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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหัวขอ้     
ดงัต่อไปน้ี 
  1. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
   1.1 การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  1.2 ความหมายการศึกษานอกระบบ 
  1.3 ความหมายการศึกษาตามอธัยาศยั 
  1.4 พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
 2. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   2.1 ความหมายของผูน้ า 
  2.2 ความหมายของภาวะผูน้ า 
   2.3 ความส าคญัของผูน้ าและภาวะผูน้ า 
   2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
  2.5 คุณลกัษณะของผูน้ าและภาวะผูน้ า 
  3. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
   3.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  3.2 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
  3.3 ความส าคญัและความจ าเป็นในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  3.4 หลกัการนิเทศการศึกษา 
  3.5 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  3.6 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.1 งานวิจยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวิจยัในประเทศ 
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 16 - 21) ให้ความหมายของการศึกษาไวว้่า  
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคมการเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใหค้วามหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไวว้า่ เป็นการศึกษาท่ีเกิด
จากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั     
เพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป    
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขมีหลกัการจดัการศึกษา
ระบบ โครงสร้าง กระบวนการจดัการศึกษาและรูปแบบการจดัการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

  1.1 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
  1.2 ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  1.3 การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ึดหลกัดงัน้ี 
  2.1 มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 

  2.2 มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ิน   
   2.3 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั
และประเภทการศึกษา 
  2.4 มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา          
และการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  2.5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
  2.6 การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง                
ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั
ทางสังคมอ่ืน ๆ โดยการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ                
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ             
ค่าใชจ่้าย 
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 3. รูปแบบการจดัการศึกษา มีสามรูปแบบคือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลกัสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
  3.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย            
รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ                  
สภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
  3.3 การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาท่ี ให้ผู ้เรียนได้ เรียน รู้ด้วยตน เอง                         
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม               
สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
หรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกนั
หรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ ง                        
จากการเรียนรู้นอกระบบตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
 โดยการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนสามารถพฒันา  
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และการจัดการศึกษาทั้ งการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง            
และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก ความรู้เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เร่ืองการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้น
ภาษาเน้นการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต
อยา่งมีความสุข 
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 ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 16 - 21) ให้ความหมายของการศึกษา                  
นอกระบบไวว้่าการศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 จรวยพร ธรณินทร์ (2551 : 2) ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบไวว้่า การศึกษา 
นอกระบบ หมายถึง กระบวนการจัดการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนทั้ งท่ีเป็นทัศนคติ ทักษะ         
และความรู้ ซ่ึงท าไดย้ืดหยุ่นกว่าการเรียนในระบบโรงเรียนทัว่ไป สมรรถนะท่ีเกิดจากการศึกษา 
นอกระบบมีตั้ งแต่ ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม การแก้ไขความขดัแยง้  
การแลกเปล่ียนวฒันธรรม การเป็นผูน้ า การแกปั้ญหาร่วมกนั การสร้างความเช่ือมัน่ ความรับผิดชอบ  
และความมีวินยั 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 2) 
ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบไวว้่า การศึกษานอกระบบหมายถึง กิจกรรมการศึกษา 
ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีชดัเจนมีรูปแบบ หลกัสูตรวิธีการจดั
และระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่นหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพ 
ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้ น และมีวิธีการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน 
เพื่อรับคุณวฒิุทางการศึกษาหรือเพื่อจดัระดบัผลการเรียนรู้ 
 ส านักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554 : 48) 
ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบไวว้่า การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีจดัให้กบั
ประชาชนทุกเพศทุกวยั ไม่จ ากัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมี                     
จุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ดา้นพื้นฐาน ทกัษะในการประกอบอาชีพ และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับความรู้ด้านอ่ืน ๆ เป็นฐานในการด ารงชีวิต การจัดการศึกษานอกระบบมีความยืดหยุ่น  
ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล 
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตและความตอ้งการของผูเ้รียน 
  เดวิด ไคล์น  และโทมัส บี คีน (David Kline and Thomas B. Keehn. 1971 : Unpaged;               
อา้งถึงใน ทวีป อภิสิทธ์ิ. 2554 :  6 - 7) ไดก้ล่าวถึง การศึกษานอกระบบไวว้่า “การศึกษานอกโรงเรียน 
เหมือนกบัการศึกษาท่ีเรียกว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
แบบเบ็ดเสร็จ เป็นค าท่ีหมายถึงชนิดของการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อเป็นทางเลือก หรือเสริม           
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การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีจดัข้ึนเพื่อช่วยปิดช่องว่างของประชากรจ านวนมาก            
ท่ีไม่สามารถเขา้รับบริการจากการศึกษาในระบบโรงเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษา
ในระบบโรงเรียนแลว้ การศึกษานอก (ระบบ) โรงเรียน เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ไดม้ากกวา่”  
 ฟิลิป เอช คูมส์ (Philip H. Coombs. 1973 : Unpaged; อา้งถึงใน ทวีป อภิสิทธ์ิ. 2554 : 6)  
ได้ให้ค  าจ ากัดความของการศึกษานอกระบบว่า “การศึกษานอก (ระบบ) โรงเรียน หมายถึง                 
กิจกรรมการศึกษาท่ีจดัข้ึนนอกระบบการศึกษาตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนต่างหาก              
หรือจดัเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมใหญ่อ่ืน ๆ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ บริการกลุ่มผูเ้รียนท่ีก าหนด              
เป้าหมายและอยา่งมีความมุ่งหมาย ตวัอยา่งเช่น สถานเล้ียงเดก็ก่อนวยัเรียน (ยกเวน้โรงเรียนอนุบาล) 
โรงเรียนท่ีมุ่งให้โอกาส (Second Chance) แก่ผูไ้ม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาเม่ืออยู่ในวยัท่ีควรไดรั้บ
การศึกษาหรือตอ้งออกจากโรงเรียนก่อนก าหนด โรงเรียนผูใ้หญ่ กิจการลูกเสือ อนุกาชาด ยวุกสิกร 
กลุ่มสนใจดนตรีการฝึกฝนอาชีพ กลุ่มกสิกร ฯลฯ เป็นตน้” 
 ทวีป อภิสิทธ์ิ (2554 : 7) กล่าวถึงการศึกษานอกระบบไว้ว่า การศึกษานอกระบบ                 
การศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษาอรูปนัย เป็นการศึกษาท่ีจัดให้กับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 
ผูอ้ยู่นอกโรงเรียน นอกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทั้ งท่ีจัดโดยภาครัฐและเอกชน เป็น
การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการจัดมากกว่าการศึกษาในระบบ สถานท่ีเรียนไม่คงท่ี แม้จะมี
หลกัสูตรเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดห้ลากหลาย เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมา
ต่อยอดให้สูงข้ึน มีการวดัประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การปฏิบติัไดจ้ริง ใชว้ิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ตาม
หลกัสูตรในระบบโรงเรียนไดเ้ม่ือเรียนจบหลกัสูตรแลว้อาจจะแจกประกาศนียบตัร วุฒิบตัร เกียรติ
บตัร หรือปริญญาบตัรหรือไม่กไ็ด ้
 จากแนวคิดทั้ งหมดข้างต้น  ส รุปได้ว่า การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ี มี 
ความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ หลกัสูตร วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ                
การศึกษา การวัดและประเมินผล มีรูปแบบหรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่นหลากหลายตามสภาพ 
ความตอ้งการ และศกัยภาพจดัให้กับประชาชนทุกเพศทุกวยั ไม่จ ากัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการท างาน
เป็นกลุ่ม การแก้ไขความขดัแยง้ การแลกเปล่ียนวฒันธรรม การเป็นผูน้ า การแก้ปัญหาร่วมกัน  
การสร้างความเช่ือมั่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัยรวมถึงได้รับความรู้ด้านพื้นฐาน ทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับความรู้ด้านอ่ืน ๆ เป็นฐานในการด ารงชีวิต              
และเป็นการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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 ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศัย 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ออนไลน์. 2545) ให้ความหมายไวว้่า การศึกษาตาม
อธัยาศยัหมายถึง การศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
 ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  (2549 : 35) ให้ความหมายไวว้่า การศึกษา 
ตามอธัยาศยั หมายถึง เป็นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิต ตามสถานการณ์ในชีวิตเป็นการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ การท างาน หรือเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดลอ้ม ส่ือ แหล่งความรู้
แบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะ ความบนัเทิง และการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยมีลกัษณะส าคญั
คือไม่มีหลกัสูตรไม่มีเวลาท่ีแน่นอน ไม่จ ากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มี
ประกาศนียบตัร หรือไม่มีสถานท่ีแน่นอนเรียนท่ีไหนกไ็ด ้
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551 : 2)              
ให้ความหมายไวว้่า การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวนัของ
บุคคลซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตอ้งการ
โอกาสความพร้อมและศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 สมบติั สุวรรณพิทกัษ์ (2551 : 203) ให้ความหมายไวว้่า การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง
การเรียนรู้จากการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่นครอบครัว การท างาน บุคคลต่าง ๆ ส่ือมวลชน จากแหล่ง
การเรียนรู้และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีขอ้ก าหนดด้านเวลา สถานท่ี           
และช่วงเวลา 
 อนันต์ เฟ่ืองทอง (2553 : 12) ให้ความหมายไวว้่า การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง กิจกรรม            
การเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวนัของบุคคลซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต              
ตามความสนใจความตอ้งการโอกาส ความพร้อม และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ส านักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554 : 49) 
ให้ความหมายไวว้่า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีผูเ้รียนรู้  
ด้วยตนเองตามความสมัครใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากประสบการณ์  
การท างาน บุคคล ครอบครัว ส่ือมวลชน ชุมชน แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  
ความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีลักษณะส าคัญคือไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียน 
ท่ีแน่นอน ไม่จ ากดัอาย ุไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีการสอบ ไม่มีการรับประกาศนียบตัร มีหรือไม่มี
สถานศึกษาท่ีแน่นอน เรียนท่ีไหนก็ได้ สามารถเรียนได้ตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกช่วงวยั               
ตลอดชีวิต  
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 สรุปว่า การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาท่ีมีวิธีการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ซ่ึงผูเ้รียน
ทุกช่วงวยั สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจและศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส                 
โดยศึกษาจากบุคคล ครอบครัว การท างาน ส่ือมวลชน จากแหล่งการเรียน รู้รอบ ๆ ตัว                           
ในชีวิตประจ าวนั เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีขอ้ก าหนดดา้นเวลา สถานท่ี และช่วงเวลา 
 พระราชบัญญตัิส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2551 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ให้ความหมาย
การศึกษานอกระบบไวว้่า เป็นกิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงค ์
ของการเรียนรู้ท่ีชดัเจน มีรูปแบบ หลกัสูตร วิธีการจดัและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่น
และหลากหลายตามสภาพความตอ้งการและศกัยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการ
วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับ                          
ผลการเรียนรู้ และให้ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัไวว้่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถี
ชีวิตประจ าวนัของบุคคล ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามความ
สนใจ  ความตอ้งการ โอกาสความพร้อมและศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล รวมทั้งให้
ความหมายของภาคีเครือข่ายไวว้า่ ภาคีเครือข่ายหมายถึง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและองคก์ร
อ่ืน ๆ  รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนท่ีมิไดส้ังกดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                      
ตามอธัยาศยัท่ีมีส่วนร่วมหรือมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัและให้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้บุคคลไดรั้บการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา               
แห่งชาติโดยให้บุคคลซ่ึงไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว้หรือไม่ก็ตาม มีสิทธิไดรั้บการศึกษา                
ในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศยัได้แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ีให้เป็นไปตาม
กระบวนการและการด าเนินการท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี โดยการส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัใหย้ดึหลกัดงัต่อไปน้ี  
  พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ( 2551 : 2 - 3) 
มาตรา 14 ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัข้ึน ในส านักงาน
ปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กศน.” โดยมีเลขาธิการ ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เรียกโดยยอ่ว่า “เลขาธิการ กศน.” ซ่ึงมีฐานะ
เป็นอธิบดีและเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนกังานและลูกจา้ง และรับผดิชอบ การด าเนินงานของ
ส านกังาน ส านกังานมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการ ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงานการศึกษา  
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นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และรับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ              
2. จดัท าขอ้เสนอแนะ นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอธัยาศยัต่อคณะกรรมการ  
3. ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการพฒันาคุณภาพทางวิชาการ การวิจยั การพฒันา  

หลกัสูตรและนวตักรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

4. ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และ  
ประสบการณ์ และการเทียบระดบัการศึกษา 

5. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงานใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
องคก์รอ่ืน รวมตวักนัเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  

6.  จดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสาร สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุชุมชน ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์ศูนยก์ารเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการพฒันาคุณภาพชีวิต อยา่งต่อเน่ืองของประชาชน  

7. ด าเนินการเก่ียวกบัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอก 
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั                        

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี  
ของส านกังาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                  
ตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 นั้น ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ/เขต ไดรั้บ
ประกาศจัดตั้ งเป็นสถานศึกษา ในก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ                 
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาค ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา            
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และในการจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยก์ารศึกษา                 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ/เขต ให้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น ของส านักงาน                
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั และนโยบายรัฐบาลนั้น เป็นบทบาทของ             
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะน าพา บุคลากร ขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยใช้ทั้ ง              
ความรู้ความสามารถทางการบริหาร และการมีภาวะผูน้ า เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนกิจกรรมการงาน               
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ของสถานศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล กิจกรรมต่าง ๆ นับเป็นภารกิจส าคญัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีดี สถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ 

