าเฉลี่ย คือ ด้านการจดัวสัดอุปุกรณ์ การฝึกอบรมครูประจ าการ และด้านการพฒันาหลกัสตูร

ครู 2) ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักัด ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ครูที่มีเพศและครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน จะมี

ระดับความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่แตกต่างกนั 

 

ค าส าคัญ: ความต้องการการนิเทศภายใน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine and to make a comparison of  the 

demand for internal supervision of the teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi School Network 
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under the Roi-Et Primary Educational Service  Area Office 1 The study sample comprised  160 

teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi School Network under the Roi-Et Primary Educational 

Service  Area Office 5   The instrument used for collecting the data was a questionnaire with a 

5 -point rating scale and a checklist.  The statistics used for analyzing the collected data were 

percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The research findings were as follows: 1)  The demand for internal supervision of the 

teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi School Network under the Roi-Et Primary Educational 

Service  Area Office 1  was at high level in whole and in part. The listed mean scores in order 

included providing instructional materials and equipments, in-service teacher training, and 

providing facilities.  2)  According to the comparison results, it was found that the teachers in 

Nong Pue Linfa Doo Noi School Network, with different genders and years of teaching 

experience, did not express different levels of demand for internal supervision 

 

Keywords: internal supervision 

 

บทน า 

เครือข่ายโรงเรียนหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

อ า เภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อย เ อ็ด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต 1 จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งมีความมุ่งหมายและหลักการเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้ เ ป็นมนุษย์ที่ สมบูร ณ์ทั ้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับ คนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการศึ กษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการจัดการศึกษาของ

เครือข่ายโรงเรียน หนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย อ าเภอ

จตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้มีการศึกษา

วิ เคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความรู้ ความ

เข้าใจในการจัดท าหลักสูตรให้กับบุคลากรใน

สถานศึกษา  ผู้ ปกครอง  คณะกรรมการ

สถานศึกษา และด าเนินการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เปา้หมาย คณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน และก าหนดโครงสร้าง

ของหลักสูตร เพื่อจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การ

วดัผลประเมินผล จดัท าค าอธิบายรายวิชา และ

จดัท าหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร

สถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน พุทธศักราช 2551 
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ความต้องการของผู้ เ รียน ชุมชน และของ

ท้องถิ่น โดยได้วางแผนในการด าเนินการใช้

หลกัสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหา

เลือกใช้ พฒันาสื่อและแหลง่เรียนรู้ การวางแผน

การจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การท าวิจยัในชัน้

เรียนของครู รวมถึงการนิเทศภายใน ซึ่งการ

นิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นภารกิจส าคญัอย่าง

หนึ่งและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัการ

นิ เทศภายในโรงเรียนมีน้อยมาก และขาด

หลกัเกณฑ์  พร้อมทัง้กระบวนการที่ถกูต้อง อาจ

เนื่องมาจากผู้บริหาร และครูขาดความรู้ความ

เข้าใจ ขาดอปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก และ

ขาดขวัญและก าลงัใจในการปฏิบติังานร่วมกนั 

ขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด เป็นต้น ดังนัน้เพื่อให้กระบวนการ

เรียนการสอนได้พัฒนา บรรลุตามเป้าหมาย

ดงักลา่วจึงต้องจดัให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน 

และเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการนิเทศ

การศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ เช่น 

การจัดท าแผนการเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการ

สอนที่หลากหลาย การผลิต และการใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เป็นต้น การนิเทศเป็นเร่ือง

ที่ผู้ บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูด าเนินการ

สอนได้ จะประสบผลส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กับผู้

นิเทศเป็นส าคัญ ผู้ บริหารโรงเรียนจึงเป็นผู้ มี

บ ท บ า ท ส า คั ญ ที่ สุ ด  ก ล่ า ว คื อ ต้ อ ง ใ ห้

ความส าคัญ และจัดการนิเทศภายในโรงเรียน

อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ รวมทัง้

ท าให้ ครูเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการ

จัดการศึกษาของโรง เ รียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ต่อไป 

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขาด

วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางการ

พัฒนาหลักสูตร ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การสอน ครูมีภาระงานมาก ขาดงบประมาณ