 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสาานศึกษา 
 ความหมายของผู้น า 
 ผูน้ า (Leader) นกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมาย ไวด้งัน้ี  
 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552 : 1) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับ
และยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรั้บการยอมรับให้เป็นหัวหนา้ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในองคก์รตอ้งอาศยับุคคลท่ีเป็นผูน้ า และมีความเป็นผูน้ า จึงจะท าให้องคก์รด าเนินไปอย่างบรรลุ              
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญกา้วหนา้  
  สุเมธ แสงน่ิมนวล (2552 : 6) กล่าวว่าผูน้ า ใช้การจูงใจด้วยภาวะผูน้ า (Leadership)                 
ใช้อ  านาจบารมี (Power) ท่ีภาษาไทยเรียกว่าพระคุณจึงท าให้คนยอมรับปฏิบติัด้วยความเต็มใจ                
เรียกว่าคนเกรงใจ ผูน้ าตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงผูอ่ื้น และผูท่ี้ท าตามก็ท าดว้ยความเต็มใจ 
ส่วนหัวหน้า ไม่ เน้น ท่ีความสามารถในการชักจูงผู ้อ่ืน  ผู ้ท่ีท  าตามอาจท าเพราะเกรงกลัว                                   
ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้ผูน้ าเกิดข้ึนได้ตามสถานการณ์ ผูน้ าอาจมีมากกว่า 1 คน                          
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นต าแหน่งถาวร ผูน้ าบางคนจึงไม่มีต าแหน่งเป็นหวัหนา้ ส่วนหวัหนา้นั้น ไม่ข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์ เป็นต าแหน่งถาวร มีเพียงคนเดียวในองคก์ร หัวหนา้อาจมอบอ านาจให้คนอ่ืนท าแทนได ้
และหวัหนา้บางคนอาจไม่มีภาวะผูน้ า ผูน้ ามาจากการเลือกตั้งหรือการยอมรับจากผูอ่ื้นโดยพฤตินยั 
ส่วนหวัหนา้มาจากการแต่งตั้ง  
 กระแส ชนะวงศ์ (ออนไลน์ . 2556 ) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับผู ้น าว่า ผู ้น าท่ี ดีจะต้อง 
มีหน้าท่ี ในการสร้างผูน้ าและสร้างภาวะผูน้ าให้กบัคนอ่ืน ๆ เสมือนว่าผูน้ าตอ้งเป็นผูส้ร้างนาฬิกา 
ไม่ใช่แค่เพียงคอยบอกเวลาอยา่งเดียว และไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูน้ าไวว้่าจะตอ้งประกอบไป
ดว้ย 5 F คือ  
  1. มีเป้าหมายชดัเจน (Focus) มีความมุ่งมัน่ ศรัทธา ตั้งมัน่ ในส่ิงท่ีตั้งใจท าแยง่แน่วแน่                          
 2. มีความยืดหยุน่ (Flexibility) มีความคิดและการกระท าทียืดหยุน่ตามสถานการณ์และความ
เป็นจริงท่ีเปล่ียนไปตามขอ้เทจ็จริง  
  3. มีความรวดเร็ว (Fast) มีความรวดเร็วในการคิดและตดัสินใจ แมจ้ะอยู่ในสถานการณ์ท่ี
กดดนัและและคบัขนั ตอ้งมีความมีความคล่องแคล่ว วอ่งไวต่อการแกปั้ญหา  
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  4. มีความเป็นกลัยาณมิตร (Friendly) มีความเป็นกลัยาณมิตรกบัทุกคน รู้จกัประสานงาน
ทั้งคนท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัและไม่ตรงกนั ให้สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข มีความ
จริงใจ วางใจทีมงาน  
  5. มีความสนุกสนาน (Fun) สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีสนุกสนาน ไม่ตรึงเครียด ยิม้แยม้
แจ่มใส มองปัญหาและคนรอบขา้งในแง่บวก และไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัผูน้ าไวว้า่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ี
สามารถท าใหบุ้คคลอ่ืนยอมรับ และสามารถจูงใจ ชกัน า ช้ีน า มีบทบาท และมีอิทธิพล เหนือบุคคล
อ่ืน สามารถขจดัปัญหา ขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ท าใหก้ารปฏิบติังานของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี   
 นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์(2557 : 24) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูน้ า หมายถึง ผูท่ี้ใชอิ้ทธิพลมาก
ในการก าหนดเป้าหมาย หรือการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองคก์ร 
 ประเวศ วะสี (2555 : 12; อา้งถึงใน กิตกาญน์ ปฏิพนัธ์. ออนไลน์. 2563) ได้ให้ทศันะ
เก่ียวกับผู ้น าไว้ว่า ผู ้น าคือ ผู ้ท่ีสามารถก่อให้สังคมมีจุดร่วมกัน และรวมพลังกันปฏิบัติให ้                 
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ผูน้ าต้องเฉลียวฉลาด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมี                 
ความสามารถในการประสานงานกบัทุกคนใหส้ามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เบนนิส (Bennis. 1989 : 45; อา้งถึงใน พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ. ออนไลน์. 2544) แสดงให้
เห็นความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารและผูน้ าดงัน้ี ผูบ้ริหารบริหารงาน ผูบ้ริหารเป็นส าเนา ผูบ้ริหาร
มุ่งเนน้ระบบและโครงสร้าง ผูบ้ริหารพึ่งพาการควบคุม ผูบ้ริหารมีมุมมองระยะสั้น ผูบ้ริหารถามว่า
อย่างไรและเม่ือไร ผูบ้ริหารเพ่งมองท่ีการปฏิบติัระดบัล่าง ผูบ้ริหารเลียนแบบ ผูบ้ริหารยอมรับสภาพ             
ผูบ้ริหารเป็นเหมือนทหารท่ีดี (แบบดั้ งเดิม) ผูบ้ริหารท าส่ิงต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ผูน้ าริเร่ิมงาน                   
ผูน้ าเป็นตน้ฉบบั ผูน้ าเนน้คน ผูน้ าสร้างความเช่ือมัน่ ผูน้ ามีมุมมองระยะยาว ผูน้ าถามว่าอะไรและ
ท าไม ผูน้ าเพ่งมองอยา่งกวา้งไกล ผูน้ าสร้างสรรค ์ผูน้ าทา้ทายสภาพนั้น ผูน้ าเป็นตวัของตวัเอง ผูน้ า
ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 ริคส์  และสไตล์  (Riggs and Syles. 1993 : 57; อ้างถึงใน  พิมพ์ร าไพ  เปรมสมิท ธ์ิ . 
ออนไลน์. 2544) เห็นว่าทั้งผูบ้ริหารและผูน้ ามีความส าคญัมาก ความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกบั             
ผูน้ าอยูท่ี่ ผูบ้ริหาร เนน้ในเร่ืองประสิทธิภาพ (Efficiency) ของห้องสมุด เนน้การด าเนินงานภายใน 
มุ่งกิจกรรมท่ีเป็นกิจวตัร ท าส่ิงต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง (Doing Things Right) ผูน้ า เน้นการปรับปรุง
ประสิทธิผล (Effectiveness) มุ่งการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับทิศทางการด าเนินงานทั้ งหมด                     
ของหอ้งสมุด ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Do the Right Things)  
 สรุปได้ว่า ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการน าผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตาม               
โดยใชพ้ฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ในการจูงใจ โนม้นา้วใจ ชกัน า หรือการตดัสินใจ  
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เพื่อสามารถปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ขององคก์ารให้ประสบผลส าเร็จ อนัน าไปสู่ความเจริญกา้วหน้า 
เป็นท่ียอมรับยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน  
 ความหมายของภาวะผู้น า 
 ภาวะผูน้ า (Leadership) นกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมาย ดงัน้ี  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 : 16) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ไวว้่าเป็นกระบวนการ
ท่ีผูบ้ริหารจะท าให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิผล 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 43) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นการกระท าของกลุ่มและ                
ความเต็มใจของสมาชิกท่ีจะท างนให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกันและผูน้ าคือตวักระตุน้ท่ีส าคญั                
ท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว 
 ธวชั บุณยมณี (2550 : 49) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การกระท าระหว่าง
บุคคล โดยบุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใช้อิทธิพล หรือการดลบันดาลใจให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มกระท า             
หรือไม่กระท าบางส่ิงบางอยา่ง ตามเป้าหมายผูน้ ากลุ่มหรือองคก์ารก าหนดไว ้ 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552 : 1) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีมี                 
ความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืน โดยไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนเป็นผูท้  าใหบุ้คคลอ่ืน
ไวว้างใจ และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยความเตม็ใจ  
  ศรันย ์ไมตรีเวช (2553 : 4) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ภาวะท่ีท าให้ตวัเอง             
รู้สึกว่า มีดีพอจะน าคนอ่ืนได ้และภาระเดียวกนันั้น ควรท าให้คนอ่ืนรู้สึกยอมรับให้มาน าตนได ้              
การเป็นผูน้ าในสามญัส านึกของสุจริตชนทัว่ไป ควรหมายถึง ผูท่ี้พาคนอ่ืนไปดี ผูท่ี้น าความสว่าง 
มาใหค้นอ่ืนหรืออยา่งนอ้ยกเ็ป็นผูน้ าทางออกมาสู่ปัญหาท่ีคนอ่ืนแกไ้ม่ตก  
 สมุทร ช านาญ (2554 : 51) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง 
 1. ภาวะผูน้ าเป็นความรู้ความสามารถท่ีผูน้ าใชอิ้ทธิพลเหนือผูอ่ื้นในการกระท าตามผูน้ า
ตอ้งการ 
 2. ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีผู ้น าใช้ในการควบคุมดูแล ประสานงาน กิจกรรม                
ของสมาชิกภายในกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 3. ภาวะผูน้ าเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและสมาชิกภายในกลุ่ม 
 4. ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลท่ีมีผลต่อการกระท าของสมาชิกภายในกลุ่มให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม จูงใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค ์
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ตลอดจนการใช้อิทธิพลเพื่อให้กลุ่มร่วมตวักันอย่างเหน่ียวแน่น และรักษาวฒันธรรมองค์การ                
ของกลุ่มอยา่งเคร่งครัด 
  ภารดี อนันตน์าวี (2555 : 77) สรุปว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์ 
ท่ีบุคคลหน่ึงไดเ้ป็นท่ียอมรับให้เป็นผูน้ าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกภายใน
กลุ่มบุคคล ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีกลุ่มเผชิญอยู่ได ้
โดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี หรือการกระท าของผูน้ าในการชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย                 
ของส่วนรวมหรือของผูน้ าไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 
 สรุปไดว้่าภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมของตวับุคคลท่ีสามารถน าพาผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตน
ตามได ้โดยใชก้ระบวนการท่ีมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมในการชกัน า สร้างแรงจูงใจ ลดความขดัแยง้ 
กระตุน้บุคคลอ่ืน เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ และมีเทคนิคศิลปะ ความสามารถ                
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้
 ความส าคญัของผู้น าและภาวะผู้น า 
 นกัวิชาการ กล่าวถึงความส าคญัของภาวะผูน้ า ไวด้งัน้ี 
 ณัฐนรี ศรีทอง (2551 : 48) กล่าวว่า ผลท่ีเกิดจากภาวะผูน้ าต่อการท างานของผูต้าม               
และเพื่อนร่วมงาน ไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การมีกระบวนการท างานในหน่วยงาน
ด้วยความราบร่ืน กล่าวคือ ผู ้น า ผู ้ตามและเพื่อนร่วมงานมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน                     
ท ากิจกรรมอยา่งเตม็ความสามารถ และมีความยืดหยุน่ต่อปัจจยัภายนอก โดยมีความสอดคลอ้งกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกหน่วยงาน  
 สัมมา รธนิธย์ (2553 : 27) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู ้น าไว้ว่า ภาวะผู ้น า 
มีความส าคญัต่อคนหรือผูร่้วมงาน โดยผูน้ าจะพยายามท าให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับอิทธิพลและ
โน้มน้าวทางใจ เพื่อจะให้คนปฏิบัติตาม ทั้ งน้ีศักยภาพของผูน้ านั้ น มีผลต่อผูร่้วมงานในด้าน 
ความเช่ือ ความนับถือ ก าลงัใจ และความอบอุ่นในการร่วมงาน ดงันั้นผูน้ าจึงเป็นพลงัร่วมให้เกิด
การร่วมมือร่วมใจ ไปสู่การเปล่ียนแปลง ประสานให้ความสะดวก เป็นผูติ้ดต่อดูแล ให้ความ
สนบัสนุน และช่วยเหลือใหผู้ร่้วมงานสามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ภาวะ
ผูน้ าจึงมีผลกระทบต่อผูร่้วมงาน องคก์าร ส่ิงแวดลอ้ม ในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือความ
ลม้เหลว เป็นคุณสมบติัส าคญัท่ีผูบ้ริหารพึงมี ผูท่ี้มีภาวะผูน้ าจะเป็นผูส้ร้างบรรยากาศการท างาน ท า
ให้กลุ่มคนรวมตวักนัได ้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม ซ่ึง
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ส่งผลให้องคก์ารประสบความส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยแยกลกัษณะความส าคญัของ
ภาวะผูน้ าท่ีมีต่อองคก์าร มี 4 ประการ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดทิศทางขององค์การ คือความสามารถของผูน้ าในการก าหนดทิศทาง                
ขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การก าหนดทิศทางระยะยาว 
 2. การรวมใจคน คือความสามารถในการส่ือสารท่ีท าความเขา้ใจเร่ืองทิศทางให้ผูร่้วมงาน
รับรู้ เขา้ใจและยอมรับในความถูกตอ้งของวิสยัทศัน์ และกศุโลบายท่ีผูน้ ามีต่อองคก์าร 
 3. การจูงใจและการสร้างแรงบนัดาลใจ คือความสามารถในการกระตุน้ เพื่อส่งเสริม
ก าลงัใจ ใหผู้ร่้วมงานเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
  4. การสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม คือการประพฤติปฏิบติัในค่านิยมท่ีเหมาะสม ใชร้ะบบ
คุณธรรมเป็นเกณฑใ์นการก าหนดคุณค่าของมนุษย ์
 ภารดี อนันต์นาวี (2554 : 77 - 78) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของภาวะผูน้ าไวว้่า ผูบ้ริหาร
ขององค์การควรจะมีภาวะผูน้ า เพราะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหน่ึง                     
ท่ีมีส่วนในการก าหนดความอยู่รอดและความเจริญเติบโตขององค์การ โดยทั่วไปภาวะผูน้ า                 
มีความส าคญัต่อหน่วยงานดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นส่วนท่ีดึงความสามารถต่าง ๆ ในตัวผูบ้ริหารออกมาใช้ กล่าวขยายความคือ  
แมผู้บ้ริหารมีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในเร่ืองงานมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถา้หากขาด 
ภาวะผูน้ าแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าว มักจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช ้
อย่างเต็มท่ี เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงใจให้ผูอ่ื้นคล้อยตาม และปฏิบัติงานให้บรรลุ                
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 2. ช่วยประสานความขดัแยง้ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หน่วยงานประกอบด้วย บุคคล
จ านวนหน่ึงมารวมกัน ซ่ึงจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงาน บุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ี                   
มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เร่ือง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือ ฯลฯ การท่ีบุคคล              
ซ่ึงมีขอ้แตกต่างกันในเร่ืองดังกล่าวมาอยู่ร่วมกันในองค์กร ส่ิงหน่ึงท่ีมกัจะหลีกเล่ียงไม่พน้คือ            
ความขัดแยง้ แต่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้ในรูปใด ถ้าผูบ้ริหารในหน่วยงานมีภาวะผูน้ าท่ีมี                
คนยอมรับนับถือแล้ว ก็มักจะสามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแยง้ระหว่างบุคคล                   
ในหน่วยงาน ให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน และร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้หน่วยงาน          
มีความเจริญกา้วหน้า กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะผูน้ าช่วยผูกมดัเช่ือมโยงให้สมาชิกของหน่วยงาน                
มีเอกภาพนัน่เอง 
 3. ช่วยโน้มน้าวชกัจูงใจให้บุคลากร ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องคก์าร องคก์าร        
จะตอ้งมีปัจจยัเอ้ืออ านวยหลายอย่าง เพื่อท่ีจะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทท างานได ้เช่น บุคคล 
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ได้ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผู ้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟั งความคิดเห็น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม และส่ิงส าคัญประการหน่ึงคือ ผูบ้ริหาร 
ขององคก์ารจะมีภาวะผูน้ าในตวัผูบ้ริหาร จะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความยอมรับ เกิดศรัทธา 
 4. เป็นหลกัยดึใหแ้ก่บุคลากร เม่ือหน่วยงานเผชิญสภาวะคบัขนั เม่ือใดกต็ามท่ีหน่วยงาน
ตอ้งเผชิญกบัสภาวะคบัขนัหรือสภาวะท่ีอาจกระทบถึงความอยูร่อด ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจะยิง่ทวี
ความเขม้แขง็ และกลา้ตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงานท่ีขาดประสิทธิภาพ
ต่าง ๆ เพื่อใหห้น่วยงานรอดพน้จากสภาวะคบัขนัดงักล่าว 
 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556 : 19) กล่าวว่าภาวะผูน้ ามีความส าคญัยิ่งต่อผูบ้ริหารทุกคน 
เพราะเป็นแนวทางไปสู่การด าเนินงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จผลตามเป้าหมาย ตอ้งเป็นผูน้ า
องค์การให้ก้าวหน้า ต้องใช้ศิลปะในการโน้มน้าวใจให้บุคคลในองค์กรได้คล้อยตาม เพื่อให ้
ความร่วมมือและช่วยปฏิบติังาน ผูน้ าเพียงคนเดียวไม่สามารถท าให้งานส าเร็จได ้แต่ความสามารถ
ของผูน้ าในการชักจูงใจบุคคลในองค์กรให้คล้อยตามและยินยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ  
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหง้านส าเร็จ  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2557 :  38) กล่าวถึงความส าคญัของภาวะผูน้ าว่า ภาวะผูน้ าของผูน้ า
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการบริหารงาน องค์การใดจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว  
ในการด าเนินงาน ปัจจยัส าคญัท่ีสุดคือผูน้ า ถา้องคก์ารใดไดผู้น้ าท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสั่งการ
และใชอิ้ทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังาน ตลอดจนท ากิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ารให้ส าเร็จ             
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี แต่ในทางตรงขา้มถา้องคก์ารใดไดผู้น้ าไม่มีประสิทธิภาพจะไม่สามารถสั่งการ
และใชอิ้ทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งได ้ซ ้ าร้ายยงัเป็นการท าลายขวญั
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อผูน้ าเป็นผลใหก้ารปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ในองคก์ารประสบความลม้เหลว    
 นิติพล ภูตะโชติ (2559 : 232) กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผูน้ าไว้ว่า ภาวะผู ้น า 
ไดมี้บทบาทท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การสร้างพฤติกรรมให้ เกิดกับบุคคลในองค์การ นอกจากนั้ นย ังเก่ียวข้องกับการควบคุม 
ดา้นพฤติกรรมของบุคคลอีกดว้ย ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคคลในองค์การ ความส าเร็จของงานทั้ งหลายเกิดจากการขบัเคล่ือนและผลกัดันของผูน้ า 
จนสามารถท าใหก้ารท างานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์ารตอ้งการ  
 สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ ามีความส าคญักบัผูบ้ริหาร ผูน้ า เพราะภาวะผูน้ า เป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้น้ า 
ผูบ้ริหาร มีอ านาจ มีบารมี มีอิทธิพล ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่อผูร่้วมงาน อนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าพา
องคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จดงัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้อีกทั้งภาวะผูน้ ายงัเป็นเคร่ืองมือในการท าให้
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บุคลากรของหน่วยงาน มีการร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ในการขบัเคล่ือนกิจกรรม
ต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้น า 
 ภารดี อนนัตน์าวี (2554 : 83 - 85) ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า
ขององค์การ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างมีจุดเน้นและทฤษฎีท่ีโดนเด่น               
เป็นของกลุ่มตวัเองโดยเฉพาะ ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า (Trait Approach) กลุ่มน้ีมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในตวัผูน้ า เช่น สติปัญญา ความรับผิดชอบ เป็นตน้ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มแรกท่ีพยายาม           
แสวงหาค าตอบวา่ ผูน้ าคือใครและมีคุณลกัษณะอยา่งไร 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู ้น า (Behavioral Approach) กลุ่มน้ี มุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับ               
พฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกมา โดยพยายามแสวงหาค าตอบวา่ผูน้ าท่ีดีตอ้งมีพฤติกรรมอยา่งไร 
 3. ทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Approach) กลุ่มน้ีมุ่งเน้น             
การศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า กลุ่มน้ีพยายามแสวงหาค าตอบว่า ผูน้ าจะตอ้ง
เรียนรู้ในสถานการณ์อะไรบา้ง เพื่อท่ีจะสามารถน าผูอ่ื้นได ้
 ทฤษฎีทั้งสามกลุ่มมีการพฒันาการต่อเน่ืองกนัมา โดยกลุ่มแรกเป็นทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนก่อน
ซ่ึงสามารถนบัยอ้นกลบัไปตั้งแต่สมยักรีกจนถึงช่วงทศวรรษท่ี 1940 กลุ่มท่ีสองเกิดข้ึนในช่วงปลาย
ทศวรรษท่ี 1940 ถึงช่วงทศวรรษท่ี 1960 และกลุ่มสุดทา้ยเกิดข้ึนช่วงประมาณปลายทศวรรษท่ี 1960 
ดงัภาพประกอบ 2 
 

 

ภาพประกอบ 2  พฒันาการทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ า   
ท่ีมา : ภารดี อนนัตน์าวี. 2554 : 85 
 

 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า 
 แนวความคิดของทฤษฎีน้ี เช่ือว่า การเป็นผูน้ าข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของบุคคล               
ซ่ึงอาจไดรั้บการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมหรือส่ิงแวดลอ้มก็ได ้นักวิชาการในกลุ่มน้ีจึงไดพ้ยายาม
ศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้ า เพื่อน าไปสรุปเป็นทฤษฎี เช่น อริสโตเติล (Aristotle)  

ทฤษฎผู้ีน ำตำมสถำนกำรณ์ 
ค.ศ. 1940 - ปัจจุบนั 

พยายามแสวงหาวา่ผูน้ าจะตอ้ง 
เรียนรู้สถานการณ์อะไรบา้ง 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้น ำ 
ค.ศ. 1940 - 1960 

พยายามแสวงหาวา่ผูน้ า 
มีพฤติกรรมอยา่งไร 

ทฤษฎคุีณลกัษณะผู้น ำ 
450 BC - ค.ศ. 1940 
พยายามแสวงหา 

คุณลกัษณะพิเศษของผูน้ า 
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นักปราชญ์ชาวกรีกเช่ือว่าความเป็นผูน้ าของบุคคลเร่ิมตน้ตั้งแต่ก าเนิด จึงเกิดทฤษฎีคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ า โดยมุ่งเน้นการศึกษาคุณลกัษณะทางกายและจิตใจของผูน้ า เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรม                
ท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นภาวะผูน้ า โดยจ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (ธร สุนทรายุทธ. 
2551 : 326)  
  1.) ลกัษณะของดา้นร่างกาย หมายถึง รูปร่าง ความสง่างาม น ้ าหนกั แววตา ซ่ึงจะพบว่า
ลกัษณะดงักล่าว มกัจะปรากฏใหเ้ห็นในผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ 
  2.) ลกัษณะทางดา้นสติปัญญา หมายถึง ความฉลาด ความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา
พบว่าสติปัญญามีความสัมพนัธ์กบัความเป็นภาวะผูน้ า จึงให้การยกย่องและยอมรับ ผูมี้ลกัษณะ              
ทางดา้นสติปัญญาสูงกวา่บุคคลอ่ืนในกลุ่ม 

  3.) ลกัษณะทางดา้นบุคลิกภาพ หมายถึง ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถในการ
ปรับตวั ความมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้สังคม การเขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น นิสัยและความประพฤติดี 
รวมทั้ งความมีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น ซ่ึงพบว่าคุณลกัษณะดังกล่าว จะเกิดข้ึนในตวัผูน้ ามากกว่า
บุคคลอ่ืน ๆโดยทัว่ไป 

 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า 
 อ านวย ทองโปร่ง (2555 : 16) การศึกษาตามแนวทางน้ีเป็นการศึกษาหารูปแบบความเป็น
ผูน้ า (Leadership Style) หรือพฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกกับผูอ่ื้น หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีท่ีสุด 
ควรเป็นอย่างไร เป็นการพัฒนาให้ผูบ้ริหารใช้รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                    
แก่องค์การ การศึกษาวิจยัในกลุ่มน้ีจะมุ่งเน้นพฤติกรรมของผูน้ า แทนการมุ่งเน้นคุณลกัษณะ                  
ซ่ึงกลุ่มนกัวิจยัท่ีน่าสนใจ คือการศึกษาของมหาวิทยาลยัไอโอวา (The University Of Iowa) การวิจยั
ของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State University) มหาวิทยาลยัมิชิแกน (The University of 
Michigan) และมหาวิทยาลยัเทก็ซสั (The University of Texas) 
 อ านวย ทองโปร่ง (2555 : 17 - 30) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีภาวะผูน้ า สรุปไดด้งัน้ี การศึกษา
ของมหาวิทยาลยัไอโอวา เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1930 โดยการน าของ เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) กลุ่ม
นกัวิจยัไดท้  าการทดลองกบัเด็กชายอาย ุ  10 ปี ในชมรมงานอดิเรก สมาชิกในกลุ่มจะอยูภ่ายใตก้าร
น าของผูน้ า 3 แบบ คือ การใช้อ านาจนิยม ประชาธิปไตย และเสรีนิยม ผลการวิจยั การน าแบบ
ประชาธิปไตยจะไดรั้บการชมชอบมากว่าอ านาจนิยม แบบเสรีนิยมจะไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก
ในกลุ่มนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแบบของภาวะผูน้ า (Leadership Style) ทั้ง 3 แบบ จะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูน้ าแบบอ านาจนิยม (Autocratic Leadership) ลกัษณะพฤติกรรมของผูน้ าแบบน้ีจะยดึ
ตนเองเป็นหลกั การตดัสินใจสั่งการจะอยู่ท่ีผูน้  า เพราะเขาเช่ือในความรู้ความสามารถของตนเอง การ
บริหารจดัการจะใชก้ารควบคุมอย่างใกลชิ้ด ไม่ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการท างานและเกิด
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ความเครียดหรือไม่พอใจในการท างาน การให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) เก่ียวกบัการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเป็นไปในลกัษณะการต าหนิ ดุด่า วา่กล่าว เป็นตน้ 
 2. ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) พฤติกรรมของผูน้ าแบบน้ี จะเปิด
โอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ให้กลุ่มก าหนดเป้าหมาย วิธีการ ในการ
ท างาน รวมทั้งเม่ือพบปัญหาอุปสรรคก็จะใหก้ลุ่มไดช่้วยกนัระดมความคิดในการแกปั้ญหา การให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เก่ียวกับการท างานของผู ้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นไปในลักษณะ             
ช้ีแนะ ช่วยเหลือ สนบัสนุนส่งเสริม เป็นตน้ 
 3. ผู ้ น า แ บ บ เส รี นิ ย ม (Laissez - faire Leadership) ผู ้ น า แ บ บ น้ี จ ะ ให้ เส รี ภ าพ                         
แก่ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จนเรียกได้ว่าปล่อยปละละเลยตวัเอง จะมี             
ส่วนร่วมกบัคนหรือกลุ่มน้อย ไม่มีบทบาทในการคิดตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมายวิธีการในการท างาน 
องคก์ารท่ีมีผูน้ าแบบน้ีจะอยู่รอดได ้จะตอ้งมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความสามารถ และประสบการณ์สูง  
ในการท างาน ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ของผูน้ าลกัษณะน้ีจะไม่มี โดยผูน้ าจะหลีกเล่ียงการให้
ขอ้มูล 
 การศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ  
 การศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ ในปี ค.ศ. 1945 ได้มีการสร้างแบบสอบถาม              
ท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของภาวะผูน้ าท่ีเรียกว่า Leader Behavior Description Questionnaire : LBDQ 
เก็บขอ้มูลจากบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ไดส้รุปพฤติกรรมของผูน้ าเป็น 2 ดา้น คือ ผูน้ าท่ีเน้นคน 
(Consideration Structure) และผู ้น า ท่ี เน้นงาน  (Initiative Structure) มีรายละเอียดดังต่อไป น้ี           
(อ  านวย ทองโปร่ง. 2555 : 18) 
 1. พฤติกรรมท่ีเน้นคน ผูน้ าในดา้นน้ี จะให้ความสนใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการให้
ความเป็นมิตร ยอมรับและเคารพความคิดเห็นและความรู้สึก ไวว้างใจ เช่ือมั่นในตัวเองของ               
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารสองทาง พร้อมท่ีจะดูแลและพฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีความเป็นอยูท่ี่ดี 

 2. พฤติกรรมท่ีเน้นงาน ผูน้ าในด้านน้ี จะก าหนดบทบาทรูปแบบในการท างานท่ีดี 
กระบวนการท างานและตารางในการปฏิบติังานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมุ่งเน้นประเด็นต่าง ๆ              
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  จากดา้นหรือมิติทั้งสองน้ี นกัวิจยัไดก้ าหนดรูปแบบภาวะผูน้ า ได ้4 แบบ คือ 
  1. แบบเนน้สมัพนัธภาพกบัคนสูง เนน้การท างานสูง 
  2. แบบเนน้สมัพนัธภาพกบัคนสูง เนน้การท างานต ่า 
  3. แบบเนน้สมัพนัธภาพกบัคนต ่า เนน้การท างานต ่า 
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  4. แบบเนน้สัมพนัธภาพกบัคนต ่า เนน้การท างานสูง 
 