และแหล่งเรียนรู้  ครูขาดขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน และขาดการประเมินผลที่ได้

มาตรฐาน การนิเทศการศึกษาเป็นหัวใจของ

การพฒันาครูให้มีคณุภาพและส่งผลให้เกิดการ

พฒันาการเรียนการสอน เป็นการพฒันาผู้ เรียน

ซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มี

คณุภาพ เพราะการนิเทศการศกึษาเป็นกิจกรรม

ที่ส่งเสริม เช่น แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการ

เรียนการสอน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการบ ริหารหลักสูต ร  รู้ จัก ใ ช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย และหาสิ่งที่

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน แต่การ

นิเทศส่วนใหญ่ยงัไม่บรรลตุามเป้าหมายและยงั

มี ปัญหาเกิดขึ น้อยู่ เ สมอ เช่น  ค รูผู้ สอนมี

ความรู้สึกว่า การนิเทศเป็นการเพิ่มปัญหาแก่

ครูผู้ สอนมากกว่าจะเป็นการช่วยแก้ปัญหา 

เพราะการนิเทศเป็นลักษณะที่เป็นการวัดผล
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การสอนการตรวจดูผลงานมากกว่า ท าให้

ครูผู้ สอนรู้สึกหวาดกลัว ประหม่า ขาดความ

เชื่อมั่น ไม่ชอบใจ เพราะเกิดความรู้สึกว่าผู้

นิเทศจะมาจับผิด และความต้องการในการ

นิเทศโดยทั่ว ๆ ไปนัน้เป็นความต้องการของ

ศึกษานิ เทศก์ที่ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่  

มากกว่าเป็นความต้องการของครูที่จะขอรับการ

นิ เทศ การนิ เทศส่วนใหญ่ ยังไม่บรรลุตาม

เป้าหมายและยังมีปัญหาเกิดขึน้อยู่เสมอ เช่น 

ครูผู้สอนมีความรู้สึกว่า การนิเทศเป็นการเพิ่ม

ปัญหาแก่ครูผู้ สอนมากกว่าจะเป็นการช่วย

แก้ปัญหา เพราะการนิเทศเป็นลักษณะที่เป็น

การวัดผลการสอนการตรวจดูผลงานมากกว่า 

ท าให้ครูผู้ สอนรู้สึกหวาดกลัว ประหม่า ขาด

ความเชื่อมัน่ ไม่ชอบใจ เพราะเกิดความรู้สึกว่า

ผู้นิเทศจะมาจับผิด และความต้องการในการ

นิเทศโดยทั่ว ๆ ไปนัน้เป็นความต้องการของ

ศึกษานิ เทศก์ที่ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่  

มากกว่าเป็นความต้องการของครูที่จะขอรับการ

นิเทศการสอน 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหา

ดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความ

ต้องการ การนิ เทศภายในของครูโรงเ รียน

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความต้องการ

การนิ เทศภายในและประมวลปัญหาและ

ข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของครูโรงเรียน

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ท าให้ผู้ เรียนซึง่เป็น

เป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้รับ

ผลประโยชน์จากการสอนของครูอย่างยั่งยืน

ต่อไป 

 

จุดประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการ

นิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่

น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความต้องการ

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ าแนกตาม เพศ 

และประสบการณ์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มประชากร ประชากรที่ใช้ในการ

วิจยัในครัง้นีไ้ด้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย

หนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 

160 คน 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้

ได้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างด้วยการค านวณจากสูตรยาเมเน่ และ

ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

116 คน 

การวิ จัย ในค รั ้งนี มุ้่ งศึกษา  ความ

ต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ใน 10 

ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้าน

การจัดระบบการเรียนการสอน 3) ด้านการ

บริหารบุคลากร 4) ด้านการจัดหาสิ่งอ านวย

ความสะดวก 5) ด้านการจดัหาวสัดุอปุกรณ์ 6) 

ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 7) ด้านการ

ปฐมนิเทศครูใหม่ 8)ด้านการจัดบริการพิเศษ

ให้แก่นักเรียน 9) ด้านการสร้างความสัมพันธ์

ชุมชน 10) ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย  ขั น้ตอนนี เ้ ป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน ประเมินสภาพความ

เป็นจริงและความส าคัญที่ ต้องการความ

ต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จากผล

การศึกษาองค์ประกอบหลกัของความต้องการ

การนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้

ฟ้าดู่น้อย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า มี 10 ด้าน 

แต่การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลือกองค์ประกอบที่มี

ความถ่ี ในระดับสูงตัง้แต่ 50 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป

ได้องค์ประกอบของความต้องการการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เพื่อเ ป็นกรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจยั (Conceptual framework) 

จ านวน 10 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการพัฒนา

หลกัสตูร 2) ด้านการจดัระบบการเรียนการสอน 

3) ด้านการบริหารบคุลากร 4) ด้านการจดัหาสิ่ง

อ านวยความสะดวก 5) ด้านการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ 6) ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 7) 

ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่ 8)ด้านการจดับริการ

พิ เ ศษ ใ ห้ แก่ นั ก เ รี ยน  9 )  ด้ านกา รส ร้ า ง

ความสัมพันธ์ชุมชน 10) ด้านการวัดและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน แ ล้ ว น า

องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมาสร้างข้อ

ค าถามได้จ านวน 50 ข้อค าถาม ทัง้ 10 ด้าน 

เก่ียวกับความต้องการการนิเทศภายในของครู

เครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ไปสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านความต้องการ

การนิเทศภายใน จ านวน  5 คน โดยใช้แนวทาง

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ ง โครงสร้าง 

สัมภาษณ์ใช้แบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล

มากที่สุด และเกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุด

เท่าที่ จะ เ ป็นไปได้  ส รุปความคิดเห็นของ

ผู้ เชี่ยวชาญ ท าให้ได้องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
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จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มี 10 ด้าน 

คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการ

จัดระบบการเรียนการสอน 3) ด้านการบริหาร

บุคลากร 4) ด้านการจัดหาสิ่งอ านวยความ

สะดวก 5) ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 6) ด้าน

การ ฝึกอบรมค รูประจ าการ  7)  ด้านการ

ปฐมนิเทศครูใหม่ 8) ด้านการจัดบริการพิเศษ

ให้แก่นักเรียน 9) ด้านการสร้างความสัมพันธ์

ชุมชน 10) ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอน 

ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพความต้องการ

การนิเทศภายในปัจจุบนั ของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขัน้ตอน

นีผู้้วิจยัได้น าแบบสอบถามสภาพความต้องการ

การนิเทศภายในปัจจุบนั ของครูเครือข่ายหนอง

ผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บข้อมูลตาม

ทรรศนะของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 116 คน  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ครูในเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 116 คน เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.79 เป็นเพศหญิงจ านวน 71 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.21 และมีประสบการณ์

ท างานน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.21 และมีประสบการณ์ท างาน

มากกว่า 15 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.79 

2. ความต้องการการนิเทศภายในของ

ครู เครือข่ายหนองผือลิ น้ฟ้าดู่ น้อย สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก 10 

ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

ดังนี ้ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (สื่อการสอน)   

มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาด้านการฝึกอบรม

ครูประจ าการ และด้านการพัฒนาหลักสูตร มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 

พบว่า 

2 . 1  ด้ านกา รพัฒนาหลักสูต ร

โดยรวม อยู่ ในระดับมาก โดยมีการจัดท า

หลกัสตูรท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุอยู่ในระดับ

มาก  และการติดตามประเมินผลการใ ช้

หลกัสตูรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุอยู่ใน

ระดบัมาก  ด้านระบบการจดัการเรียนการสอน

อยู่ในระดบัมาก  โดยมีการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้ เรียนรู้จกัศึกษาหาความรู้ แสวงหา

ค าตอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  

และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สู่

การปฏิบติัจริง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับ

มาก ด้านการบริหารบุคลากรโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก  โดยมีการสร้างขวญัและก าลงัใจใน
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การปฏิบติังาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ

มาก และการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน

ศกึษาดงูานนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ อยู่

ในระดบัมาก 

2.2 ด้านการจดัการสิ่งอ านวยความ

สะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีการ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติงาน มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก และการจัด