  
                                                                Initating 
                                                                                    ………………………… Average 
                                                                 Consideration 
  
 
ภาพประกอบ 3  Halpin’s Consideration and initiative Structure  
ท่ีมา :  อ  านวย ทองโปร่ง. 2555 : 19  
 

 จากผลการวิจัยสรุปว่า พฤติกรรมผู ้น าท่ี เน้นคนสูง - เน้นงานสูง จะเป็นผู ้น าท่ี มี        
ประสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบผูน้ าแบบอ่ืน 
 

 การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน  
 การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เกิดข้ึนในระยะเวลาใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย             
แห่งรัฐโอไฮโอ แต่ใชว้ิธีการแตกต่างกนั โดย โรเบิร์ต แทนแนนโบม (Robert Tananenbuam) และ  
วอร์เรน ซมิตท์ (Warren H. Schnidt) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “ทางเลือกของพฤติกรรมผูน้ า” 
ด้วยการเปรียบเทียบพฤติกรรมของหัวหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ทางเลือก                    
มีทั้งหมด 7 ทางเลือก ทางเลือกซ้ายผูน้ าจะมีพฤติกรรมเป็นลกัษณะอ านาจนิยมมากท่ีสุด ค่อย ๆ                
ลดลงมาจนถึงทางเลือกท่ี 7 ขวาสุด ซ่ึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุด ผลการวิจยัพบว่า หัวหนา้งาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ผูน้ าท่ีให้ความส าคญักบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน มุ่งสร้างทีมงาน 
เรียกว่า “ผูน้ าท่ียึดคนเป็นศูนยก์ลาง” (Employee - centered Leaders) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพต ่ากว่า
จะให้ความส าคญักับคนและทีมงานน้อยกว่า แต่จะให้ความส าคญักับคนและทีมงานน้อยกว่า                   
แต่จะให้ความส าคญักบัการควบคุมงานตามก าหนดเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากท่ีสุด 
เรียกผูน้ าแบบน้ีว่า “ผูน้ าท่ียึดงานเป็นศูนย์กลาง”  (Job - centered Leaders) ดังภาพประกอบ 4 
ทางเลือกของพฤติกรรมผูน้ า 
 
 
 
 

High 
 

Low 
 

High 
 

Low 
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                  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นศูนยก์ลาง 
ภาวะผูน้ าเป็นศูนยก์ลาง 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 4  ทางเลือกของพฤติกรรมผูน้ า  
ท่ีมา :  อ  านวย ทองโปร่ง. 2555 : 20 
 

 การศึกษาของมหาวิทยาลยัเทก็ซสั “ตาข่ายแห่งการจดัการ” 
 การศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร โดยโรเบิร์ต เบลค (Robert Blake) และแจน มูตนั (Jane 
Mouton) ซ่ึ งมีพื้ นฐานของการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอและมิ ชิแกน  ได้ก ล่าวถึง                 
พฤติกรรม เป็น 2 มิติ คือ ผูน้ าท่ีสนใจคน (Concern for People) และผูน้ าท่ีสนใจงาน (Concern for 
Production) วิธีของตาข่ายแห่งการจดัการ จะใชแ้กนแนวตั้งเป็นมิติท่ีสนใจคนและแกนแนวนอน
เป็นมิติท่ีสนใจงาน โดยให้ผูบ้ริหารกรอกแบบสอบถามเพื่อวดัว่า ผูบ้ริหารสนใจมิติทั้ งสอง                     
อยู่ในระดบัใด จากระดบั 1 ถึง 9 แลว้พิจารณาส่วนผสมหรือจุดตดัในตาราง จะไดร้ะดบัของผูน้ า          
ท่ีสนใจคนและงานในระดบัต่าง ๆ รูปแบบของภาวะผูน้ ามีถึง 81 รูปแบบ แต่ท่ีน่าสนใจมี 5 รูปแบบ  
 
 
 

การใชอ้  านาจของผูน้ า 
 
                                                                                                  บริเวณท่ีเป็นเสรีภาพของผูต้าม 
 
 ผูน้ าตดัสินใจ 
และประกาศ 

1 

ผูน้ าเสนอความคิดเห็น 
เชิญชวนใหถ้าม 

3 

ผูน้ าเสนอการ     
ตดัสินใจท่ีเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลง 

4 

ผูน้ าเสนอปัญหา 
รับขอ้เสนอแนะ 
แลว้ตดัสินใจ 

5 
ผูน้ าวเิคราะห์ 
ขอ้จ ากดั  
ถามกลุ่ม 

ใหต้ดัสินใจ 
6 

ผูน้ าอนุญาตให้
กลุ่ม ด าเนินการ
ไดโ้ดยอิสระ 
โดยไดมี้การ

ก าหนดขอ้จ ากดั
ไวก่้อนแลว้ 

7 
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9 1.9        9.9 
8 มุ่งคน       มุ่งทีมงาน 
7          
6          
5     5.5     
4    สายกลาง    
3          
2 ไม่มุ่งคนและงาน     มุ่งงาน 
1 1.1        9.1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

ภาพประกอบ 5  ตารางแห่งการจดัการของ Blake และ Mouton  
ท่ีมา : อ  านวย ทองโปร่ง. 2555 : 21 
 
  1. ผูน้ าแบบ 1.1 เรียกว่าผูน้ าแบบอ่อนดอ้ยหรือย  ่าแย ่(Impoverished Leader) เป็นผูน้ า
ท่ีใหค้วามสนใจทั้งคนและงานอยูใ่นระดบัต ่า มกัปล่อยใหผู้ป้ฏิบติังานตดัสินในกนัเองและไม่ใส่ใจ
ในกระบวนการท างาน 
  2. ผูน้ าแบบ 9.1 เรียกว่า ผูน้ าแบบใช้อ  านาจหน้าท่ี (Authority - compliance Leader) 
เป็นผูน้ า ท่ีให้ความส าคญักบังานในระดบัสูง แต่ให้ความสนใจกบัคนอยูใ่นระดบัต ่า มีพฤติกรรม
ในการตดัสินใจสัง่การเอง 
  3. ผูน้ าแบบ 1.9 เรียกว่าผูน้ าแบบประธานสโมสร (Country Club Leader) เป็นผูน้ าท่ี
ให้ความสนใจกบัคนอยู่ในระดบัสูง แต่ให้ความสนใจกบังานต ่า เน้นการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
หลีกเล่ียงขอ้ขดัแยง้ ใชก้ารประนีประนอมเป็นหนทางในการตดัสินใจ 
  4. ผูน้ าแบบ 5.5 เรียกว่า ผูน้ าแบบเดินสายกลาง (Middle Road Leader) เป็นผูน้ า                  
ท่ีแสดงความสนใจคนกบังานอยู่ในระดบักลาง ๆ พอ ๆ กนั พอใจค่าการด าเนินงานพอใชเ้ท่านั้น 
และไม่ใหข้วญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานต ่าเกินไป 
  5. ผูน้ าแบบ 9.9 เรียกว่าผูน้ าแบบหมู่คณะ (Team Leader) เป็นผูน้ าท่ีให้ความสนใจ 
ทั้งคนและงานอยูใ่นระดบัสูงทั้งคู่ เนน้การท างานเป็นทีม ร่วมกนัคิด ตดัสินใจ กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังาน
ท างานอยา่งไวว้างใจและเคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
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 แนวคิดของตารางตาข่ายแห่งการจัดการเช่ือว่า ผู ้น าแบบ 9.9 เป็นภาวะผู ้น าท่ี มี             
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น แนวคิดน้ียงัเป็นแนวทางท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าอีกดว้ย 
 3. แนวคิดทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ (Contingency Theories)  
 การศึกษาภาวะผูน้ าในเร่ืองของสถานการณ์เกิดจากการพฒันาภาวะผูน้ าไปอีกขั้นหน่ึง  
ต่อจากเร่ืองพฤติกรรมของผูน้ า ท่ีถูกวิจารณ์ว่า แบบของผูน้ าแบบใดแบบหน่ึงอาจไม่ใช่แบบท่ีดี
ท่ีสุดในทุกสถานการณ์ก็ได ้กล่าวไดว้่าคุณลกัษณะและ พฤติกรรมของผูน้ าจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์หรือเง่ือนไขบางอย่างท่ีเหมาะสม จึงจะบริหารจดัการให้บรรลุผลส าเร็จได ้(อ านวย 
ทองโปร่ง, 2555 : 22 - 30)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  รูปแบบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์  
ท่ีมา : อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 22 
 

  3.1 ตวัแบบผูน้ าตามสถานการณ์ของเฟรด ฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Model)             
มีกรอบแนวคิดท่ีว่า ภาวะผูน้ าท่ีดีอยูท่ี่ความเหมาะสมระหว่างแบบของผูน้ า (Leadership Style) กบั
สถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึน (Situational Demands) ฟีดเลอร์เช่ือว่าแบบของผู ้น าเป็นส่วนหน่ึงของ
บุคลิกภาพของคน เปล่ียนแปลงไดย้าก แทนท่ีจะพยายามหาวิธีการฝึกอบรมให้ผูบ้ริหารเปล่ียน
รูปแบบจากการเนน้งานไปเนน้คน หรือจากเนน้คนไปเนน้งาน ควรท่ีจะหาสถานการณ์ท่ี “ลงตวั” 
กบั  รูปแบบของผูน้ าจะท าให้เกิดการใชรู้ปแบบภาวะผูน้ า (ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพของผูบ้ริหารท่ีตดัตวั              
อยา่งถาวร) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ทฤษฏีความเป็นผูน้ าเชิงสถานการณ์ของเฮอร์ซีย์ และบลนัชาร์ด (Hersey and 
Blanchard’s Situational Theory) ไดก้ล่าวถึงผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งปรับรูปแบบภาวะผูน้ า
ของตนให้สอดคลอ้งกบัความพร้อม (Readiness) ของผูป้ฏิบติังาน ความพร้อมในท่ีน้ีจะหมายถึง 
ความสามารถ (Ability) และความมุ่งมัน่หรือความเต็มใจ (Willingness) ของผูป้ฏิบติังานในการ

คุณลกัษณะเฉพาะ(Traits) 
และทกัษะ (Skills) ของผูน้ า 

ลกัษณะของสถานการณ์              
ท่ีเก่ียวขอ้ง (Characteristic 

of the Situation) 

พฤติกรรมผูน้ า 
(Leader Behavior) 

ภาวะผูน้ าท่ีมี                 
ประสิทธิผล 
(Effectives) 
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ท างาน ผูป้ฏิบัติงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาแต่ละคนจะมีความพร้อม ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน              
ตามแนวคิดของเฮอร์ซ่ีย์ และบลนัซาร์ด ได้แบ่งกลุ่มของผูต้ามหรือผูใ้ตบ้ังคบับญัชาไว ้4 กลุ่ม             
ดว้ยกนัคือ  
   3.2.1 ผูป้ฏิบติังานท่ีขาดความสามารถและความมุ่งมัน่ในการท างาน (R1) เป็นผู ้
มีความพร้อมอยูใ่นระดบัต ่า 
   3.2.2 ผูป้ฏิบติังานท่ีขาดความสามารถแต่มีความมุ่งมัน่ในการท างาน (R2) เป็นผู ้
มีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   3.2.3 ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถแต่ขาดความมุ่งมัน่ในการท างาน (R3) เป็นผู ้
มีความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง - สูง 
   3.2.4 ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นผูท่ี้ 
มีความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง 
 ตามลักษณะความพร้อมของผู ้ตามท่ีแตกต่างกันดังกล่าวน้ี  จ  าเป็นต้องใช้ผู ้น า 
ท่ีมีคุณลกัษณะและพฤติกรรมในการท างานท่ีแตกต่างกนั จึงเกิดรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีตอ้งสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ คือ ความพร้อมของผูต้ามอยางเหมาะสม คือ 
 1. ผู ้น าแบบสั่ งงาน (Telling) จะมีพฤติกรรมท่ีให้ความส าคัญกับผลผลิตมากให้
ความส าคญักบัคนน้อย มีการออกค าสั่งให้ปฏิบติัและควบคุมการท างานทุกขั้นตอน ซ่ึงจะเหมาะกบัผู ้
ตามประเภท R1 ซ่ึงมีความพร้อมต ่า 
 2. ผูน้ าแบบสอนงาน (Selling) ผูน้ าแบบน้ีจะมีพฤติกรรมมุ่งงานและมุ่งคน มีการอธิบาย
แนะน า เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดซ้กัถามเก่ียวกบัขั้นตอนในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะเหมาะสมกบัผู ้
ตามประเภท R2 เพราะเป็นผูท่ี้มีความเตม็ใจในการท างานแต่ขาดความรู้ทกัษะในการท างาน 
 3. ผูน้ าแบบร่วมงาน (Participating) ผูน้ าแบบน้ีจะเป็นผูท่ี้ให้ความส าคญักบัคนมาก แต่
ใหค้วามส าคญักบังานนอ้ย ซ่ึงจะเหมาะสมกบัผูต้ามประเภทน้ี คือเขามีความรู้ความสามารถ ในการ
ท างานมากแต่ขาดความเต็มใจ เพราะผูน้ าไม่เอาใจใส่หรือให้ความส าคญักับบุคคลเหล่าน้ี คือ  
ผูอ้าวุโสทั้งหลายในหน่วยงานนั่นเอง พฤติกรรมของผูน้ าจะตอ้งใชก้ารระดม  ความคิดจากกลุ่ม 
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดวิธีการและเป้าหมายของงาน 
 4. ผูน้ าแบบมอบหมายงาน (Delegating) เป็นผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมแบบท่ีให้ ความส าคญักบั
คนและงานน้อยทั้งคู่ จะควบคุมดูแลในลกัษณะกวา้ง ๆ เพียงก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทศัน์องคก์าร 
ส่วนการปฏิบติังาน การตดัสินใจจะมอบหมายให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้อิสระในการด าเนินงาน เพราะผู ้
ตามประเภทน้ีมีความพร้อมทั้งความสามารถและความเตม็ใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 
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ผูน้ าแบบร่วมงาน 

(Participating) 
ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถ                        
แต่ขาดความมุ่งมัน่ (R3) 

ผูน้ าแบบสอนงาน 
(Selling) 

ผูป้ฏิบติังานขาดความสามารถ               
แต่มีความมุ่งมัน่ ( R2) 

ผูน้ าแบบมอบหมายงาน 
(Delegation) 

ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถ                      
และมีความมุ่งมัน่ (R3) 

ผูน้ าแบบสั่งงาน 
(Telling) 

ผูป้ฏิบติังานขาดความสามารถ                
และความมุ่งมัน่ (R1) 

         

                                 ต  ่า                                     พฤติกรรมท่ีเนน้งาน                                          สูง 
 

ภาพประกอบ 7  รูปแบบภาวะผูน้ าของ Hersey and Blanchard  
ท่ีมา : อ  านวย ทองโปร่ง. 2555 : 27  
 

  3.3 ทฤษฏีวิธีทางสู่เป้าหมาย (House’s Path - goal Leadership Theory) ทฤษฏีวิธีทาง 
สู่ เป้าหมาย  เป็นของโรเบิ ร์ต เจ เฮ้าส์  ซ่ึงมีกรอบแนวคิดอยู่ ท่ีว่า ผู ้น าท่ี ดีจะต้องช่วยเหลือ 
หรือช้ีเส้นทาง (Path) ให้ผูป้ฏิบติังานบรรลุทั้งเป้าหมายของงานและเป้าหมายส่วนตวั พฤติกรรมและ
บทบาทของผูน้ าจะต้องสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดข้ึนกับผูร่้วมงานโดยการให้รางวลั ท่ีข้ึนอยู่กับ
ผลส าเร็จของงาน อีกประการหน่ึง ผูน้ าจะตอ้งช่วยเหลือผูร่้วมงานโดยการช้ีน าให้บรรลุเป้าหมาย
และขจดัอุปสรรคหรือปัญหา ให้เรียนรู้ว่าจะตอ้งท าอะไร อยา่งไร จึงจะประสบความส าเร็จ และไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีก าหนดไว ้(อ านวย ทองโปร่ง, 2555 : 27) 
  จากกรอบแนวคิดดงักล่าว เฮา้ส์ไดก้ าหนดรูปแบบภาวะผูน้ าไว ้4 แบบ คือ 
   1. ผู ้น าแบบสั่ งการ (Directive Leadership) ได้แก่  ผู ้น าท่ีก าหนดมาตรฐาน
ตารางเวลาในการปฏิบติังาน กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัไวอ้ย่างเคร่งครัดและแจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
ทราบวา่คาดหวงัผลงานอะไรจากพวกเขา พฤติกรรมผูน้ าแบบน้ีจะเป็นไปในลกัษณะอ านาจนิยม 
   2. ผูน้ าแบบสนบัสนุน (Supportive Leadership) ไดแ้ก่ ผูน้ าท่ีเอาใจใส่ความเป็นอยู่
และความตอ้งการส่วนบุคคลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นเพื่อนร่วมงานและดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั จะท าใหบ้รรยากาศของการท างานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
   3. ผู ้น าแบบร่วมงาน (Participative Leadership) ได้แก่ผู ้น าท่ี เปิดโอกาสให ้                 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูน้ าจะปรึกษาหารือขอค าเสนอแนะ ความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติังานมาประกอบการตดัสินใจของผูน้ า 

สูง 

พฤติกรรม 
ท่ีเนน้ 

ความสัมพนัธ์ 
ต ่า 

 ต  ่า 
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   4. ผูน้ าแบบมุ่งความส าเร็จของงาน (Achievement-oriented Leadership) ได้แก่              
ผูน้ าท่ีก าหนดเป้าหมายทา้ทายและพยายามให้บรรลุผลส าเร็จ มีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง 
สร้างความคาดหวังสูงต่อความสามารถของผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างเต็มความรู้                   
ความสามารถ 
  3.4 แนวคิดทฤษฎีผู ้น าการเป ล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theory)  
เป็นแนวคิดทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่ หรือเป็น กระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm) 
ไปสู่ความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary) มีการเสริมพลงัจูงใจหรือกระจายอ านาจ (Empowering) 
เป็นผู ้น าท่ี มี คุณธรรม (Moral agents) กระตุ้นผู ้ตามให้ เปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นผู ้น า โดย 
ยคุล ์และฟลีท (Yukl and Fleet. 1992 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 – 17) กล่าว
วา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอาจมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดภ้ายในองคก์าร อาจจะเป็นผูน้ าหรือผู ้
ตาม โดยภาวะผูน้ าเป็นความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอ านาจ ระดบั แรงจูงใจ 
และทกัษะ เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงเกิดได ้3 ลกัษณะ (อ านวย ทองโปร่ง, 2555 : 29) 
   3.4.1 ภาวะผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์  
ท่ีผูน้ าและผูต้ามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ผูน้ าจะใช้รางวลัเพื่อตอบสนอง               
ความตอ้งการและเพื่อแลกเปล่ียนกบัความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผูน้ าและผูต้ามมีความตอ้งการ
อยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need of 
Hierarchy Theory) 
   3.4.2 ภาวะผู ้น าแ ห่ งการเป ล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผู ้น า                 
จะตระหนักถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู ้ตาม ผู ้น าและผู ้ตามจะมีปฏิสัมพันธ์กัน                                
ตามความตอ้งการซ่ึงกันและกัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทั้ งสองฝ่าย คือ เปล่ียนผูต้าม                
ไปเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และเปล่ียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปสู่ผูน้ าแบบจริยธรรม กล่าวคือ                  
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม และจะกระตุน้ใหผู้ต้ามเกิดความส านึก 
(Conscious) และยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึนตามล าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์
และท าใหผู้ต้ามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยดึถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยติุธรรม 
ความเสมอภาค สนัติภาพและสิทธิมนุษยชน 
   3.4.3 ภาวะผู ้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู ้น าการเป ล่ียนแปลง                   
จะเปล่ียนไปเป็นผูน้ าแบบจริยธรรมอย่างแท้จริงเม่ือผูน้ าได้ยกระดับความประพฤติและความ
ปรารถนาเชิงจริยธรรมทั้งผูน้ าและผูต้ามให้สูงข้ึน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย อ านาจ 
ของผู ้น าจะเกิดข้ึนเม่ือผู ้น าท าให้ผู ้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท าให้ผู ้ตามเกิด                     
ความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกับการปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผูต้ามเกิดความต้องการในระดับ                     
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ท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม ตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ หรือระดับการพฒันาจริยธรรมของ
โคลสสเบร์ิก แลว้จึงด าเนินการเปล่ียนสภาพ ท าใหผู้น้ าและผูต้ามไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีสูงข้ึน 
   ภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จะมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ผูป้ฏิบัติงานได้พฒันาระดับความสามารถให้สูงข้ึน ดังนั้ นจึงมีองค์ประกอบ                
หลายองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คือ 
   1. การเป็นตวัแบบของบทบาทผูน้ า (Role Modeling) 
   2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) 
   3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 
   4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
   จึงเห็นไดว้่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ใหค้วามพึงพอใจ มากกวา่ภาวะผูน้ าแบบอ่ืน ๆ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อ
ผูน้ าดว้ย  
  คุณลกัษณะของผู้น าและภาวะผู้น า 

 นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ า ไวด้งัน้ี 
 กลัยาณี สูงสมบติั (2550 : 2) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูน้ า ไวด้งัน้ี 
 1. ตอ้งมีความฉลาด ผูน้ าจะตอ้งมีระดบัความรู้ สติปัญญาโดยเฉล่ียสูงกว่าบุคคลท่ีให ้  
เขาเป็นผูน้ า เพราะผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลท่ีฉลาดเท่านั้น            
ท่ีจะสามารถจดัการกบัปัญหาหรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ไดดี้ 
 2. ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวา้ง คือ จะต้องมีความสนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตัว              
อย่างกวา้งขวา้ง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ตอ้งยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าแพห้รือชนะไม่ว่าผิดหวงั             
หรือส าเร็จ ผูน้ าจะต้องมีความอดทนต่อความขบัขอ้งใจ พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้านสังคม                
หรือต่อตา้นคนอ่ืนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนเช่ือมัน่ในตนเอง และนบัถือตนเอง 
 3. ตอ้งมีแรงจูงใจภายใน ผูน้ าจะตอ้งมีแรงขบัท่ีจะท าส่ิงใด ๆ ให้เด่น ใหส้ าเร็จอยูเ่ร่ือย ๆ ไป 
เม่ือท าส่ิงใดส าเร็จก็จะกลายเป็นแรงจูงใจทา้ทายใหท้ าส่ิงอ่ืนส าเร็จต่อไป ผูน้ าจะตอ้งมีความรับผดิชอบ
อยา่งสูง เพราะความรับผดิชอบท่ีจะเป็นบนัไดใหเ้ขามีโอกาสประสบความส าเร็จ 
 4. ตอ้งมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ ผูน้ าท่ีจะประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับ  
อยูเ่สมอว่า งานท่ีส าเร็จนั้นมีคนอ่ืนช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดงันั้นเขาจะตอ้งพฒันาความเขา้ใจและ
ทกัษะทางสงัคมท่ีจ าท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูน้ าจะตอ้งใหค้วามนบัถือผูอ่ื้นและจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่า 
ความส าเร็จในการเป็นผูน้ านั้น ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการติดต่อกบับุคคลอ่ืนในฐานะ
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ท่ีเขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงของการท างานเท่านั้นผูน้ าจะตอ้งยอมรับศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืน และความสนใจร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 23) กล่าววา่ ลกัษณะของผูน้ า ประกอบดว้ย  
 1. คุณลกัษณะ (Trait) ไดแ้ก่ 
  1.1 รู้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
  1.2 มีความต่ืนตวัต่อสภาวะแวดลอ้มทางสงัคม 
  1.3 มีความทะเยอทะยานสูง 
  1.4 มีความน่าเช่ือถือและสามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์ได ้
  1.5 มีลกัษณะประนีประนอม 
  1.6 มีความเดด็ขาด 
  1.7 ลูกนอ้งสามารถพึ่งพาได ้
  1.8 เป็นผูท้รงอ านาจ 
  1.9 มีความสามารถในการท างานท่ีตอ้งใชค้วามคิดบวก 
  1.10 มีความมัน่ใจในตนเองสูง 
  1.11 เผชิญหนา้กบัเหตุการณ์ซ่ึงมีความยุง่ยาก 
  1.12 สามารถรับผดิชอบสูง 
 2. ทกัษะ (Skill) ไดแ้ก่ 
  2.1 มีความเฉลียวฉลาด 
  2.2 มีทกัษะในการคิด 
  2.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  2.4 มีทกัษะในเชิงการพดู รู้จกัผกูมิตรไมตรี 
  2.5 มีวาทะศิลป์ มีทกัษะทางการพูด 
  2.6 มีความรู้เก่ียวกบังาน 
  2.7 มีทกัษะในการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
  2.8 มีทกัษะในการชกัจูงใจผูอ่ื้น 
  2.9 มีทกัษะทางสงัคมสูง 
 เสรี วงษม์ณฑา (2550 : 31 - 32) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับการเป็นสุดยอด   
ผูน้ า มีดงัน้ี 
 1. เป็นคนท่ีมีบุคลิกดี มีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีโดดเด่นเป็นท่ีสงัเกต 
 2. เป็นคนท่ีมีความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีอยา่งเห็นไดช้ดั 
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 3. เป็นคนท่ีท างานดว้ยความมุ่งมัน่ใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งไม่ทอ้ 
 4. เป็นคนท่ีมีทกัษะในดา้นปฏิสมัพนัธ์ เขา้กบัคนดี มีความเป็นมิตร 
 5. เป็นคนท่ีสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 6. เป็นคนท่ีมีความสามารถทางดา้นการส่ือสารเป็นอยา่งดี 
 7. เป็นคนท่ีมีวิสยัทศัน์ ดว้ยขอ้มูลท่ีมากพอท่ีจะท านายอนาคตไดแ้ม่นย  า 
 ศรันย ์ไมตรีเวช (2553 : 4) ไดก้ล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าทุกระดบัทางพระพุทธศาสนา 
จ าแนกไว ้7 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. รู้จกัหลกัการ กฎกติกามารยาท ตลอดจนศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าคนของตนไปสู่
จุดหมาย เช่น หลกัในการใชค้  าท่ีท าให้คนของตนเขา้ใจ ตลอดจนหลกัในการปกครองให้คนสบายใจ
ไม่เกิดความรู้สึกถูกกดดันหรือข่มเหง และสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเกรงใจ เคารพสิทธ์ิ             
ของกนัและกนั 
 2. รู้จักตั้ งเป้ าหมาย คือ เห็นว่าการน าขบวนมวลชนให้ก้าวเดินไปข้างหน้านั้ น                      
หากปราศจากเป้าหมายก็เดินอยา่งไร้ทิศทาง หากปราศจากทิศทางก็เดินอยา่งคนหลงวนเวียนไปมา 
หากฉลาดพอกจ็ะรู้ว่ากลุ่มของตนขาดอะไร ควรเดินไปทางไหน เอาส่ิงท่ีขาดนั้นมา ก็ควรถูกยกยอ่ง
ใหมี้ศกัด์ิศรี ตลอดจนน่าไวใ้จพอจะเดินอยูต่รงหวัขบวนได ้
 3. รู้จกัตน คือ ตนเองเป็นอย่างไรมีขอ้ดีขอ้เสียไหนบา้งทั้งจากการทบทวนดว้ยตนเอง 
และจากการยอมรับฟังคนอ่ืน 
 4. รู้จกัประมาณ คือ ทราบว่าต ่าอยูต่รงไหน สูงอยูต่รงไหน จึงทราบว่าต ่าเกินไปอยา่งไร 
สูงเกิดขีดเป็นอยา่งไร และพอดีสมตวั สมฐานะ สมกบับุคคล ควรอยูท่ี่ใด 
 5. รู้จกักาล คือ ทราบว่าอะไรเหมาะกบัเวลาและสถานท่ี หรือเหมาะกบัเวลาและสถานท่ี
หรือเหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ ผูน้ าตดัสินใจถูกบ่อยจ าเป็นตอ้งมีสัมผสัท่ีไว ต่อกาลเทศะ 
เพราะแค่มีความสามารถอนัส าคญัน้ี กช็นะคนส่วนใหญ่ท่ีไม่เขา้ใจเร่ืองกาลเทศะ 
 6. รู้จักชุมชน คือรู้จักธรรมชาตินิสัย และธรรมเนียมของหมู่ชน ทั้ งเฉพาะถ่ินและ                 
ในระดบักวา้งกว่านั้น  ถา้นึกว่าคนทุกประเทศรสนิยมเดียวกนัหมด ก็เป็นตวัอย่างของการไม่รู้จกั  
ชุมชน 
 7. รู้จกับุคคล คือ บอกถูกว่าเขาเป็นอย่างไร มีขอ้ดีขอ้เสียตรงไหน ตลอดจนอะไรท่ีคน
อ่ืนมีแลว้ตนไม่มี การเปรียบเทียบท่ีดีท าให้รู้จกัตนเองและคนอ่ืนว่าจะเอาส่วนท่ีมีของกนัและกนั   
มาเติมส่วนท่ีขาดของอีกฝ่ายไดอ้ยา่งไร จึงกลายเป็นการร่วมงานท่ีสมบูรณ์ 
 จอมพงศ ์มงคลวนิช (2554 : 199) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดี ไวด้งัน้ี 
 1. มีความรู้ 
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 2. มีความคิดสร้างสรรค ์
 3. มีความกลา้หาญและเดด็ขาด 
 4. มีมนุษยสมัพนัธ์ 
 5. มีความยติุธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 6. มีความอดทน 
 7. มีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อม 
 8. มีความภกัดี 
 9. มีความสงบ เสง่ียม ไม่ถือตวั  
 ฮาว (Howe. 2001 : Unpaged; อา้งถึงใน พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ. ออนไลน์. 2544) ไดร้วบรวม
คุณลกัษณะหลกัของผูน้ า ดงัน้ี  
 1. ผูน้ าและส่ือสารความคิดและวิสัยทศัน์ให ้
 2. ผูน้ าแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมเชิงจริยธรรมและความซ่ือสตัย ์
 3. ผูน้ ามีความรู้ในวิชาชีพของตน 
 4. ผูน้ ารู้จกัตนเอง 
 5. ผูน้ ารู้บริบท (Content) ในระดบัต่าง ๆ 
 6. ผูน้ าร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
 7. ผูน้ ามีทกัษะท่ีหลากหลายและปรับเปล่ียนได ้
 8. ผูน้ าสร้างองคก์ร 
 9. ผูน้ าเสริมสร้างความเจริญใหก้บัตนเองและผูอ่ื้น 
 10.  ผูน้ าปฏิบติัการดว้ยความกลา้หาญ 
 แมคคินนอน (Mackinnon. 1978 : Unpaged; อ้างถึงใน ทวีศักด์ิ สว่างเมฆ. ออนไลน์.
2563) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์พบว่าความคิดสร้างสรรคจ์ะเป็นผูท่ี้ต่ืนตวั
อยูต่ลอดเวลา มีความสามารถในการใชส้มาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ ความคิดถ่ีถว้น 
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและมีความสามารถในการสอบสวน คน้หารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อย่างละเอียดกว้างขวาง คุณลักษณะอีกประการหน่ึงคือ เป็นผู ้เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ                      
อย่างไม่หลีกเล่ียง (Openness to Experience) ชอบแสดงออกมากกว่าท่ีจะเก็บกดไวแ้ละยงักล่าว   
เพิ่มเติมว่า สถาปนิกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูง มกัเป็นคนท่ีรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้กว่าสถาปนิกท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ต ่ า กรีสวอลด์ (Griswold, 1966 : Unpaged; อ้างถึงใน ทวีศักด์ิ สว่างเมฆ. 
ออนไลน์ . 2563)  ยงัพบว่าบุคคลดังกล่าวจะมองเห็นลู่ทางท่ีจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า เน่ืองจาก                  
มีความตั้งใจจริง มีการรับรู้เร็วและง่าย และมีแรงจูงใจสูง   
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 ชุษณะ เตชคณา (2550 : 128) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาตนเองและคนอ่ืนท่ีเป็นผูต้าม โดยผูน้ า 
ท่ีพยายามท างานให้ดีข้ึน พฒันาตนเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ย่อมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผูบ้งัคบับญัชา                
ไดท้  าตาม วนัหน่ึงหากคนเหล่านั้นไดข้ึ้นมาเป็นผูน้ า และท าตามแบบอย่างผูน้ าคนก่อน องค์กร                 
จะเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 จรัส อติวิทยาภรณ์ (2554 : 67) ได้กล่าวว่า ผูบ้ริหารการศึกษานั้ นควรมีคุณลักษณะ                
และบทบาทของภาวะผูน้ าทางการศึกษา โดยการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 สมุทร ช านาญ (2556 : 177 - 178) ได้กล่าวว่า การแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากร                
เป็นผูน้ าตนเอง ผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งแสดงถึงการประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงามทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ ผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งแสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรในหน่วยงานและ    
สาธารณชนทัว่ไป โดยการแสดงออกและกระตุน้ แนะน า ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผูท่ี้มีบุคลิกท่ีดี             
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตวั มีระเบียบวินัย รู้จกัเสียสละ ส่งเสริมให้
บุคลากรแสดงออกถึงการเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามรถ มีความคิดริเร่ิมและเฉลียวฉลาด เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทกัษะการปฏิบติังาน  
 เคิร์กแพททริก และลอ็ค (Kirkpatrick and Locke. 1991: 56 - 58 ; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 
2555 : 16) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะของผูน้ า สรุปไดว้า่ ผูน้ าจะมีคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี 
 1. ความมุ่งมัน่ (Drive) 

 2. ความปรารถนาท่ีจะจ า (Desire to Lead) 
 3. ความซ่ือสัตยแ์ละคุณธรรม (Honesty and Integrity) 
 4. ความมัน่ใจในตนเอง (Self - confidence) 
 5. ความมีสติปัญญา (Intelligence) 
 6. ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง (Job - relevant Knowledge) 
 สต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อ้างถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17)                  
ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะประจ าตวัของผูน้ า วา่จะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1. มีความสามารถ (Capacity) ได้แก่  ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดริเร่ิม          
ความสามารถในการใชค้  าพดู ความสามารถในการวินิจฉยั มีความรอบคอบในการตดัสินใจ 
 2. มีความส าเร็จ  (Achievement) ได้แ ก่  ความ เป็นนักวิชาการ รอบ รู้  คงแก่ เรียน                   
ความส าเร็จทางการแข่งขนั และสามารถปรับตวัไปสู่ความส าเร็จได ้
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 3. ความรับผดิชอบ (Responsibility) ไดแ้ก่ ความเป็นผูท่ี้ไวใ้จและพึ่งพาได ้คิดริเร่ิมสร้างงาน
ดว้ยตนเอง มีความมัน่คงอดทน กลา้พูด กลา้ท า เช่ือมัน่ในตนเอง และมีความปรารถนาท่ีจะท าดี             
ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 4. ความมีส่วนร่วม (Participation) ไดแ้ก่ ความสามารถในการท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มได ้
เขา้สงัคม ใหค้วามร่วมมือ ปรับตวัไดแ้ละมีอารมณ์ขนั 
 5. ความมีเสถียรภาพ (Status) ไดแ้ก่ การมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความมีเกียรติ 
มีการศึกษา และไดรั้บการยกยอ่งจากสงัคม  
 ยคุล ์(Yukl. 1989 : 176; อา้งถึงใน ธร สุนทรายุทธ. 2551 : 328 - 329) ไดศึ้กษาแลว้สรุป
คุณลกัษณะและทกัษะของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ ไวด้งัน้ี  
 คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จมี 13 ประการ ประกอบดว้ย 
 1. การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ 
 2. มีความรู้สึกไวต่อส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 
 3. มีความกระตือรือร้นและมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 4. เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ 
 5. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่าย 
 6. การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
 7. มีอิสระในการคิดและท า 
 8. การสร้างจุดเด่น 
 9. มีความมุ่งมัน่ 
 10. ความมีชีวิตชีวา 
 11. ความเช่ือมัน่ตนเอง 
 12. ความอดทนต่อความเครียด 
 13. ความพึงพอใจท่ีจะรับผดิชอบ 
 และทกัษะของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ มี 9 ประการ ประกอบดว้ย 
 1. ทกัษะทางสติปัญญา 
 2. ทกัษะทางความคิด 
 3. ทกัษะทางความคิดริเร่ิม 
 4. ทกัษะทางการพูด มีไหวพริบ 
 5. ทกัษะทางการพูด 
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 6. ทกัษะทางความรู้ความเขา้ใจในงาน 
 7. ทกัษะความสามารถในการบริหารงาน 
 8. ทกัษะทางการช้ีชวน 
 9. ทกัษะทางสงัคม 
  สรุปได้ว่า คุณลกัษณะของผูน้ า คือบุคคลท่ีมีลกัษณะของการเป็นผูท่ี้มีความสามารถ                 
มีศกัยภาพในการบริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จ ทั้งกระบวนการท่ีผูน้ า แสดงออกถึงความสามารถ
ในการมีความคิดริเร่ิม รู้จกัปรับปรุงแกไ้ข การยอมรับนบัถือ การใหค้วามช่วยเหลือ การโนม้นา้วจิตใจ 
การประสานงานและการเขา้กบัสังคมไดดี้ เพื่อน าพาบุคลากร ปฏิบติังานตามเป้าหมายขององคก์ร 
ท่ีตอ้งการ 
 จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผูน้ า สรุปว่า คุณลักษณะของผูน้ า หมายถึง 
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีมีภาวะผูน้ า เป็นตวับ่งช้ีส าคญัของการน าองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ  
ยกตวัอย่างเช่น ความฉลาด ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ แรงจูงใจภายใน ทกัษะการพูด ทกัษะทาง
สังคม ความสามารถในการบริหารงาน ความรับผดิชอบ เป็นตน้  
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารอย่างชดัเจน ผูว้ิจยัจึงท า
การวิเคราะห์แนวคิดของนกัวิชาการ ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1  การวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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6) รวม 

1. ความฉลาด ความรู้ สติปัญญา          4 
2. ภาวะผูน้ าทางสังคม ทกัษะทาง
สังคม 

         5 

3. แรงจูงใจภายในตนเอง          1 
4. การประสานงาน           5 
5. การปรับตวักบัสภาพแวดลอ้ม          2 
6. การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข           7 
7. ความน่าเช่ือถือ / ยอมรับนบัถือ          6 
8. ความประนีประนอม          1 
9. ความเดด็ขาด /กลา้หาญ          4 
10. ความมัน่ใจในตนเอง          4 
11. ความรับผดิชอบสูง /อดทน          4 
12. ทกัษะในการคิด          1 
13. การมีความคิดริเร่ิม           7 
14. ทกัษะทางการพดู          3 

15. การใหค้วามช่วยเหลือ          5 
16. การโนม้นา้วจิตใจ          5 
17. มีแนวคิดเชิงบวก          2 
18. ความมุ่งมัน่ / กระตือรือร้น          2 
19. ความยติุธรรม /ซ่ือสตัย ์          4 
20. ความมีมนุษยสมัพนัธ์          2 
21. ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น          4 
22. มีคุณธรรม จริยธรรม          2 

นกัวิชาการ 
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  จากตาราง 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า 
คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความหลากหลาย เม่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีมี
นกัวิชาการกล่าวถึงเรียงล าดบั  7 ประการ ไดแ้ก่  
 1. การมีความคิดริเร่ิม  
 2.  การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 
 3.  การยอมรับนบัถือ 
 4.  การใหค้วามช่วยเหลือ 
 5.  การโนม้นา้วจิตใจ 
 6.  การประสานงาน 
 7.  การเขา้กบัสงัคมไดดี้ 
  ในการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยจึงน าคุณลักษณะของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 7 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยั โดยมีเน้ือหาส าคญัดงัน้ี 

1.ดา้นการมีความคิดริเร่ิม  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น

การบริหารงาน เป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์ ดว้ยขอ้มูลท่ีมากพอท่ีจะท านายอนาคตไดแ้ม่นย  า พร้อมทั้ง
มีความสามารถในการคิด และส่ือสารการคิดนั้นให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2550 : 31-32) 
สอดคลอ้งกบั กลัยาณี สูงสมบติั (2550 : 2) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของผูน้ าไวว้่าตอ้งมีความฉลาด ผูน้ า
จะต้องมีระดับความรู้ สติปัญญาโดยเฉล่ียสูงกว่าบุคคลท่ีให้เขาเป็นผูน้ า เพราะผูน้ าจะต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลท่ีฉลาดเท่านั้นท่ีจะสามารถ จดัการกบัปัญหาหรือ
เร่ืองราวอ่ืน ๆ ไดดี้ สอดคลอ้งกบัจอมพงศ ์มงคลวนิช (2554 : 199) กล่าวถึง การท่ีผูน้ ามีความรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั ฮาว (Howe. 2001 : Unpaged ; อา้งถึงใน พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ. 
ออนไลน์. 2544) ผูน้ าและส่ือสารความคิดและวิสัยทศัน์ได ้สอดคลอ้งกบัเคิร์กแพททริก และล็อค 
(Kirkpatrick and Locke (1991:  56 - 58 ; อ้างถึ งใน  อ านวย ทองโป ร่ง. 2555 : 16) ผู ้น าจะมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี ความมีสติปัญญา ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้อง
กบัสตอ็คดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) ผูน้ าจะตอ้ง
มีความสามารถ (Capacity) ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นสติปัญญา ความคิดริเร่ิม ความสามารถในการใช้
ค  าพดู ความสามารถในการวินิจฉยั  มีความรอบคอบในการตดัสินใจ 
 สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการคิดริเร่ิม หมายถึง ความคิดริเร่ิมใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้งานก้าวหน้า การก าหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
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มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างเหมาะสม และมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ผูน้ าท่ีมีความคิดริเร่ิม จะเป็นผูน้ าท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้าส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงจะน าพาบุคลากรและองค์การ ให้ก้าวทันต่อ
สภาวการณ์ของโลกปัจจุบนั และความคิดสร้างสรรค์นั้ นยงัอาจก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ต่อ
องคก์าร 
 2. ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข  
  การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้  นบัเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีส าคญัของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 23) กล่าวว่า 
ลักษณะของผูน้ า ประกอบด้วย คุณลักษณะได้แก่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 
สอดคลอ้งกบั ศรันย ์ไมตรีเวช (2553 : 4) ไดก้ล่าววา่รู้จกัตน คือ ตนเองเป็นอยา่งไรมีขอ้ดีขอ้เสียไหน
บา้งทั้งจากการทบทวนดว้ยตนเอง และจากการยอมรับฟังคนอ่ืน ส าหรับ เสรี วงษม์ณฑา (2550 : 31 - 
32) กล่าวว่าผูน้ าเป็นคนท่ีท างานดว้ยความมุ่งมัน่ ให้บรรลุเป้าหมายอยา่งไม่ทอ้ สอดคลอ้งกบัเคิร์ก
แพททริก และล็อค (Kirkpatrick and Locke (1991:  56 - 58 ; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 
16) ผูน้ าจะมี  คุณสมบติัเฉพาะดังน้ี ความมุ่งมัน่ ความปรารถนาท่ีจะจ า ความมีสติปัญญา ความรู้
ความเขา้ใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยุคล์ (Yukl. 1989 : 176 ; อา้งถึงใน ธร สุนทรายุทธ. 2551 : 328 - 329) 
คุณลกัษณะ ของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จมี การปรับตวั เขา้กบัสถานการณ์มีความมุ่งมัน่ ความอดทน
ต่อความเครียด ความพึงพอใจท่ีจะรับผิดชอบ  สต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้งถึงใน 
อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) ผูน้ าจะตอ้งมีความส าเร็จ ไดแ้ก่ ความเป็นนกัวิชาการ รอบรู้ คง
แก่เรียน ความส าเร็จทางการแข่งขัน และสามารถปรับตัวไปสู่ความส าเร็จได้ มีส่วนร่วม ได้แก่ 
ความสามารถ ในการท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มไดเ้ขา้สังคมให้ความร่วมมือ ปรับตวัไดแ้ละมีอารมณ์
ขนัผูน้ าท่ีรู้จกัปรับปรุงแกไ้ขวิธีการท างาน แกไ้ขขอ้ผิดพลาด ทั้งจากนโยบายของผูน้ าเอง หรือการ
ปฏิบติังานท่ีมีขอ้บกพร่องของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการช่วยหาทางแกไ้ขงาน ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ย่อมเป็นท่ี รักและเคารพของผู ้ร่วมงาน รวมถึงผู ้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะท าให้ผู ้ร่วมงานและ
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุขเต็มใจท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอนัจะน าพาไปสู่
จุดประสงคข์ององคก์าร 
  ดังนั้ นสรุปได้ว่า ด้านการรู้จกัปรับปรุงแก้ไข หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสวงหา
แนวทาง เพื่อปรับปรุงวิธีการท างานต่าง ๆ ให้ดีข้ึน สร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อปรับปรุง
การท างานให้ดีข้ึน รับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรและน ามาปรับปรุงแก้ไข และมี                  
ความรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัครูและบุคลากรอยา่ง สม ่าเสมอ  
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 3. ดา้นการยอมรับนบัถือ  
  การยอมรับนบัถือ การให้ความเคารพ ทั้งต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงาน 
เป็นคุณสมบติัส าคญัอยา่งหน่ึงของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 
(2550 : 23) กล่าวว่าการยอมรับนบัถือ หมายถึง มีความน่าเช่ือถือ และสามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์
ได ้ ส าหรับจอมพงศ ์ มงคลวนิช (2554 : 199) คือการมีความกลา้หาญและเด็ดขาดมีมนุษยสัมพนัธ์ 
มีความยุติธรรม และซ่ือสัตย์สุจริต  มีความอดทน  ส่วนศรันย์ ไมตรีเวช (2553 : 4) กล่าวว่า 
คือการ รู้จักหลักการ กฎ กติกา มารยาท ตลอดจนศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการน าคนของตนไปสู่
จุดหมาย เช่น หลกัในการใชค้  าท่ีท าให้คนของตนเขา้ใจ ตลอดจนหลกัในการปกครองให้คนสบาย
ใจไม่เกิดความรู้สึกถูกกดดนัหรือข่มเหง และสามารถอยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยความเกรงใจ เคารพสิทธ์ิ
ของกันและกัน ส าหรัรบ ฮาว (Howe. 2001 : Unpaged; อ้างถึงใน พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ิ. 
ออนไลน์. 2544) กล่าวว่าคือการเป็นผูน้ าและส่ือสารความคิดและวิสัยทศัน์ ให้ผูน้ าแสดงให้เห็นถึง
ค่านิยมเชิงจริยธรรมและความซ่ือสัตย์ สอดคล้องกับเคิร์กแพททริก และล็อค (Kirkpatrick and 
Locke. 1991: 56 - 58 ; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16) ผูน้ าจะมีความซ่ือสัตยแ์ละคุณธรรม 
สอดคลอ้งกบั ยุคล์ (Yukl. 1989 : 176; อา้งถึงใน ธร สุนทรายุทธ. 2551 : 328 - 329) คุณลกัษณะ
ของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จมีเป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ให้ความร่วมมือกบัทุกฝ่าย สอดคลอ้งกับ 
สต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) ผูน้ าจะตอ้งมี
ความมีเสถียรภาพ (Status) ไดแ้ก่ การมีสถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม ความมีเกียรติ มีการศึกษา 
และได้รับการยกย่องจากสังคม ผูน้ าท่ีเป็นท่ียอมรับนับถือของผูร่้วมงาน และผูใ้ต้บังคบับัญชา 
ผูร่้วมงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปรึกษาหารือได้ทั้ งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ย่อมท่ีจะน าพา
บุคลากรใหป้ฏิบติังานดว้ยความสุข และเตม็ใจซ่ึงจะส่งผลดีต่อองคก์าร   
  ดงันั้นสรุปไดว้่า ดา้นการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรตามความเหมาะสม มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร 
ยกย่องชมเชยครูและบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นสามารถเป็นแบบอย่างไดอ้ย่างเปิดเผย และผูบ้ริหาร
จดัประชุมปรึกษาหารือกบั ครูและบุคลากรก่อนด าเนินการเร่ืองส าคญั 
 4. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ  
  การให้ความช่วยเหลือ ทั้ งในฐานะเพื่ อนร่วมงาน ผู ้บังคับหรือผู ้ใต้บังคับบัญชา 
เป็นคุณสมบติัส าคญัอีกประการของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 
(2550 : 23) ผูน้ าท่ีลูกนอ้งสามารถพึ่งพาได ้ส่วนศรันย ์ไมตรีเวช (2553 : 4) ไดก้ล่าวว่า รู้จกัหลกัการ 
กฎกติกามารยาท ตลอดจนศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าคนของตนไปสู่จุดหมาย เช่น หลกัในการใช้
ค  าท่ีท าใหค้นของตนเขา้ใจ ตลอดจนหลกัในการปกครองใหค้นสบายใจไม่เกิดความรู้สึกถูกกดดนัหรือ
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ข่มเหง และสามารถอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความเกรงใจ เคารพสิทธ์ิของกนัและกนั ส าหรับ ฮาว (Howe.  2001 
: Unpaged; อา้งถึงใน พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ. ออนไลน์. 2544) ผูน้ าเสริมสร้างความเจริญใหก้บัตนเอง
และผูอ่ื้น ยคุล ์(Yukl. 1989 : 176; อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ. 2551 : 328 - 329) คุณลกัษณะของผูน้ า
ท่ีประสบผลส าเร็จ เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ ให้ความร่วมมือกบัทุกฝ่าย อีกทั้งสตอ็คดิลส์ (Stogdill. 
1948 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) กล่าวว่า ผูน้ าจะตอ้งมีความรับผดิชอบ 
(Responsibility) ได้แก่ ความเป็นผูท่ี้ไวใ้จและพึ่ งพาได้ คิดริเร่ิมสร้างงานด้วยตนเอง มีความมัน่คง
อดทน กลา้พูด กลา้ท า เช่ือมัน่ในตนเอง และมีความปรารถนาท่ีจะท าดี ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้ าท่ีให้
ความช่วยเหลือผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการช้ีน าแนวทางในการแกปั้ญหาในยามท่ีผูร่้วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีปัญหาเก่ียวกบังานหรือการปฏิบติังาน ไม่เป็นไปตามวาระ ย่อมไดค้วาม
ชมชอบจากผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  ดังนั้ นสรุปได้ว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่               
ดูแลทุกขสุ์ขของครูและบุคลากรอยา่งทัว่ถึง จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก ในการท างานของครูและ
บุคลากรอยา่งเหมาะสมคอยให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือทั้งดา้นงานและเร่ืองส่วนตวัตามความสามารถ 
จดัสวสัดิการและบริการต่าง ๆ ข้ึนในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 5. ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ  
  การโนม้นา้วจิตใจ การสร้างศรัทธา ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นบัเป็นคุณสมบติัส าคญัของ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลัยาณี สูงสมบติั (2550 : 2) ไดก้ล่าวว่าผูน้ า ตอ้งมีเจตคติท่ีดี
เก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ ผูน้ าท่ีจะประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยูเ่สมอว่างานท่ีส าเร็จนั้นมีคน
อ่ืนช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดงันั้นเขาจะตอ้งพฒันาความเขา้ใจและทกัษะ ทางสังคมท่ีจ าท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ผูน้ าจะตอ้งให้ความนับถือผูอ่ื้นและจะตอ้งระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็น
ผูน้ านั้น ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการติดต่อกบับุคคลอ่ืนในฐานะท่ีเขาเป็นบุคคล ไม่ใช่
ในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงของการท างานเท่านั้นผูน้ าจะตอ้งยอมรับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง 
คนอ่ืน และความสนใจร่วมกบัผูอ่ื้น ความเห็นของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 23) มีความ
น่าเช่ือถือและสามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์ได ้ส่วนจอมพงศ ์มงคลวนิช (2554 : 199)  กล่าววา่เป็น
ผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีความยติุธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต ส าหรับ ฮาว (Howe.  2001 : Unpaged; อา้งถึง
ในพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ิ. ออนไลน์. 2544) คือการท่ีผูน้ าร่วมมือกับผูอ่ื้น อีกทั้ ง สต็อคดิลส์ 
(Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17)กล่าวว่า ผูน้ าจะตอ้งมีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ไดแ้ก่ ความเป็นผูท่ี้ไวใ้จและพึ่งพาได ้คิดริเร่ิมสร้างงานด้วยตนเอง 
มีความมัน่คงอดทน กลา้พูด กลา้ท า เช่ือมัน่ในตนเอง และมีความปรารถนาท่ีจะท าดี ท าในส่ิงท่ี
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ถูกตอ้ง ผูน้ าตอ้งมีความเห็นใจ ช่วยคล่ีคลายปัญหา มีความน่าเช่ือถือ พึ่งพาได ้สามารถร่วมงานกบั
ผูอ่ื้น ดว้ยการแสดงความจริงใจ มีเหตุผล และช่วยเหลือผูอ่ื้น  
  ดังนั้ นสรุปได้ว่า  ด้านการโน้มน้าวจิตใจ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
สามารถโน้มน้าวจิตใจของครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ สามารถคล่ีคลาย
บรรยากาศ เม่ือเกิดความตึงเครียด มีหลกัการและใชเ้หตุผลในการสั่งการให้ความเอ้ืออาทรกบัครู
และบุคลากรทุกคน 
 6. ดา้นการประสานงาน    
  การประสานงาน การติดต่อ เป็นคุณสมบติัส าคญัของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 23) กล่าวว่า การมีความน่าเช่ือถือและสามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์ได้มีลกัษณะประนีประนอม ส่วนเสรี วงษ์มณฑา (2550 : 31 - 32) กล่าวว่า การเป็น 
คนท่ี มีทักษะในด้านปฏิสัมพันธ์  เข้ากับคนดี  มีความเป็นมิตร สอดคล้องกับ ฮาว (Howe.   
2001 : Unpaged; อา้งถึงใน พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ิ. ออนไลน์. 2544) ผูน้ าร่วมมือกบัผูอ่ื้น ผูน้ ามี
ทกัษะท่ีหลากหลายและปรับเปล่ียนได ้ ส าหรับ ยคุล ์(Yukl. 1989 : 176; อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ. 
2551 : 328 - 329) กล่าว่า คือคุณลักษณะของผูน้ าท่ีประสบผลส าเร็จ เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ 
 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย สต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง.  
2555 : 16 - 17) ผูน้ าจะตอ้งมีความมีส่วนร่วม (Participation) ไดแ้ก่ ความสามารถในการท ากิจกรรม
ร่วมกบักลุ่มได ้เขา้สังคม ให้ความร่วมมือ ปรับตวัไดแ้ละมีอารมณ์ขนั การประสานงานเป็นการ
ส่ือสารในองคก์ารและนอกองคก์าร เพื่อให้งานหรือโครงการต่าง ๆ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
ไม่เกิดการซ ้ าซ้อน ซ่ึงจะท าให้เสียเวลา เสียงบประมาณโดยใช่เหตุ ผูน้ าท่ีมีการประสานงานดี  
ยอ่มสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ องคก์าร เจริญกา้วหนา้ จกัรวาล สุขไมตรี (2561 : 263) การประสานงาน 
เป็นการร่วมมือกนัในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรในองคก์าร โดยมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัในการ
ท างานร่วมกนั ซ่ึงองคป์ระกอบของการประสานงานนั้นประกอบดว้ย คน การส่ือสาร เวลา สถานท่ี 
บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เพื่อให้เป้าหมายขององคก์ารบรรลุตามท่ี
ก าหนดไว ้ประหยดัเงิน เวลา ลดความขดัแยง้ ส าหรับปัญหาในการประสานงานมาจากคนใน
องค์การ ซ่ึงมีอยู่ 4 ประการ คือ 1) ขาดการเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 2) ขาดการพูดด้วยถอ้ยค า ท่ี
สุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน 3) ขาดการท าประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ 4) ขาดความ
เสมอตน้เสมอปลาย โดยมีการปฏิบติัต่อกนัน้อย และมีอคติต่อกนั ดงันั้นเทคนิคการประสานงาน  
ในองคก์าร สามารถกระท าไดด้งัน้ี 1) ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูรู้้จกัให้ รู้จกัเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
เพื่อส่วนรวม มีอธัยาศยัไมตรีต่อกนั 2) ใชภ้าษาในการส่ือสารดว้ยความชดัเจน ไม่คลุมเครือ มีเหตุมีผล 
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ใชค้  าพูดท่ีสุภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ กูกกาลเทศะ 3) บ าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
เป็นคนใจกวา้ง ละเวน้การท าใหผู้อ่ื้นตอ้งเดือดร้อน 4) มีความเสมอตน้เสมอปลาย วางตวัเหมาะสม 
ละเวน้การมีอคติในการล าเอียงเพราะรักใคร่กนั ไม่ชอบกนั และละเวน้อบายมุขทั้งปวง 
 ดงันั้นสรุปไดว้่า ดา้นการประสานงาน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้ครูและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเป้าหมายในแผนงานและโครงการต่าง ๆ ก าหนด
ขอบข่ายของงานและขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบติังานให้แก่ครูและบุคลากรไดท้ราบ สามารถ
ประสานงานกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัหน่วยงานอ่ืนและชุมชนองคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี  
 7. ดา้นการเขา้กบัสงัคมไดดี้  
  การเขา้กบัสังคมไดดี้ เป็นคุณสมบติัส าคญัอีกประการหน่ึงของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กัลยาณี สูงสมบติั (2550 : 2) ได้กล่าวถึง ลกัษณะของผูน้ าตอ้งมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับ
มนุษยสัมพนัธ์ ผูน้ าท่ีจะประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยู่เสมอว่างานท่ีส าเร็จนั้นมีคนอ่ืนช่วย
ท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดงันั้นเขาจะตอ้งพฒันาความเขา้ใจและทกัษะ ทางสังคมท่ีจ าท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ผูน้ าจะตอ้งให้ความนบัถือผูอ่ื้นและจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่าความส าเร็จในการเป็นผูน้ านั้น ข้ึนอยูก่บั
ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น และการติดต่อกบับุคคลอ่ืนในฐานะท่ีเขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะท่ีเขาเป็น
ส่วนหน่ึงของการท างานเท่านั้นผูน้ าจะตอ้งยอมรับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนอ่ืน และความสนใจ
ร่วมกบัผูอ่ื้น ส าหรับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 23) กล่าวว่า คือการท่ีรู้จกัการปรับตวัให้เขา้
กับสถานการณ์ต่าง ๆ มีความต่ืนตัวต่อสภาวะแวดล้อมทางสังคม สอดคล้องกับ ศรันย ์ไมตรีเวช  
(2553 : 4) ผูน้ าตอ้งรู้จกัหลกัการ กฎกติกามารยาท ตลอดจนศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าคนของตน
ไปสู่จุดหมาย เช่น หลกัในการใชค้  าท่ีท าใหค้นของตนเขา้ใจ ตลอดจนหลกัในการปกครองใหค้นสบาย
ใจไม่เกิดความรู้สึกถูกกดดนัหรือข่มเหง และสามารถอยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยความเกรงใจ เคารพสิทธ์ิ             
ของกนัและกนั รู้จกัชุมชน คือรู้จกัธรรมชาตินิสัย และธรรมเนียมของหมู่ชน ทั้งเฉพาะถ่ิน และ     
ในระดบักวา้งกว่านั้น ถา้นึกว่าคนทุกประเทศรสนิยมเดียวกนัหมด ก็เป็นตวัอยา่งของการไม่รู้จกัชุมชน 
สอดคลอ้งกบัเสรี วงษ์มณฑา (2550 : 31 - 32) คือการท่ีผูน้ าเป็นคนท่ีมีทกัษะในดา้นปฏิสัมพนัธ์  
เขา้กบัคนดี มีความเป็นมิตร อีกทั้ง ฮาว (Howe. 2001 : Unpaged; อา้งถึงใน พิมพร์ าไพ เปรมสมิทธ์ิ. 
ออนไลน์. 2544) กล่าวว่า คือการท่ีผูน้ าให้และส่ือสารความคิดและวิสัยทศัน์  ส าหรับยุคล์ (Yukl. 
1989 : 176; อา้งถึงใน ธร สุนทรายทุธ. 2551 : 328 - 329) ไดก้ล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบ
ผลส าเร็จ มีการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ มีความรู้สึกไวต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
สอดคลอ้งกับ สต็อคดิลส์ (Stogdill. 1948 : Unpaged; อา้งถึงใน อ านวย ทองโปร่ง. 2555 : 16 - 17) 
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ผูน้ าจะตอ้งมีความมีเสถียรภาพ (Status) ไดแ้ก่ การมีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมความมีเกียรติ มี
การศึกษา และไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม ผูน้ าท่ีเขา้กบัสังคมไดดี้ ยอ่มมีมนุษยสัมพนัธ์และอธัยาศยัดี 
เป็นคนท่ีมีมารยาททางสังคม ทั้งสังคมภายในองคก์ารและนอกองคก์าร ย่อมเป็นท่ีรักและเคารพ
ของบุคลากรซ่ึงจะน าพาองคก์ารใหท้ างานสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
  ดังนั้ นสรุปได้ว่า ด้านการเข้ากับสังคมได้ดี หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู ้มี 
มนุษยสมัพนัธ์และมีอธัยาศยัท่ีดี เขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารวางตวั
ได้เหมาะสมและเป็นมิตรต่อบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีจิตใจกวา้งขวางเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

 
การนิเทศภายในสาานศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในสาานศึกษา 

  การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) มีนักการศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิในดา้น
การจดัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าการนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในไว ้         
แตกต่างกันตามพฒันาการด้านการศึกษาในแต่ละยุค แต่ละสมัย จุดหมายและแนวทางการจัด               
การศึกษา ซ่ึงจะน ามาเสนอพอสงัเขปดงัน้ี 