ห้องสมุด มีชีวิตเอือ้ต่อผู้ ใช้บริการมีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดหาสื่อ

วสัดอุปุกรณ์ (สื่อการสอน) โดยรวม อยู่ในระดบั

มาก โดยการจัดท าคู่มือครู ในการใช้สื่อและ

อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย

มากที่สดุ อยู่ในระดบัมาก สว่นการติดตาม และ

ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ของครูกับนักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ใน

ระดับมาก ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า การฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ

มาก และการพัฒนาผลงานทางวิชาการและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ อยู่

ในระดบัมาก 

2.3 ด้านการปฐมนิเทศครูโดยรวม

ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยการจัดครูที่มี

ความสามารถ เ ป็นพี่ เ ลี ย้ ง ใ ห้ค า แนะน า  

ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ อยู่

ในระดบัมาก และการมอบหมายงานให้ตรงกับ

ความรู้ความสามารถของครู มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด อยู่ในระดับมาก ด้านแนวการจัดบริการ

พิเศษแก่นกัเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบั

มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ

จัดบริการแนะแนวทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาการจัด

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ดนตรี  กีฬา 

และศิลปะ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดบัมาก และการ

การจัดบริการให้ค าปรึกษา และดูแลช่วยเหลือ 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก  ด้านการ

สร้างความสมัพนัธ์กับชุมชุน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดบัมาก  โดยการน าวิทยากรท้องถิ่นมา

ให้ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิ

ปัญญาไทย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ

มาก และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก  ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก โดยให้ความรู้เก่ียวกับการวัด   

และประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  และด้าน

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ อยู่ในระดบัมาก 

 

อภปิรายผล 

1. ด้านการพฒันาหลกัสตูร โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เป็นเพราะครูมีความต้องการ การ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการปรับปรุง

พัฒนาการเ รียนการสอนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี  

สิริทัตสุนทร (2550) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
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พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

เนื่องมาจาก การพฒันาหลกัสตูรผู้ รับการนิเทศ 

ต้องค านึงถึงเร่ืองหลกัสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัมี

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และระดับ

ภารกิจของตนเอง  มากน้อยเพียงใด โดยใช้

กระบวนการจดัท าหลกัสตูรให้มีความเหมาะสม

กบัสภาพปัจจบุนัและปัญหาความต้องการ 

2. ด้านการจัดระบบการเรียนการสอน 

โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เพราะครูมีความ

ต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ผู้ เรียน

รู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบ การ

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บที่

หลากหลาย และการน าสื่ อ  เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญศรี  ใสล าเพาะ 

( 2551 )  ไ ด้ศึ กษาสภาพการปฏิ บั ติ ต าม

กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาสงักัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมีความต้องการอยู่ในระดบัมาก  

3. ด้านการบริหารบุคลาก ผลการวิจัย

พบว่าโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะ

ครูมีความต้องการการสร้างขวัญ ก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน และการพัฒนาขัน้ตอนการ

ปฏิบติังานอย่างมีระบบสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ประกาศ ทองก้อนสิงห์ (2551) ได้ศึกษา

การการด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบ้าน

หนองไม้ตาย อ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา  

มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการ

นิเทศภายในโรงเรียน 

4 . ด้านการจัดหาสิ่ งอ านวยความ

สะดวก ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เป็นเพราะครูมีความต้องการการจัด

สภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม การ

จดัแหลง่เรียนรู้การสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ทัง้ภายใน ภายนอกห้องเรียน และการ

อ านวยความสะดวก ในกา รป ฏิ บั ติ ง า น  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล แสงพระเวส 

(2551) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการด้าน

การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการพิเศษ

ต่าง ๆ ของครูในด้านนีอ้ยู่ในระดับมากเช่นกัน 

โดยครูต้องการการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 

และการจดัอปุกรณ์การท างานให้เหมาะกบังาน

ในหน้าที่ที่ปฏิบติั 

5. ด้านการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ (สื่อการ

สอน) ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เป็นเพราะครู มีความต้องการการจดัอบรม 

การสนบัสนุนอปุกรณ์ในการพฒันาสื่อการเรียน

การสอน และการจัดท าคู่มือครูในการใช้สื่อ 

อปุกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ สุณีย์ รัตน์ วีระสุนทร (2553) 

ผลการวิ จั ยพบว่ า  ค รูผู้ ส อนใน โ ร ง เ รี ยน

ประถมศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษา

จงัหวดัสริุนทร์ มีความต้องการการนิเทศด้านสื่อ

การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก อาจเป็น

เพราะว่า ครูผู้ สอนขาดความรู้และแนวทางใน

การจดัท าสื่อครูจึงมีความต้องการตัวอย่างเพื่อ
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น ามาเป็น ตวัอย่างในการจดัท าสื่อ ประกอบกบั

ครูผู้สอนมีภาระงานอ่ืนที่รับผิดชอบมากจึงไม่มี

เวลาผลิตสื่อ การเรียนการสอน  

6 . ด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 

ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เป็นเพราะครูมีความต้องการการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน การ

ฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถ และการฝึกอบรมเทคนิค วิธีการ

สอนที่หลากหลาย ครูในยคุปฏิรูปการเรียนรู้ควร

ต้องปรับตัวทันต่อระบบการศึกษามีการปรับ

การเรียนเปลี่ยนการสอนตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ ทองจิตร 

(2553) ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมครูมี

ความต้องการด้านการฝึกอบรมครูประจ าการ 

อยู่ในระดับมากเช่นกัน เนื่องจากการฝึกอบรม

ซึ่งเป็นกลวิธีที่จัดให้บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถและทักษะใหม่ ๆ การปรับปรุง 

และพัฒนางานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

7. ด้านการปฐมนิเทศครู ผลการวิจัย

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะครูมี

ความต้องการการนิเทศเก่ียวกับระบบงาน 

นโยบาย และแนวปฏิบัติของโรงเรียน การ

แนะน าครูให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของครู และ

การจัดครูที่มีความสามารถเป็นพี่ เลี ย้งให้

ค าแนะน าช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วิฑูรย์   หัสรินทร์ (2554 ) 

ในด้านการปฐมนิเทศครู พบว่าโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก การปฐมนิ เทศ เ ป็นการจัด

ปฐมนิเทศครูใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เพื่อให้

เขามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการ

บริหาร และนโยบายของโรงเรียนตลอดจน

จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อขจัดความ

สงสัย และป้องกันการเข้าใจผิดเพื่อว่าเขาจะ

สามารถปรับตัวให้ถูกต้อง ทัง้ให้เขาได้รู้จัก

คุ้ นเคยกับผู้ ร่วมงานที่ เ ก่ียวข้อง ที่อยู่ ในวัย

ไล่เลี่ยกันตลอดจนสภาพชุมชน ทัง้ทางด้าน

เศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

แนวความคิด ความเชื่อถือของชมุชน 

8. ด้านการจัดบริการพิเศษแก่นักเรียน 

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะครูมี 

ค ว าม ต้อ งกา ร กา รจั ดกิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม

สุนท รียภาพ และการจัดบ ริการแนะแนว

การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล 

ป่ินมั่น. (2550) ผลพบว่า โดยภาพครูมีความ

ต้องการอยู่ ใ น ระดับมาก  เนื่ อ ง จากการ

จัดบริการให้กับนักเรียนเก่ียวกับทุนการศึกษา 

เป็นกิจกรรมที่จัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

นักเ รียนด้านการเ รียน การดูแลช่ วยเหลือ

นักเรียน ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน ฯลฯ  ซึ่ง

ปัจจุบนัโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มขึน้ ท าให้

ดแูลไม่ทัว่ถึง  

9 . ด้านการสร้างความสัมพัน ธ์กับ

ชุมชน ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เป็นเพราะครูมีความต้องการการน า

วิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญา
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ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย การประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารข้อมูลทางวิชาการและผลงานไปสู่

ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติกาล  

วงัคะฮาต (2551) ผลการวิจยัพบว่าในด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก

เช่นกนั  พบว่าความต้องการของครูในด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก 