 นิพนธ์ ไทยพานิช (2535 : 17) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า หมายถึง 
ความพยายามของบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะจัดกิจกรรมและให้บริการแก่ครูทั้ งในทางตรง                 
และทางออ้มเพื่อปรับปรุงการศึกษาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสมัฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนการสอน 
 สวสัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2535 : 351) ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า 
หมายถึง การนิ เทศการศึกษาท่ีด าเนินการโดยบุคคลภายในโรงเรียน ซ่ึงได้แก่  ผู ้บ ริหาร 
ผู ้ท่ีผู ้บ ริหารมอบหมายหรือกลุ่มครู เพื่ อช่วยให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ดว้ยความสามคัคี ซ่ึงจะท าใหก้ารสอนของครูและการเรียนของนกัเรียนมีคุณภาพ 
 ประภาพรรณ เส็งวง (2537 : 11) ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า
หมายถึง การปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัครูในโรงเรียนในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันา 
การท างานของครูใหมี้ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพของนกัเรียน  
 วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ (2538 : 93) กล่าวว่าการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงการท างาน
ของผูบ้ริหารกบัครู ในการพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีวางไว ้
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541ก : 51) ให้ความหมายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความ
ช่วยเหลือ ครูในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั คือ การสอน
หรือการสร้างเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกคน ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสงัคม ให้
เต็มตามวยัและตามศกัยภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา อีกทั้ งยงัช่วยพฒันา
ทกัษะการท างานกลุ่ม ท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างครูผูส้อนกับผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ระหวา่งเพื่อนครูดว้ยกนั 
 ชารี มณีศรี (2542 : 19) กล่าวว่า การจดัระบบบริหารและการใช้เทคนิค เพื่อช่วยเหลือ              
ผูป้ฏิบติังานและพฒันางาน เพื่อส่งเสริมใหก้ารศึกษามีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน 
 อญัชลี โพธ์ิทอง (2544 : 118) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ในการปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาร่วมมือกนัจดัข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ปรับปรุงงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนในทางท่ีจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 วชัรา เล่าเรียนดี (2545 : 130) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีจัดด าเนินการในสถาน ศึกษาโดย บุคลากรในสถาน ศึกษาเป็นหลัก 
ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
ในสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยตรง 
 สุมน อมรวิวฒัน์ (2546 : 6 - 7) กล่าววา่ การนิเทศ กคื็อการเผยแผอ่งคค์วามรู้ข่าวสาร และ
กระบวนการแกปั้ญหา โดยยดึหลกัการร่วมคิดร่วมท า และร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้การนิเทศทางการศึกษา จึงมิใช่การอบรมสั่งสอนในแนวด่ิง คือจากผูรู้้มากกว่าไปสู่ผูรู้้นอ้ยกว่า
เพียงอยา่งเดียว หากแทจ้ริงเป็นกระบวนการแนวราบท่ีทุกฝ่ายยอมรับนบัถือในความเด่นและความดอ้ย
ของกนัและกนั มาร่วมคิดและเปล่ียนประสบการณ์กนั เรียนรู้จากกนัและกนั น าไปสู่การพฒันา            
คุณภาพของผูเ้รียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 179) ได้ให้ความหมายของ              
การนิเทศภายในสถานศึกษาว่า เป็นกระบวนการท่ีผูนิ้เทศในสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร              
ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูวิชาการ และครูอาจารยท่ี์ผูบ้ริหารมอบหมายด าเนินการ โดยใชภ้าวะผูน้ าให้เกิด 
ความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใชศ้กัยภาพการท างานอย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันางาน
ของสถานศึกษานั้น ๆ โดยส่วนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการศึกษา 
 สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (2547 : 11) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ การช่วยเหลือ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผูส้อนให้มีความสามารถพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรม              
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การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผล บรรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียนและหลกัสูตร 
 อ ารุง จนัทวานิช (2548 : 16) กล่าวถึงการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า เป็นกระบวนการ 
ท่ีให้ผูนิ้เทศภายในสถานศึกษาด าเนินการโดยใชภ้าวะผูน้ าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงาน
และใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนางานของสถานศึกษานั้ น ๆ 
โดยส่วนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า 
การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการปฏิบติังานกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนในสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง ในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาการปฏิบติังานของครูผูส้อนให้มีประสิทธิภาพ
และส่งต่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาทุก ๆ ดา้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 ประทีป สยามชัย (2552 : 11) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า ความหมายของการนิเทศการศึกษานั้น             
มีลักษณะค่อนข้างกว้างขวาง เป็นการให้ความหมายในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ความหมาย 
ในดา้นเป้าหมาย วิธีการหรือกระบวนการ คลอดจนถึงผลท่ีไดรั้บ แต่ลกัษณะเด่นก็คือการพฒันา
ด้านวิชาชีพ ให้ครูได้ร่วมมือกันท างานและช่วยเหลือตนเอง เป็นการให้บริการทางด้าน 
ความเช่ียวชาญพิเศษให้แก่โรงเรียน การวางแผนปฏิบติังานขององค์การ ตลอดจนการปรับปรุง           
แกไ้ขการเรียนการสอนในหอ้งเรียนใหดี้ข้ึน  
 อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (2552 : 2) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาครู
เพื่อให้ครูปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ท่ีวางไว ้
 แฮริส (Harris. 1985 : 9; อ้างถึงใน ประทีป สยามชัย. 2552 : 3) กล่าวว่า การนิเทศคือ      
การท่ีบุคลากรของโรงเรียนท างานกบับุคคลและวตัถุส่ิงของเพื่อคงไว ้หรือเปล่ียนแปลงวิธีการ
ปฏิบติัท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอนท่ีท าใหน้กัเรียนมีผลการเรียนดี 
 คลิกแมน (Clickman. 1990 : 6; อา้งถึงใน ประทีป สยามชัย. 2552 : 3) ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการนิเทศว่า การนิเทศคือการดึงเอาส่วนท่ีดีต่าง ๆ ของการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล  
มาเขา้สู่การปฏิบติัทั้งโรงเรียน 
 จากความหมายของการนิเทศภายในจากนักการศึกษา สรุปได้ว่าการนิเทศภายใน               
หมายถึง กระบวนการบริหารทางวิชาการอย่างสร้างสรรค ์ท่ีอาศยัการปฏิบติังานร่วมกนัของคณะครู 
และผูบ้ริหารโรงเรียน โดยอาศยัหลกัธรรมความเป็นกลัยาณมิตรไดแ้ก่ความมีน ้ าใจ ร่วมทุกขร่์วมสุข 
การช่วยเหลือเก้ือกูล การแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง การยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีครูไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์ตรง โดยมุ่งหวงัความส าเร็จ เป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา             
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ให้เป็นการกระตุ้นให้ครูมีความเจริญเติบโตและมีความเข้มแข็ง ในการจัดการเรียนการสอน                  
โดยผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนร่วมมือกัน โดยใช้เทคนิควิธีและกิจกรรมการนิเทศ เพื่อพฒันา
บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล มีความสามารถในการปฏิบติังาน
และการควบคุมตรวจสอบ ให้ค  าปรึกษา และขอ้เสนอแนะ มีการประสานสัมพนัธ์และเสริมสร้าง
ขวญัก าลงัใจ โดยมีเป้าหมายร่วมกนั คือ คุณภาพการจดัการศึกษาของนกัเรียนดีข้ึนกวา่เดิม 
 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา เป็นแบบของการพฒันาองคก์ร (Organization Development) อย่างหน่ึง
เพราะการนิเทศการศึกษา เป็นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิด                  
การพฒันาองคก์รทางการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 1) ไดก้ าหนดความมุ่งหมายของงานนิเทศการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อช่วยให้ครูด าเนินการสอนตามหลกัสูตร และไดผ้ลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้          
ในหลกัสูตร 
 2. เพื่อช่วยให้ครูไดต้ระหนักถึงปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน และการจดัการศึกษา 
ทั้งใหส้ามารถแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อการศึกษาของนกัเรียน 
 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพฒันาหลกัสูตร และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น 
 4. เพื่อรักษา ส่งเสริม ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบั 
 5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ และประสานงานในทางวิชาการแก่สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง กรมเจา้สงักดัหรือกระทรวง ตลอดจนงานองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 ชารี มณีศรี (2542 : 26) กล่าวว่า เป้าหมายหลกัของการนิเทศการศึกษาอยูท่ี่การพฒันาครู
ดา้นวิชาชีพ คือ ฝึกให้มีประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ออ้ม นอกจากนั้นยงัช่วยสร้างครูให้มี
ลกัษณะความเป็นผูน้ า การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อนัจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน          
ดียิง่ข้ึน กล่าวคือ มุ่งพฒันาคนและพฒันางาน 
 บริกส์ และจัสแมน (Brigg and Justman. 1952 : 35; อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ.  
2545 : 122) กล่าววา่ ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา มี 4 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ (Professional Leadership) เพราะการนิเทศ
การศึกษา ท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งในวงการศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือหรือสัมมนา            
ทางวิชาการ และยงัท าใหเ้กิดการทดลองหลกัสูตรและวิธีการสอนใหม่ๆ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้ของครู (Aid Teacher’s Growth) เป็นการเปิดโอกาส
ใหค้รูไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ ส่งเสริมการทดลองกิจกรรมการสอนท่ีครูสนใจอยากจะท า 
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 3. เพื่อปรับปรุงการสอนของครู (Improving of Teacher) เป็นการพิจารณาคดัเลือกครูท่ีมี
ความสามารถ การก าหนดหน้าท่ีครูท่ีตรงกบัความสามารถ ให้มีการสังเกตการสอน การประชุม             
อบรมเก่ียวกบัการปัญหาการสอนและการสาธิตการสอน 
 4. เพื่อเป็นแนวทางสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน เป็นการช่วย
ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครู นกัเรียน ผูป้กครอง และประชาชนท่ีสนใจการศึกษา ส่งเสริม
การจดัตั้งสมาคมผูป้กครองและครู ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กบัประชาชน 
 อดัมส์ และดิกก้ี (Adams and Dickey. 1966 : 12 - 13; อ้างถึงในส านักงานเขตพื้น ท่ี              
การศึกษาตราด. 2546 : 15) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษามีจุดหมายดงัน้ี 
 1. เพื่อช่วยใหค้รูคน้หาและรู้จกัวิธีการท างานดว้ยตนเอง 
 2. เพื่อช่วยให้ครูรู้จกัแยกแยะวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง โดยช่วยให้ครูรู้ว่าอะไรท่ีเป็น
ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่และจะแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร 
 3. เพื่อช่วยใหค้รูรู้สึกมัน่คงในวิชาชีพและมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
 4. เพื่อช่วยใหค้รูคุน้เคยกบัแหล่งวิทยาการและสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้
 5. ช่วยเผยแพร่ให้ชุมชนเขา้ใจถึงแผนการจดัการศึกษาของโรงเรียนและให้การสนับสนุน
โรงเรียน 
 6. ช่วยใหค้รูเขา้ใจถึงปรัชญาการศึกษาและความตอ้งการทางการศึกษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (2551 : 4) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษา
มีความมุ่งหมาย ดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2. เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อส ารวจ วิเคราะห์วิจยั และประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 4. เพื่อพฒันาหลกัการ และส่ือการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน และเอกสารทางวิชาการ
ใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความจ าเป็นของสถานศึกษาและครูอาจารย ์
 5. เพื่อพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะครูอาจารยใ์หมี้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์อนัจ าเป็น
ท่ีจะน าไปใชใ้นการเรียนการสอน การจดัการศึกษาทั้งใหส้ามารถแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้
 เอนก ส่งแสง (2540 : 36) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้มี            
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนของนกัเรียน 
 2. เพื่อช่วยเหลือครูผูส้อนให้เขา้ใจในหลกัสูตรและโครงสร้างของหลกัสูตรในแต่ละ
ระดบัชั้น สามารถน าไปจดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
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 3. เพื่อพฒันาบุคลากรโดยการประชุมอบรม สัมมนา และปฏิบติัการเพิ่มพูนความรู้และ
ทกัษะอยูเ่สมอ 
 4. เพื่อส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาการเรียนการสอน เห็นความส าคญัของการท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย         
ของการศึกษา 
 อบรม สินภิบาล และสมศกัด์ิ ศรีมาโนชญ ์(2541 : 6) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา มี 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. เพื่อช่วยเหลือให้ครูด าเนินการสอนตามหลักสูตรและให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย            
ท่ีก าหนด 
 2. เพื่อช่วยให้ครูไดต้ระหนกัถึงปัญหา ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการจดัการศึกษา
ทั้งยงัสามารถแกปั้ญหาเหล่านั้นเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อการศึกษาของนกัเรียน 
 3. เพื่อพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 4. เพื่อรักษา พิจารณา ส่งเสริมควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
 5. เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานงานในทางวิชาการแก่กรม ตน้สังกดั กระทรวง
และสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนองคก์รระหวา่งประเทศ 
 สันต ์ธรรมบ ารุง (2542 : 16) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1. ช่วยครูในเร่ืองติดตามวิทยาการใหม่ ๆ เน่ืองจากหนา้ท่ีครูเปล่ียนไปจากเดิม จากผูส้อน
เป็นผูส้นบัสนุนการเรียน 
 2. ช่วยใหค้รูเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งวตัถุประสงคข์องการสอน 
 3. ช่วยสร้างใหค้รูมีลกัษณะแห่งความเป็นผูน้ า 
 4. ช่วยให้ครูมีความรู้ ความกา้วหนา้ทางวิชาการใหม่ ๆ เสมอ ซ่ึงเป็นความภูมิใจของครู
อนัจะส่งผลถึงการเรียนการสอน 
 5. ขนาดของสถานศึกษาใหญ่ข้ึน มีครูมากข้ึน มีกิจกรรมและชัว่โมงสอนมากข้ึนหนา้ท่ี
ในการนิเทศจึงมีมากข้ึน เช่น ปฐมนิเทศครูใหม่ เพื่อประหยดัเวลาท่ีครูจะไปศึกษาดว้ยตนเองครูบางคน
ไม่ถนดัสอนเป็นบางวิชา การนิเทศการสอนจะช่วยใหมี้หลกัการสอนและมีความมัน่ใจมากข้ึน 
 6. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
 7. ช่วยลดภาระครูท าใหมี้เวลาในการคน้ควา้ ทดลอง วิจยั หาวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ 
 8. ช่วยเสริมขวญัของครูให้อยู่ในสภาพท่ีดี และรวมหมู่คณะให้เป็นทีมท่ีจะปฏิบติังาน
ร่วมกนัดว้ยสติปัญญาอนัสูง เพื่อบรรลุจุดประสงคเ์ดียวกนั 
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 9. เพื่อช่วยให้ครูรู้จักค้นหาจุดด้อยในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน และช่วยครู 
วางแผนการสอนใหเ้หมาะสมและแกไ้ข 
 10. ช่วยประเมินผลงานการสอนของครู โดยอาศยัความเจริญงอกงามของนกัเรียนเป็นไปตาม
แนวทางท่ีตกลงกนัไว ้
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546 : 20) ให้ความเห็นว่า จุดมุ่งหมายหลกัของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นการมุ่งปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาวิชาชีพครู โดยการนิเทศการสอนให้ขอ้มูลแก่ครูในดา้นการสอนเพื่อครูจะได้
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน ช่วยให้ครูได้พฒันาความสามารถในการสอน             
ส่งเสริม และพฒันาวิชาชีพการสอนของครู 
 2. เพื่อพฒันาคุณภาพของนกัเรียน ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อ
คุณภาพของนักเรียน ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการของสถานศึกษา สร้างขวญัและก าลงัใจ            
แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศการสอน และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการท างานร่วม 
 ชัด บุญญา (2550 : 4) กล่าวว่า ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นให้ครูและผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเป็น
รายบุคคลหรือหลายคนไดร่้วมมือร่วมใจกนัปฏิรูปวิธีการจดัการเรียนการสอน วิธีการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาและของบุคลากรของสถานศึกษาให้
สูงข้ึนและรักษาไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยความเตม็ใจ 
 กรองทอง จิรเดชากลุ (2550 : 3) กล่าววา่ จุดมุ่งหมาย ของการนิเทศภายในสถานศึกษา            
มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
 1. จุดมุ่งหมายทัว่ไป 
  1.1 เพื่อให้ผูบ้ริหารและคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ
และปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษาได ้
  1.2 เพื่อพฒันาความสามารถของครู 
  1.3 เพื่อช่วยเหลือและจดัสรรเคร่ืองมือ ส่ือการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุง
วิธีการจดัการเรียนรู้ 
  1.4 เพื่อใหค้รูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ 
 2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพื่อใหค้รูสามารถพฒันาพฤติกรรมการปฏิบติังาน ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  2.1 เพื่อใหส้ถานศึกษา มีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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  2.2 เพื่อเน้นให้มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  2.3 เพื่อให้ครูจดัการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
การบูรณาการ เนน้ทกัษะกระบวนการคิด ฯลฯ 
   2.4 เพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการ/วิธีจดัการเรียนรู้ของครู 
  2.5 เพื่อใหมี้การจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.6 เพื่อพฒันาการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ 
   2.7 เพื่อให้มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวดัและ
ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปว่า การนิเทศการศึกษา มีจุดมุ่งหมาย                 
ท่ีจะพฒันาครูเป็นส าคญั เพราะครูเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการจดัการศึกษา และ
ครูเป็นผูน้ ากระบวนการต่าง ๆ มาสู่การปฏิบติั เป็นการช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงและส่งเสริม 
ให้ครูเกิดพัฒนาในด้านต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และน าความรู้ความสามารถท่ีมี 
มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน และ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรต่อไป 
 ความส าคญัและความจ าเป็นในการนิเทศภายในสาานศึกษา 
  การนิเทศภายในเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีส าคญัยิง่ เพราะเป็นการส่งเสริม
คุณภาพการเรียนการสอนโดยกระบวนการภายใน ท่ีเน้นให้บุคลากร ไดมี้การพึ่ งพาตนเองโดย  
ใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารให้เกิดการร่วมมือกัน ในการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาด้วยการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมการสอนของครู ตลอดจน 
การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากร รวมทั้ งการสร้างขวญัและก าลังใจ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง  
มีความรู้ความสามารถในการพฒันาการสอน การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงเป็นผูรู้้ปัญหา  
จะสามารถท าให้เกิดบรรยากาศแบบเป็นกนัเองสามารถเขา้ถึงปัญหาและแกไ้ขไดต้รงจุดติดตาม 
การปฏิบติังานของครูไดต้ลอดเวลา 
  มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอความส าคญัและความจ าเป็นของการนิเทศภายใน               
ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
 ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ (2542 : 179) ให้เหตุผลความจ าเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ไวด้งัน้ี 
  1. การนิเทศภายในเป็นการส่งเสริมคุณภาพดา้นการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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  2. สถานศึกษาตอ้งมีการนิเทศภายใน เพราะเป็นโครงการท่ีประกอบดว้ยข้อมูลการนิเทศ
จะช่วยเหลือในการจ าแนกคุณภาพ และยงัสามารถช่วยในการตดัสินปัญหาบางอยา่งในสถานศึกษาได ้
  3. การนิเทศภายในยงัสามารถกระตุน้ ช้ีน าแนวทางความคิดใหม่ ใหเ้กิดข้ึนกบัครูผูส้อน
ภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะท่ีน าเอาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ มาใช ้จะเป็นการช่วยในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลในการนิเทศภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
  4. ครูผูส้อนควรไดรั้บการนิเทศ เพื่อการพฒันาความสามารถ ดา้นการจดัการเรียนการสอน
และความกา้วหนา้ทางวิชาการเพราะมีหลกัประกนัได ้ส่วนครูท่ีผา่นสถาบนัฝึกหัดครูจะเป็นบุคคล
ท่ีมีประสิทธิภาพตลอดไป โดยไม่ตอ้งมีการนิเทศเพราะความกา้วหนา้ทางวิชาการเพิ่มพนูข้ึนเร่ือย ๆ  
  5. เป็นการเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการศึกษาทัว่ไป ปรัชญาของสถานศึกษาเพื่อช่วยให้
การด าเนินการสอนบรรลุวตัถุประสงค ์
  6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของคณะครู และก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีปลอดภยั
ในการท างาน เพื่อจะไดร่้วมมือร่วมใจในการปฏิบติัหน้าท่ี มีความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั              
มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพครูท่ีตนปฏิบติัอยู ่
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2546 : 227) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นการนิเทศภายใน
สถานศึกษาไวด้งัน้ี 
  1. การนิเทศควรมีการบริหารงานเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นโครงการ 
  2. การนิเทศตอ้งถือหลกัการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย
เคารพในความคิดของผูอ่ื้น เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกนั ในการ
ด าเนินงาน และใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเพื่อใหง้านนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  3. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค ์เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล 
ใหแ้ต่ละบุคคลไดแ้สดงออก และพฒันาความสามารถเหล่านั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  4. การนิเทศเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน โดยครูอาจารยไ์ดเ้รียนรู้ว่า
ปัญหาของตนเป็นอยา่งไร จะหาวิธีแกปั้ญหานั้นไดอ้ยา่งไร 
  5. การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานใหดี้ข้ึน สร้างความเขา้ใจระหวา่งกนั 
สร้างมนุษยสมัพนัธ์ มีวิธีการท างานท่ีดีและความสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัได ้
  6. การนิเทศเป็นการสร้างความผกูพนัและสร้างความมัน่คงต่องานในอาชีพ รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองและเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
  7. การนิเทศเป็นการพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพครูใหมี้ความรู้สึกภาคภูมิใจ ซ่ึงเป็นอาชีพ
ท่ีตอ้งใชค้วามรู้และความสามารถในการพฒันาได ้
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   สมเดช สีแสง (2546 : 130) ไดส้รุปความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้
ดงัน้ี  
  1. การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการปฏิบติังานร่วมกนัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา ภายใตข้อ้ตกลงซ่ึงก าหนดร่วมกนั จึงก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่องาน          
ตามบทบาทหนา้ท่ีดว้ยความพึงพอใจของผูร่้วมงานทุกฝ่าย 
  2. การเปล่ียนแปลงของสงัคม ความเจริญกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             
อยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารจดักิจกรรมการนิเทศภายในดว้ยวิธีการต่าง ๆ สามารถช่วยใหผู้ป้ฏิบติังาน           
มีโอกาสพฒันาตนเอง มีความมัน่ใจในการท างาน และส่งผลใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจ 
  3. การปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก่อใหเ้กิด
ระบบงานท่ีมีระเบียบ ติดตามและประเมินผลงานไดส้ะดวก 
 สุเทพ เมฆ (2546 : 38) กล่าวถึงความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา ไวด้งัน้ี 
  1. สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมเปล่ียนแปลงไป 
  2. เพื่อแกปั้ญหาและอุปสรรคในการจดัการศึกษา 
  3. เพื่อศึกษาพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  4. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นในการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไวด้งัน้ี 
  1. เพือ่ปรับปรุงคุณภาพของการจดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานใกลเ้คียงกนั 
  2. ปริมาณศึกษานิเทศกไ์ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของครูและสถานศึกษา 
  3. บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีความคุน้เคยและใกลชิ้ดปัญหา
มากท่ีสุด 
  4. บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็นกนัเอง และสามารถปฏิบติังานนิเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 ธีรศกัด์ิ เล่ือยไธสง (2550 : 4) กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศภายในว่า การนิเทศ             
ภายในโรงเรียน เป็นภารกิจส าคัญของผูบ้ริหารสถานศึกษา ถึงกับมีท่านผูรู้้ได้กล่าวเอาไวว้่า                
“การนิเทศภายในคือหัวใจของโรงเรียน” โรงเรียนเป็นองค์การท่ีมีคณะบุคคลท างานเป็นกลุ่ม                
โดยมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั คือ คุณภาพนกัเรียน ผูรั้บการนิเทศตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ตอ้งการ
ขวญัและก าลงัใจ และการสนบัสนุนจากผูนิ้เทศและผูบ้ริหารสถานศึกษาเช่นกนั 
 อญัชลี ธรรมะวิธีกลุ (2552 : 4) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นดงัน้ี 
  1. สภาพสังคมเปล่ียนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับ              
การเปล่ียนแปลงของสงัคมดว้ย การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
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  2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไม่หยดุย ั้ง แมแ้นวคิดในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้
กเ็กิดข้ึนใหม่อยูต่ลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าใหค้รูมีความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
  3. การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาข้ึนจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผูช้  านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แกไ้ขปัญหาได้
ส าเร็จลุล่วง 
  4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตอ้งมีการ
ควบคุมดูแลดว้ยระบบการนิเทศการศึกษา 
  5. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิเทศ เพื่อเป็นการใหบ้ริการแก่
ครูท่ีมีความสามารถต่าง ๆ กนั 
  6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แมว้่าครูจะ
ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีแลว้ก็ตาม แต่ครูก็จะตอ้งปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ ในขณะท่ีท างาน
ในสถานการณ์จริง 
  7. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจดักิจกรรม 
  8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีอยูเ่สมอ 
 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นส าหรับทุกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา                
สถานศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา รวมทั้งเป็น  
การช่วยเหลือครูให้เป็นบุคคลท่ีความสามารถทนักบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อีกทั้งการนิเทศภายใน
ยงัเป็นยทุธศาสตร์ของผูบ้ริหารในการแกไ้ขปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีความจ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งน้ีเพราะ              
เป็นการนิเทศท่ีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของสถานศึกษา ผูบ้ริหารหรือผูท้  าการนิเทศรู้ปัญหา
อย่างแทจ้ริง และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาไดท้ างานกนัเป็นการพฒันาตนเอง   
และมีการด าเนินการไดร้วดเร็วตรงสภาพปัญหาและความตอ้งการ ถือวา่เป็นการนิเทศท่ีดีท่ีสุด 
 หลกัการนิเทศการศึกษา 
  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการ
ร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศท่ีตอ้งทราบบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งชดัเจน และการ
ด าเนินการควรตั้ งอยู่บนหลักการนิเทศ จะช่วยขจัดความขัดแยง้และเสริมสร้างความศรัทธา                
ความภาคภูมิใจ เต็มใจท่ีจะท าให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ ไดมี้นักการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการ
นิเทศภายใน ดงัน้ี 
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  สงดั อุทรานันท์ (2540 : 42) ได้ก าหนดหลกัการส าคญัของการนิเทศการศึกษา ดังน้ี 
  1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องถือว่า การนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยตรง ส าหรับการด าเนินการจะด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผูอ่ื้น