โดยครูต้องการการจัดท า หลักสูตรท้องถิ่น

ร่วมกับชุมชน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

10. ด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก  เป็นเพราะครูมีความต้องการ 

การให้ความรู้เก่ียวกับการวัดและประเมินผล

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และต้องการการ

ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ

ง านวิ จั ยของ  ศ รีสุดา  แสงพัน ธ์  ( 2550 ) 

ผลการวิจัยพบว่าความต้องการ การนิ เทศ

ภายในรายข้ออยู่ในระดบัมากทุกข้อ เน้นที่ด้าน

ก า ร จั ด ท า เ อ ก ส า ร ก า ร วั ด ผล แ ล ะ แบบ

ประเมินผลทกุประเภท แบบประเมินจดุประสงค์

การเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือวัดผลการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนสิ่งที่ต้องท าคือการวัดผลประเมินผล

เพื่อวัดว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเท่าใด 

และเป็นเร่ืองที่ยากที่จะออกแบบสร้างเคร่ืองมือ

การวัดผลให้ครอบคลุมการวัดทัง้พุทธิพิสัย

ทกัษะพิสยัและจิตพิสยั ครูต้องมีความเข้าใจใน

ระบบการวดัผลและประเมินผลเป็นอย่างดี 

1) ระดับความต้องการการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้า ดู่น้อย 

จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

พบว่ าภาพรวมและราย ด้านไม่ แตก ต่า ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาตีเม๊าะ อีแต 

(2552) ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของ

ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตามทศันะ

ของครูวิ ชาการสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่

การศึกษา จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับการปฏิบัติการปฏิบัติงานการนิ เทศ

ภายในของผู้ บริหารสถานศึกษาศึกษาขนาด

เล็กตามทัศนะของครูวิชาการสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษา จังหวัดปัตตานีที่มี เพศ

ต่างกัน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ หะมะสูดิง มามะ

และอะหมัด ยี่สุ่นทรง (2557) ศึกษาบทบาท

การนิเทศภายในของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ผลการวิจยั

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกันโดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยัง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นยาณี ยาแล (2557) 

ศึกษาเร่ือง การบริหารงานนิเทศในของผู้บริหาร

สถานศกึษา กลุม่สวุารี - สามคัคี อ าเภอรือเสาะ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส  เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรเพศ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี ้อาจ



วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-สงิหาคม 2559 49 

 

เนื่องมาจากข้าราชการครูในเครือข่ายหนองผือ

ลิ น้ ฟ้ า ดู่ น้ อ ย  สั ง กั ดส านั ก ง าน เ ขตพื ้น ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทัง้เพศ

ชายและเพศหญิงได้ให้ความส าคัญต่อการ

นิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่

น้อย สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพราะการนิ เทศ

ภายในเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษา แนะน าซึ่งกันและกัน วางแผน

ร่วมกนัปรึกษาหารือกนั เพื่อหาทางปรับปรุงการ

เรียนการสอนให้ดีขึน้ ตามนโยบายการจัด

การศึกษาเพื่ อ ใ ห้การศึกษาของไทยใ ห้มี

คณุภาพตามมาตรฐานสากล 

2) ระดับความต้องการการนิเทศ

ภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิน้ฟ้าดู่น้อย 

จ าแนกตามประสบการณ์ท างานภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ทุกด้านไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ อาหามะ ดือเ ร๊ะ  (2555)  ศึกษาการ

บริหารงานการนิ เทศภายในของผู้ บ ริหาร

สถานศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ผลการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานการนิเทศ

ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านกังานเขต

พื น้ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พิบลูชยั ศรีเข้ม (2553) ศกึษาสภาพและปัญหา

การนิ เทศภายในโรงเ รียน สังกัดเทศบาล  

เขตการศึกษา 10 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริหาร

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกนั มีความ

คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไม่

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นพดล สายเทียน (2557) ได้ศึกษาเร่ืองความ

ต้องการเก่ียวกับการนิเทศการเรียนการสอนที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของครูในกลุ่มโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอ าเภอพนมทวน พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอนต่างกัน  มีความ