ด าเนินการแทนกไ็ด ้
  2. การนิเทศในสถานศึกษาจะส าเร็จลงไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือกนั ทั้ง 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศ 
  3. จะตอ้งตระหนกัถึงความเขา้ใจวา่ การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษานั้นเป็นการท างาน
ร่วมกนัเพื่อใชพ้ฒันาเพื่อนร่วมงานใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานสูงสุด 
  4. บุคลากรในสถานศึกษาตอ้งมีความยอมรับและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
  5. การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาจะตอ้งเกิดข้ึนจากความจ าเป็นในการแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  6. การสร้างเสริมก าลงัใจของผูบ้ริหารจะมีผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ของผูป้ฏิบติังาน และส่งผลต่อความสมัฤทธ์ิผลของการนิเทศภายในสถานศึกษาดว้ย 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542 : 10) ไดก้ าหนดหลกัการนิเทศการศึกษา
ไวด้งัน้ี 
  1. การนิเทศเป็นการกระตุน้ช่วยเหลือครูใหเ้กิดการพฒันาดา้นวิชาการ 
  2. การนิเทศการศึกษาตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานประชาธิปไตย 
  3. การนิเทศเป็นการสร้างสรรค ์เพื่อก่อใหเ้กิดกิจกรรมการนิเทศ 
  4. การนิเทศเป็นการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 
  5. การนิเทศเป็นการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
  6. การนิเทศเป็นการด าเนินการใหโ้รงเรียนและชุมชนมีความสมัพนัธ์กนั 
  7. การนิเทศการศึกษาเป็นการด าเนินการใหเ้กิดการพฒันาหลกัสูตร 
  ชารี มณีศรี (2542 : 27 - 28) ไดเ้สนอหลกัการนิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  1. การนิเทศเป็นการช่วยกระตุน้การประสานงานและแนะน าให้เกิดความเจริญงอกงาม
แก่ครู อาจท าโดยจดัใหมี้ฝ่ายฝึกอบรมดา้นวิชาชีพ เพื่อใหค้รูทราบหลกัวิธีการสอน พฒันาหลกัวิชา
ความรู้ ใช้เทคนิควิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในการสอน มีประสบการณ์                
ในการใชว้สัดุอุปกรณ์การสอน พฒันาเจตคติในการท างาน ปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอน
โครงการสอน จดัท าวสัดุอุปกรณ์การสอน และเขา้ใจเทคนิคการประเมินผล 
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 2. การนิเทศตั้งอยู่บนรากฐานประชาธิปไตย มีการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระกระตุน้ให้มีความคิดริเร่ิม มีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย มีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจ ทุกคนมีโอกาสเป็นผูน้ า 
 3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริม สร้างสรรค ์ควรหลีกเล่ียงการบงัคบั การปฏิบติั 
ท่ีไม่ซ่ือตรง การประเมินค่า เขม้งวดตรวจตรา จดัมาตรฐานและพิธีรีตอง ควรสร้างบรรยากาศใหค้รู
ไดพ้ยายามคิดหาวิธีการท างานแบบใหม่ ๆ ตามสติปัญญาของแต่ละคน 
 4. การนิเทศกบัการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั จึงควรมีความสอดคลอ้งกนั 
 5. การนิเทศเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ควรยอมรับนับถือผู ้อ่ืน เห็นอกเห็นใจ                  
ตรงไปตรงมาและหาโอกาสร่วมมือช่วยเหลือเพื่อสร้างมิตรภาพไมตรีกบัคนอ่ืน 
 6. การนิเทศมุ่งส่งเสริมบ ารุงขวญั ควรใหก้ารยกยอ่งชมเชย บ ารุงขวญัแก่ครู 
 7. การนิเทศมุ่งขจดัช่องวา่งระหว่างโรงเรียนและชุมชน ควรศึกษาและวางแผนเพื่อทราบ
ความตอ้งการและปัญหาในชุมชน ช่วยเหลือครูให้ส ารวจการใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ ร่วมมือกบัชุมชนในการวางแผนปรับปรุงสถานศึกษาและชุมชน ช่วยครูในการพฒันา
หลกัสูตร และปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนใหเ้ขา้กบัสภาพและเหมาะสมกบัชุมชน 
  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2543 : 227) กล่าวถึง หลกัการนิเทศการศึกษา ดงัน้ี 
  1. การนิเทศควรจัดให้มีการบริหารท่ีเป็นระบบและมีการวางแผนการด าเนินงาน             
เป็นโครงการ 
  2. การนิเทศตอ้งยึดหลกัการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย
เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินงานและใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อใหง้านนั้นไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  3. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค ์เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลให้
แต่ละบุคคลไดแ้สดงออกและพฒันาความสามารถเหล่านั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  4. การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน โดยให้ครูได้เรียนรู้ว่า
ปัญหาของตนเป็นอยา่งไร จะหาวิธีแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร 
  5. การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีข้ึน สร้างความร่วมมือ
ระหวา่งกนั สร้างมนุษยสมัพนัธ์ มีวิธีการท างานท่ีดี และความสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัได ้
  6. การนิเทศเป็นการสร้างความผกูพนัและความมัน่คงต่องานอาชีพ รวมทั้งความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตนเองเกิดความพอใจในการท างาน 
  7. การนิเทศเป็นการพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้ ภาคภูมิใจในอาชีพท่ีตอ้ง
ใชว้ิชาความรู้ความสามารถ 
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  ประทีป สยามชยั (2552 : 11) หลกัการท่ีส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการนิเทศการศึกษา คือ หลกัการ
ประชาธิปไตย คือการเคารพในตวัเองของแต่ละบุคคล การร่วมมือกนัท างาน การเช่ือในเหตุผล           
และเช่ือในอนาคต กระบวนการทางการนิเทศการศึกษานั้นใชก้ระบวนการทางสังคม คือให้ทุกคน
ได้ท างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาไม่ได้จ  ากันอยู่ในการท ารายละเอียด           
เก่ียวกับการเรียนการสอนแต่อย่างเดียว แต่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงจุดหมายปลายทาง                   
ของสังคมด้วย พื้นฐานความรู้ท่ีน ามาสร้างเป็นหลักการและกระบวนการนิเทศการศึกษานั้ น                     
มาจากหลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่น ทางด้านวฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา สังคมวิทยา            
และทางดา้นวิชาชีพ 
  สรุปไดว้่า หลกัการนิเทศการศึกษาเป็นแนวทางท่ีผูนิ้เทศยึดเป็นกระบวนการและหลกั            
ในการปฏิบัติ ในการวางแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน มีขั้นตอนการด าเนินงาน                
ท่ีชดัเจน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
การนิเทศการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสาานศึกษาในการนิเทศภายในสาานศึกษา 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะหวัหนา้สถานศึกษายอ่มเป็นหวัใจส าคญัต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะผูบ้ริหารมีบทบาทเป็นทั้งผูใ้ห้การนิเทศและผูส้นับสนุนการนิเทศ
การนิเทศภายในสถานศึกษาจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการให้ความสนใจและเอาใจใส่
ของผู ้บริหารสถานศึกษา มีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร        
สถานศึกษาไวด้งัน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541ก : 59) ไดท้  าการสรุปบทบาทหน้าท่ี            
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการนิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  1. ศึกษาหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบนิเทศของสถานศึกษา 
  2. สร้างความตระหนักถึงความส าคญั และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันานักเรียนให้มี
พฒันาการทุกดา้นเตม็ตามวยัและตามศกัยภาพ และการพฒันาตนเองใหแ้ก่คณะครูในสถานศึกษา 
  3. จดัหรือด าเนินการให้มีการจดัระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นบุคคลหลกัในการด าเนินการ 
  4. ใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าแก่บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูนิ้เทศในสถานศึกษา 
  5. ร่วมด าเนินการพฒันาระบบนิเทศของสถานศึกษากบัคณะครูผูนิ้เทศภายในสถานศึกษา 
  6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานร่วมกบัคณะครูในสถานศึกษาและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
แก่คณะครูในสถานศึกษาใหเ้ห็นความกา้วหนา้ของตนเอง 
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  7. เผยแพร่ความส าเร็จของคณะครูในสถานศึกษา ให้การเสริมแรง ให้การยกย่องเพื่อ            
ใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 12) ไดส้รุปบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
นิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
  1. ตระหนกัและเห็นความส าคญัวา่จะตอ้งมีการพฒันาการเปล่ียนแปลง 
 2. บริหารและจดัการแบบมีส่วนร่วม 
 3. สร้างขวญัและก าลงัใจ 
 4. สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองและหน่วยงานอ่ืน 
 5. สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ยานพาหนะ และส่ิงอ านวยความสะดวกทุกดา้น 
 6. สร้างเครือข่ายกบัสถานศึกษาและสถาบนัผลิตครูเพื่อการพฒันาสถานศึกษา 
 7. ประสานงานกบัหน่วยศึกษานิเทศกแ์ละสถาบนัผลิตครูในทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกนัวางแผน 
ในการพฒันาบุคลากรและสถานศึกษา 
 วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ (2546 : 23) ไดก้ล่าวไวว้่า หนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ี
ผลกัดนั กระตุน้และชักจูงให้บุคลากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรงต่อตวัเด็ก            
และให้การสอนแก่ตวัเด็กได้พฒันาเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ และความสามารถเพื่อให้งาน                
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2546 : 67 - 78) กล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สรุปได ้3 ประการ คือ 
  1. บทบาทในการพฒันาหลกัสูตร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนโดยการ
นิเทศให้ครูผูส้อนทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติในการจดัท าและน าหลกัสูตรไปใช้
ในหอ้งเรียนในรายวิชาท่ีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้งชดัเจน รวมทั้งนิเทศการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
  2. บทบาทเป็นผูน้ าในการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริม
สนับสนุน โดยการนิเทศครูผูส้อน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา              
อย่างเป็นระบบ โดยมีกิจกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การรู้จกัพื้นฐานของผูเ้รียน การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการสอน การก าหนดเน้ือหาสาระส าหรับสอน การเตรียมความพร้อมในการสอนการด าเนินการ
สอนการสร้างเสริมทักษะ การสนับสนุน การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการสอน                
สัมฤทธิผลการสอน และการปรับปรุงแกไ้ข 
 3. บทบาทเป็นผูน้ าในการประเมินการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการนิเทศ
ให้ครูผูส้อนสามารถด าเนินการประเมินการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาและน าผล  
การประเมินมาใชป้รับปรุงการเรียนการสอน และตดัสินการเรียน 
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 สรุปไดว้่า บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นผูใ้ห้ความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ เป็นผูร่้วมวางแผน ให้บริการ ให้ก าลงัใจ ตลอดจนก ากบั ติดตามประเมินผล
การท างานของคณะครู ท าให้ครูมีความทนัสมยั เกิดการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน            
ไดเ้หมาะสมกบัวยั เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 กระบวนการนิเทศภายในสาานศึกษา 
  การนิเทศภายในสถานศึกษา ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิง่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
สร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาตนเองในการท างาน 
เพื่อผลส าเร็จของการบริหารการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษามีลกัษณะการปฏิบติัเช่นเดียวกบั
กิจกรรมอ่ืน ๆ ตอ้งอาศยักระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองส าหรับ
ยึดเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงในกระบวนการนิเทศน้ีได้มีนักการศึกษาได ้               
ใหท้ศันะไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 
 ชารี มณีศรี (2542 : 202 - 203) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายในไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณภาพ ส ารวจความต้องการของครู การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ              
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การจัดล าดับ ก าหนดทางเลือกการแก้ปัญหาและด าเนินการ               
ตามความเขา้ใจ 
  ขั้นท่ี 2 วางแผน น าเอาทางเลือกตามขอ้ท่ี 1 มาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดยเขียน
เป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคผ์ูรั้บผิดชอบ
โครงการ แผนด าเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมินผลและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติการนิเทศ เป็นขั้นลงมือท าตามโครงการนิเทศท่ีก าหนดหลักการ               
โดยค านึงถึงหลกัการนิเทศ ทกัษะ ส่ือ เคร่ืองมือการนิเทศ การเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจ
รวมทั้งการเสริมสร้างใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
  ขั้นท่ี 4 การประเมินผล ตรวจสอบผลการด าเนินการนิเทศตามโครงการท่ีก าหนด                   
ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์ประเมินขอ้คิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมผลการประเมิน
ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 17) ไดเ้สนอกระบวนการนิเทศภายในไวว้่า การด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ควรจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
  1. ขั้นเตรียมการนิเทศ เป็นขั้นตอนของการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น ส ารวจปัญหา
หรือขอ้บกพร่องท่ีท าให้งานไม่บรรลุผลมาใชป้ระกอบการท าโครงการ โดยส ารวจความตอ้งการ
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ของครู จดัล าดับความส าคญัของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จดัล าดับก าหนดทางเลือก              
การแกปั้ญหาและก าหนดกิจกรรมใหเ้หมาะสมส าหรับแผนงาน โครงการของสถานศึกษาต่อไป 
  2. ขั้นวางแผนการนิเทศ เป็นการด าเนินการต่อจากขั้นท่ี 1 โดยน าทางเลือกในการแกปั้ญหา
มาก าหนดกิจกรรมโดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงจะตอ้งระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน
และมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 
  3. ขั้นปฏิบติัตามแผนการนิเทศ เป็นการปฏิบติังานโดยการน าโครงการนิเทศท่ีไดรั้บ              
การอนุมติัจากผูบ้ริหารแลว้น าไปสู่การปฏิบติั โดยค านึงถึงหลกัการนิเทศ ทักษะส่ือ เคร่ืองมือ              
การนิเทศ การเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจ รวมทั้งช่วยเหลือสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
  4. ขั้นประเมินผลการนิเทศ เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามโครงการนิเทศ           
โดยการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์และน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
พฒันาต่อไป 
  5. ขั้นปรับปรุงแกไ้ขวิธีการนิทศ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งรีบด าเนินการทนัที หากพบว่าส่ิงใด
บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละขั้นของการด าเนินงานการ
ปรับปรุงแกไ้ขจึงสามารถกระท าไดต้ลอดการด าเนินงาน จนกระทัง่เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานแลว้
หากพบว่ายงัมีส่ิงบกพร่อง หรือไม่เป็นไปวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย จ าเป็นตอ้งพิจารณาปรับปรุง
แกไ้ขตั้งแต่ตน้ของการวางแผนการนิเทศ หรืออาจตอ้งร่วมกนัวางแผนการนิเทศ 
  ส านักงานสภาสถาบนัราชภฏั (2546 : 10 - 11) กล่าวไวว้่า การบริหารเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีประกอบด้วย การวางแผน การจัดรูปงานและก าลงัคน การจูงใจและการควบคุม
บุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดังนั้ น                
ผูบ้ริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนได้รับการฝึกฝนมาพอสมควร               
จึงจะสามารถบริหารงานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  อญัชลี โตอุตส่าห์ (2548 : 30) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศภายในเป็นการท างานเป็นทีม
ซ่ึงการด าเนินงานจะมีกระบวนการโดยสรุป ดงัน้ี 
  1. ขั้นเตรียมการ ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะท างานนิเทศภายในสถานศึกษาร่วมศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัของการปฏิรูปการเรียนรู้ ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือผูมี้ส่วนร่วม เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์การท างานร่วมกนั จดัเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือส าหรับการนิเทศ และสร้างความรู้ความเขา้ใจใหค้รูอาจารยแ์ละทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. ขั้นด าเนินการนิเทศภายใน อาจก าหนดได ้2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
   2.1 การนิเทศภายในเป็นกลุ่ม สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธี เช่น การประชุม          
ช้ีแจงให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวของการปฏิรูปการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
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เทคนิคนวตักรรมการสอนใหม่ ๆ การจดัอบรมเพื่อพฒันาวิชาชีพครูให้กา้วหน้า การร่วมสัมมนา 
ลกัษณะสมาคมเครือข่ายวิชาชีพ และการเยีย่มสถานศึกษาและครูตน้แบบแห่งอ่ืน ๆ 
   2.2 การนิเทศเป็นรายบุคคล สามารถท าไดห้ลายวิธีเช่นเดียวกนั เช่น การตรวจบนัทึก
การสอน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอนทุกคร้ัง การเยีย่มชั้นเรียน สร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูส้อน
ในสถานศึกษา การสังเกตการสอน การใหค้  าปรึกษา ฯลฯ 
  3. ขั้นประเมินผลและสรุปผล เป็นการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวต้ามกรอบปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีครูน าไป
จดัประสบการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การประเมินผลอาจท าไดห้ลายวิธี 
เช่น การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ การวิจยั เพื่อน าผลสรุปท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันางาน 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 17 - 38) กล่าวไวว้่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
 ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. เพื่อทราบสภาพท่ีเป็นปัญหา 
 3. เพือ่ทราบความตอ้งการ 
 4. เพื่อก าหนดแนวทางตดัสินใจในการแกปั้ญหา 
 5. เพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6. เพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ขั้นท่ี 2 การวางแผนและก าหนดทางเลือก การวางแผนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน              
ภายในสถานศึกษานั้น จะสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวคิดในการพฒันาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 1. เร่งรัดยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอน การพฒันาบุคลากร การพฒันาดา้นวิชาการ
และเทคโนโลยใีหท้ดัเทียมกนั 
 2. กระจายทรัพยากรอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและประหยดัระหว่างชั้ นเรียนต่าง ๆ          
ภายในสถานศึกษา 
 3. ใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนดา้นโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียน 
 4. จดัการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้ทรัพยากรทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกับอาชีพ            
ในชุมชน 
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 5. ให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา และเขา้มามีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหา 
และพฒันาการศึกษา 
  การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการวางแผน มีการปฏิบติัดงัน้ี 
  1.1 ท าความเขา้ใจ ขอบข่าย อ านาจหนา้ท่ีและบทบาทของผูนิ้เทศภายในสถานศึกษา
ท าแผนและโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.2 น าผลการศึกษา ขอ้มูล จากสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการของสถานศึกษา
มาจดัล าดบัความส าคญัใหท้ราบแน่ชดัวา่ ปัญหาใดท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขก่อนหลงั 
  1.3 ศึกษานโยบาย วตัถุประสงค์และแนวปฏิบติัของหน่วยเหนือเพื่อจดัท าแผนให้
สนองตอบส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2. ขั้นลงมือปฏิบติัตามแผน คณะท างานจดัประชุมครู โดยน าประเด็นปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีส าคญัจากการศึกษา สภาพปัจจุบนั และนโยบายของหน่วยเหนือมาพิจารณาแลว้สรุปว่า          
ปีงบประมาณน้ีมีงานส าคญัอะไรบา้ง จากนั้นท าการก าหนดการวางแผน หรือการจดัท าโครงการ
เพื่อสนองนโยบายและความตอ้งการของสถานศึกษา จะตอ้งพิจารณาตดัสินใจก าหนดตามล าดบั
ความส าคญัของงานและเขียนไวเ้ป็นแนวปฏิบติั 
 3. ขั้นประสานแผน มีรายละเอียดเป็นขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนเป้าหมายและ                 
วตัถุประสงค ์งบประมาณ เวลา ประสานคนและประสานงาน 
 4. ขั้นเตรียมน าแผนปฏิบติั โดยท าเป็นคู่มือการปฏิบติังาน 
 ขั้นท่ี 3 การปฏิบติัการนิเทศภายใน 
  การปฏิบติัการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
ในโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยพิจารณากิจกรรมการนิเทศภายในให้เหมาะสมกบัสภาพ
บริบท ทรัพยากรของสถานศึกษา เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน การให้ค  าปรึกษาแนะน าการศึกษาเอกสาร 
การปฏิบติัการนิเทศภายในให้ไดผ้ลดี ควรด าเนินการตามขั้นตอน คือ ประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ปฏิบติัการนิเทศภายในตามแผนงาน ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตามขั้นตอน ประชุมสรุปผล
การนิเทศ และน าขอ้มูลไปใชด้ าเนินการต่อไป 
  ขั้นท่ี 4 การประเมินผล และการรายงานผล 
  การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความส าเร็จของโครงการกบัวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพื่อทราบผลการด าเนินงาน อาจประเมินทั้งก่อน ระหว่างและหลงัการนิเทศ 
โดยมีขอบข่ายการประเมินตามกิจกรรมในโครงการ เช่น ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ตาม
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วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ประเมินความคิดเห็น ประเมินกระบวนการและสรุปผลรวมการประเมิน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงการปฏิบติังานในโอกาสต่อไป 
  อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์. 2552) กล่าวไวว้่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
เร่ิมข้ึนเน่ืองจากตอ้งการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา สามารถด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
  1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา เป็นการส ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาของสถานศึกษา
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั เพื่อใหส้ถานศึกษาทราบจุดท่ีสถานศึกษามีปัญหา หรือจุดท่ีสถานศึกษา
จะพฒันา โดยมีตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าทางดา้นวิชาการของสถานศึกษา
เป็นตวัก าหนด สถานศึกษาน ามาเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพจากการปฏิบติัในปีท่ีผ่านมา ว่า
สามารถด าเนินการได้ตามตวับ่งช้ีหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ หรือกรณีท่ีด าเนินการได้ตาม
มาตรฐานขั้นต ่า แลว้ควรจะหาแนวทางพฒันาใหต่้อเน่ืองไดใ้นทิศทางใด 
  2. แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา เป็นการแสวงหาแนวทางหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษาท่ีจะพฒันางานวิชาการ โดยพิจารณาศกัยภาพของสถานศึกษาทั้ งด้านบุคลากรและ
งบประมาณท่ีจะสามารถพฒันาดว้ยกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
โดยมุ่งเน้นท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลัก และปรับกิจกรรมท่ีเป็น
โครงการพิเศษ บูรณาการเขา้สู่การจดักิจกรรมในห้องเรียน โดยใชร้ะบบนิเทศภายในสถานศึกษา
เป็นกิจกรรมการประสานสู่การปฏิบติัจริงในชั้นเรียน กิจกรรมท่ีสถานศึกษาแสวงหาหรือคิดข้ึนมานั้น
ตอ้งให้เหมาะสมและสามารถปฏิบติัได้ และน าไปสู่จุดมุ่งหมาย คือการพฒันาวิชาการได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
  3. การด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา การด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวน้ั้ น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรด าเนินการหรือก าหนดผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน โดยค านึงถึงศกัยภาพของ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ และกิจกรรมท่ีสามารถปฏิบติัได้จริงในสถานศึกษาจนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ปลายทาง คือ การพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาเป็นส าคญั 
  4. การนิเทศติดตามผล การแกปั้ญหาและพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาการด าเนินงาน
นิเทศติดตามผล เป็นวิธีการส าคญัในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
ในสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายควรมีวิธีการนิเทศติดตามผล  
อยา่งหลากหลาย มีส่ือ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนทั้งน้ีใน
การนิเทศติดตามผลต้องสามารถระบุคุณภาพจากการนิเทศว่าอยู่ในระดับใด มีขอ้ท่ีควรแก้ไข
ปรับปรุงเช่นไร การด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษานั้นควรประสานสัมพนัธ์กบันิเทศ 
ภายนอกสถานศึกษา 
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  5. การประเมินและรายงานผลการแกปั้ญหาและพฒันา การประเมินการแกปั้ญหาหรือ
การพฒันา และรายงานเป็นวิธีท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สรุปผลการด าเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษา ว่าบรรลุผลตามเกณฑม์าตรฐาน ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จหรือไม่เพียงใด 
มีส่วนใดท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข มีส่วนใดท่ีจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน ทั้ งน้ีสถานศึกษาควร
ด าเนินการประสานกบันิเทศภายนอกสถานศึกษา ในการช่วยเหลือ แนะน า 
   ฮอย และฟอร์ซิส (Hoy and Forsyth. 1986 : 55; อ้างถึงใน ไพโรจน์  กล่ินกุหลาบ.  
2542 : 50) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการนิเทศ แบบวงจรวินิจฉัย (Diagnostic Cycle) ว่า วงจรน้ีจะเร่ิม
โดยมองการด าเนินการนิเทศเหมือนกบักระบวนการในการแกปั้ญหา โดยเร่ิมจากการปรับปรุง
บริบทของสถานศึกษาแลว้ปรับปรุงการปฏิบติัการในหอ้งเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ระบุความแตกต่างของสภาพความเป็นจริงกบัสภาพท่ีพึงประสงคใ์หม้ากท่ีสุด 
 ขั้นตอนท่ี 2 วินิจฉยัหาสาเหตุของปัญหา 
 ขั้นตอนท่ี 3 พฒันาแผนปฏิบัติการ และพฒันากลยุทธ์ในการปฏิบัติโดยการก าหนด             
ทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก แลว้เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินแบบปฏิบติัการ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการตามแผน 
  แฮร์ริส (Harris. 1975 : 14 - 15; อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวิธีกุล. ออนไลน์. 2552) ก าหนด
ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศไวด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Planning) การคิด การก าหนดวตัถุประสงค ์การคาดการณ์ล่วงหน้า
การก าหนดปฏิทินปฏิบติังาน การคิดหาวิธีด าเนินงาน และการวางขั้นตอนการท างาน 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นก าหนดองคป์ระกอบของงาน (Organizing) หมายถึง ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
ของผลงาน การรวบรวมทรัพยากรในการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ ทั้ งคนและวสัดุ อุปกรณ์ ก าหนด           
ความสัมพนัธ์ของการท างานในแต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอ านาจ
และหนา้ท่ีการก าหนดโครงสร้างขององคก์ารและก าหนดนโยบาย 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นน าไปสู่การปฏิบติังาน (Doing) หมายถึง การตดัสินใจ การคดัเลือกบุคลากร
การเร่งเร้าย ัว่ยุ และจูงใจให้เกิดก าลงัใจ คิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ การสาธิต การให้ค  าแนะน า การส่ือสาร
การกระตุน้ส่งเสริมก าลงัใจ การน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใช ้และอ านวยความสะดวกในการท างาน 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นการควบคุม (Controlling) หมายถึง การควบคุมในการท างานเป็นไปตาม           
เป้าหมายท่ีก าหนด ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวลั การลงโทษ การให้โอกาสแก้ไขตนเอง             
การด าเนินการใหพ้น้จากงาน และการบงัคบับญัชา 
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  ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Appraising) หมายถึง การตดัสินการปฏิบติังานวิจยั การวดัผล
การปฏิบติังาน เป็นการพิจารณาผลการปฏิบติังานวา่ไดผ้ลมากหรือนอ้ยเพียงใด 
 สรุปไดว้่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี                  
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวจะประสบผลส าเร็จ 
บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่นั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อแกปั้ญหาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 จากแนวคิดของนกัวิชาการขา้งตน้ สรุปไดว้่า กระบวนการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกนัของบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยอาศยัขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง โดยการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพปัญหา ความตอ้งการ การวางแผน การด าเนินงาน การ
ประเมิน การก ากบัติดตาม ควบคุม รวมทั้งการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้กระบวนการนิเทศภายใน
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการนิเทศภายในจากแนวคิดของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ 
ผูว้ิจยั จึงด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ดงัตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