ต้องการการนิเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของพิทยา  ฝ่ังชลจิตร 

(2558) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการการนิเทศ

ภายในโรงเรียน ของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 19 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า ครู

ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความต้องการการ

นิ เ ท ศ โ ด ย ภ า พ ร ว ม ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  

และสอดค ล้อ งกับ ง านวิ จั ย ขอ ง ธี ร ศั ก ด์ิ    

เลื่อยไธสง (2550) กล่าวถึงความส าคัญของ

การนิเทศภายในว่า การนิเทศภายในโรงเรียน 

เป็นภารกิจส าคัญของผู้ บริหารสถานศึกษา 

ถึงกับมีท่านผู้ รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่า “การนิเทศ

ภายใน คือ หัวใจของโรงเรียน” โรงเรียนเป็น

องค์กรที่มีคณะบุคคลท างานเป็นกลุ่ม โดยมุ่ง

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพนักเรียน 

ผู้ รับการนิ เทศต้องการการดูแลเอาใจใส่  

ต้องการขวัญและก าลังใจ และการสนับสนุน
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จากผู้ นิเทศและผู้ บริหารสถานศึกษาเช่นกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของนัน ท์นภัส   

โซรัมย์ (2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัญหาและ

สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 

จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า

ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ านศึ ก ษ า แ ล ะ ค รู ผู้ ส อ นที่ มี

ประสบการณ์ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั 

ที่ผลการศึกษาวิจัยเป็นเช่นนี  ้อาจ

เนื่องมาจากการนิเทศภายในมีความส าคัญใน

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

บุคลากรในโรง เ รียนเ ป็นผู้ ที่ รู้ ปัญหาและ

แนวทางในการพัฒนาได้ดีที่สุด จึงจ าเป็นต้อง

ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศและ

ร่วมกันประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

จึงท าให้ครูผู้ สอนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มาก

หรือน้อยต้องการการนิเทศภายในไม่แตกต่าง

กนั 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ผู้บริหารและคณะครู ควรจะมีการให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แต่งตัง้

คณะกรรมด า เนินงานวิ เคราะห์หลักสูตร

แกนกลาง (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551) จัดท าหลักสูตร

ท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร

สถานศกึษา  

2. โรงเรียนควรเน้นจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการสู่การปฏิบติัจริง ส่งเสริมให้

ครูใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียนให้เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีการ

วางแผน การพัฒนาให้ครูหาความรู้เพิ่มเติม 

โดยการเชิญวิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองการ

จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูร สนบัสนุนให้ครูศึกษาต่อ หรือศึกษาดู

งานนอกสถานที่ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาปรับปรุง

พฒันางาน และพฒันาผลงานทางวิชาการ 

3. ควรมีการชีแ้จงระเบียบการวัดผล 

และประเมินผลของโรงเรียนให้ครู ผู้ ปกครอง

นกัเรียนและผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ รวมถึงควรมี

การวางแผน และจดัระบบการวดัผลประเมินผล 

มีการสร้างเคร่ืองมือที่สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง และมีเกณฑ์การประเมินที่

ชดัเจน เหมาะสมตามสภาพจริง  

4. ควรจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ

เ รียนรู้  เช่น จัดห้องสมุดที่ทันสมัย พัฒนา

โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาห้อง

ต่างๆ ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ของครูและนกัเรียน 

จัดศูนย์สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับครู

และนกัเรียน จดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

สื่อนวัตกรรมและเพื่อสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ

การเรียนการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
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5 . ควรจัดให้มีส่วนบริการแนะแนะ

นักเ รียนอย่างเ ป็นรูปธรรม เพื่อบริการให้

ค าปรึกษาและดูและช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

ใ ก ล้ ชิ ด เ ป็ น ร ายบุ คคล  และคว รจัดกา ร

ทุนการศึกษาและทุนสงเคราะห์เพิ่มเติมให้กับ

นกัเรียนที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ 

6. โรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชุนในการ

เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และควร

ให้บริการชุมชนโดยการให้บริการสถานที่   

จดัศนูย์วิชาการเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษาหา

ความรู้ เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

โรงเรียนกบัชมุชน 
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