ตาราง 2  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
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1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ 
    การเตรียมการ 

        5 

2. การวางแผนการนิเทศ         6 
3. การปฏิบติัการนิเทศ         5 
4. การประเมินผลการนิเทศ         5 
5. การปรับปรุงแกไ้ขวธีิการนิเทศ         4 
6. การติดตาม ตรวจสอบการนิเทศ          4 
7. การจดัรูปงานและก าลงัคน         3 
8. การจูงใจและควบคุม         2 
9. การสรุปผลการนิเทศ         1 
10. การก าหนดทางเลือก / วธีิการแกปั้ญหา         2 

   
จากตาราง 2 การวิเคราะห์กระบวนการนิเทศภายใน พบว่า  นักวิชาการเสนอแนวคิดกระบวนการ
นิเทศในท านองท่ีสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ในท่ีน้ี ผูว้ิจัยจึงขอสรุปขอ้มูลตามกระบวนการ
ทั้งหมดเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  การวางแผนการนิ เทศภายใน โดยรวมไปถึงการศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  
ความตอ้งการ การเตรียมการ การจดัรูปแบบของการนิเทศ  
 2.  การปฏิบติัการนิเทศภายใน โดยรวมถึงการจูงใจ การก าหนดทางเลือก การแกปั้ญหา 
 3.  การตรวจสอบการนิเทศภายใน โดยรวมไปถึง การก ากับ ติดตามและตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินงาน 
  4. การประเมินงานนิเทศภายใน 

นกัวิชาการ 
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 5. การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน โดยรวมถึงการสรุปรายงานผลการนิเทศภายใน      
 ในการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายในของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงน ากระบวนการ
นิเทศภายในท่ีวิเคราะห์ไดท้ั้ ง 5 ประการ  ดงักล่าวขา้งตน้มาเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยั โดยมี
เน้ือหาส าคญัดงัน้ี 
  1.  การวางแผนการนิเทศภายใน    
 การวางแผนการนิเทศภายใน  เป็นขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน โดยผูด้  าเนินการ
นิเทศควรตอ้งศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ การเตรียมการ การจดัรูปแบบของการ
นิเทศ จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศ การศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพ ส ารวจความตอ้งการของ
ครู การจดัล าดับความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการ  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การ
จดัล าดบั ก าหนดทางเลือกการแกปั้ญหาและด าเนินการตามความเขา้ใจ (ชารี  มณีศรี,2542 : 202-
203)  สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2543 :7) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน ว่าตอ้งมี
การเตรียมการนิเทศ ขั้นเตรียมการนิเทศ เป็นขั้นตอนของการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น ส ารวจ
ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีท าให้งานไม่บรรลุผลมาใช้ประกอบการท าโครงการ โดยส ารวจความ
ต้องการของครู จัดล าดับความส าคญัของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จัดล าดับก าหนด
ทางเลือก การแกปั้ญหาและก าหนดกิจกรรมใหเ้หมาะสมส าหรับแผนงาน โครงการของสถานศึกษา
ต่อไปโดยน าทางเลือกในการแกปั้ญหามาก าหนดกิจกรรมโดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงจะตอ้ง
ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานและมีผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน สอดคลอ้งกบัส านักงานสภา
สถาบนัราชภฏั (2546 : 10 - 11) การวางแผน การจดัรูปงานและก าลงัคน การจูงใจและการควบคุม
บุคลากรภายในหน่วยงานหรือองคก์ร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้ง
กับ กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 17 - 38) การวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใน
สถานศึกษานั้น จะสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวคิดในการพฒันาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่
ละระดบั สอดคลอ้งกบั แฮร์ริส (Harris. 1975 : 14 - 15; อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวิธีกุล. ออนไลน์. 
2552) การคิด การก าหนดวตัถุประสงค ์การคาดการณ์ล่วงหนา้การก าหนดปฏิทินปฏิบติังาน การคิด
หาวิธีด าเนินงาน และการวางขั้นตอนการท างาน สอดคลอ้งกบัอญัชลี โตอุตส่าห์ (2548 : 30) กล่าว
ว่า กระบวนการนิเทศภายในเป็นการท างานเป็นทีมซ่ึงการด าเนินงานจะมีกระบวนการ ผูบ้ริหาร
แต่งตั้งคณะท างานนิเทศภายในสถานศึกษา ร่วมศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นยทุธศาสตร์
ส าคญัของการปฏิรูปการเรียนรู้ ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วม เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์การท างานร่วมกนั จดัเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับการนิเทศ 
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และสร้างความรู้ความเขา้ใจใหค้รูอาจารยแ์ละทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบักรองทอง จิรเดชากุล 
(2550 : 17 - 38) กล่าวไวว้่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด 
โดยเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและ
ความตอ้งการ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อทราบสภาพท่ีเป็นปัญหา เพื่อทราบความตอ้งการ เพื่อก าหนดแนวทางตดัสินใจในการแกปั้ญหา 
เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การวางแผนการนิเทศ หมายถึง การด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน การส ารวจความตอ้งการของครู นกัเรียน คณะกรรมการ ในการจดัเก็บและ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีเป็นปัญหาความตอ้งการและสมควรไดรั้บ
การแกไ้ขหรือปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งข้ึน มาก าหนดเป็นกิจกรรม ก าหนดทางเลือก แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการของสถานศึกษา โดยจดัท า
ปฏิทินการนิเทศ การก าหนดเกณฑม์าตรฐาน  ในการนิเทศ ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณ 
  2. การปฏิบติัการนิเทศภายใน 
  การปฏิบติัการนิเทศภายใน เป็นการด าเนินการตามแผนตามลกัษณะงานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เป็นการด าเนินการต่อจากขั้นเตรียมการนิเทศ โดยน าทางเลือกในการแกปั้ญหามาก าหนด
กิจกรรมโดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงจะตอ้งระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมี
ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน กระทรวงศึกษาธิการ ( 2543 :7) สอดคลอ้งกบั ชารี มณีศรี (2542 : 202 - 203) 
การปฏิบติัการนิเทศ เป็นขั้นลงมือท าตามโครงการนิเทศท่ีก าหนดหลกัการ โดยค านึงถึงหลกัการ
นิเทศ ทกัษะ ส่ือ เคร่ืองมือการนิเทศ การเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจรวมทั้งการเสริมสร้าง
ให้ก าลงัใจและช่วยเหลือจากผูบ้ริหารโรงเรียน สอดคลอ้งกบั อญัชลี โตอุตส่าห์ (2548 : 30) กล่าว
ว่า ขั้นด าเนินการนิเทศภายใน อาจก าหนดได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ 1) การนิเทศภายในเป็นกลุ่ม 
สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายวิธี เช่น การประชุม ช้ีแจงให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวของการ
ปฏิรูปการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิค นวตักรรมการสอนใหม่ ๆ การจดัอบรม
เพื่อพฒันาวิชาชีพครูให้กา้วหน้า การร่วมสัมมนา ลกัษณะสมาคมเครือข่ายวิชาชีพ และการเยี่ยม
สถานศึกษาและครูตน้แบบแห่งอ่ืน ๆ 2) การนิเทศเป็นรายบุคคล สามารถท าไดห้ลายวิธีเช่นเดียวกนั 
เช่น การตรวจบนัทึกการสอน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอนทุกคร้ัง การเยี่ยมชั้นเรียน สร้าง
ขวญัก าลงัใจแก่ผูส้อนในสถานศึกษา การสังเกตการสอน การให้ค  าปรึกษา ฯลฯ ส าหรับกรองทอง 
จิรเดชากุล (2550 : 17 - 38) กล่าวไวว้่า การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การ
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ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยพิจารณากิจกรรมการ
นิเทศภายในให้เหมาะสมกบัสภาพบริบท ทรัพยากรของสถานศึกษา เช่น การเยีย่มชั้นเรียน การให้
ค  าปรึกษาแนะน าการศึกษาเอกสาร การปฏิบัติการนิเทศภายในให้ได้ผลดี ควรด าเนินการตาม
ขั้นตอน คือ ประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการนิเทศภายในตามแผนงาน ประชุมเพื่อทบทวน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ประชุมสรุปผลการนิเทศ และน าข้อมูลไปใช้ด าเนินการต่อไป 
สอดคล้องกับ ความเห็นของ แฮร์ริส (Harris. 1975 : 14 - 15; อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. 
ออนไลน์. 2552) ขั้นน าไปสู่การปฏิบติังาน หมายถึง การตดัสินใจ การคดัเลือกบุคลากรการเร่งเร้า
ย ัว่ย ุและจูงใจให้เกิดก าลงัใจ คิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ การสาธิต การให้ค  าแนะน า การส่ือสารการกระตุน้
ส่งเสริมก าลงัใจ การน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใช ้และอ านวยความสะดวกในการท างาน 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การปฎิบติัการนิเทศภายใน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมการนิเทศ
ร่วมกนัของบุคลากรในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีล าดบัขั้นตอน สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความตอ้งการโดยมี วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการด าเนินการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา 
 3. ดา้นการตรวจสอบการนิเทศภายใน  
 การตรวจสอบ ทบทวนแผนการนิเทศ ส่ือการนิเทศ เคร่ืองมือการนิเทศ กระบวนการ
นิเทศและผลการนิเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานสภาสถาบนั
ราชภัฏ (2546 : 10 - 11) กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีประกอบด้วย  
การวางแผน การจดัรูปงานและก าลงัคน การจูงใจและการควบคุมบุคลากรภายในหน่วยงานหรือ
องคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั กรองทอง จิรเดชากลุ (2550 
: 17 - 38) การทบทวนเป้าหมายและวตัถุประสงค ์งบประมาณ เวลา ประสานคนและประสานงาน  
โดยพิจารณากิจกรรมการนิเทศภายในให้เหมาะสมกบัสภาพบริบท ทรัพยากรของสถานศึกษา เช่น 
การเยีย่มชั้นเรียน การใหค้  าปรึกษาแนะน า การศึกษาเอกสาร การปฏิบติัการนิเทศภายในให้ไดผ้ลดี 
ควรด าเนินการตามขั้นตอน คือ ประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งปฏิบติัการนิเทศภายในตามแผนงาน 
ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบติังานตามขั้นตอน สอดคลอ้งกบัอญัชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์. 2552) 
กล่าวไวว้่า การแกปั้ญหาและพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาการด าเนินงานนิเทศติดตามผล เป็น
วิธีการส าคญัในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูผูส้อน ในสถานศึกษา ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายควรมีวิธีการนิเทศติดตามผล อย่างหลากหลาย มีส่ือ 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนทั้งน้ีในการนิเทศติดตามผล 
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ต้องสามารถระบุคุณภาพจากการนิเทศว่าอยู่ในระดับใด มีข้อท่ีควรแก้ไขปรับปรุงเช่นไร  
การด าเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษานั้นควรประสานสมัพนัธ์กบันิเทศ ภายนอกสถานศึกษา 
แฮร์ริส (Harris. 1975 : 14 - 15; อา้งถึงใน อญัชลี ธรรมะวิธีกุล. ออนไลน์. 2552)ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานของผลงาน การรวบรวมทรัพยากรในการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ ทั้ งคนและวสัดุ อุปกรณ์ 
ก าหนดความสัมพนัธ์ของการท างานในแต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจาย
อ านาจและหนา้ท่ีการก าหนดโครงสร้างขององคก์ารและก าหนดนโยบายการควบคุมในการท างาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ไดแ้ก่ การสั่งการ การให้รางวลั การลงโทษ การให้โอกาสแกไ้ข
ตนเอง การด าเนินการใหพ้น้จากงาน และการบงัคบับญัชา  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การตรวจสอบการนิเทศภายใน หมายถึง การตรวจสอบเป้าหมายก่อน
การด าเนินงานนิเทศ โดยมีส่ือ อุปกรณ์ด าเนินการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ และสภาพปัจจุบนัตามบริบทของสถานศึกษา  
  4. ดา้นการประเมินผลการนิเทศ 
  การประเมินผลนิเทศภายในเป็นการตรวจสอบ ผลการนิเทศ ว่าเป็นไปตามความตอ้งการ
หรือเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  ชารี มณีศรี (2542 : 202 - 203) กล่าวว่า การประเมินผล ตรวจสอบ
ผลการด าเนินการนิเทศตามโครงการท่ีก าหนด ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ ประเมินขอ้คิดเห็น 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมผลการประเมินขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 17) ขั้นประเมินผลการนิเทศ เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามโครงการนิเทศ โดยการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์และน าผลการประเมิน
มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาต่อไป ส าหรับ อญัชลี โตอุตส่าห์ (2548 : 30) กล่าวว่า เป็นการ
ป ระ เมิ น และส รุป ผลก ารด า เนิ น งาน นิ เท ศภ ายในสถาน ศึกษ า จ ากก ารด า เนิ น งาน  
ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวต้ามกรอบปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีครูน าไปจดัประสบการณ์ หรือกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การประเมินผลอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การประเมินโครงการ  
การวิเคราะห์ การวิจยั เพื่อน าผลสรุปท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันางาน  สอดคลอ้งกับ กรองทอง  
จิรเดชากุล (2550 : 17 - 38) กล่าวไวว้่า การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความส าเร็จ
ของโครงการกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพื่อทราบผลการด าเนินงาน อาจประเมินทั้งก่อน 
ระหว่างและหลงัการนิเทศ โดยมีขอบข่ายการประเมินตามกิจกรรมในโครงการ เช่น ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ ของโครงการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ประเมินความคิดเห็น ประเมิน
กระบวนการและสรุปผลรวมการประเมิน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงการปฏิบติังานใน
โอกาสต่อไป สอดคลอ้งกบั อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์. 2552) ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายควรมีวิธีการนิเทศติดตามผล  อย่างหลากหลาย มีส่ือ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและ



 
 

76 

สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนทั้งน้ีในการนิเทศติดตามผลตอ้งสามารถระบุคุณภาพจาก
การนิเทศว่าอยู่ในระดับใด มีข้อท่ีควรแก้ไขปรับปรุงเช่นไร การด าเนินงานนิเทศภายในของ
สถานศึกษานั้นควรประสานสมัพนัธ์กบันิเทศ ภายนอกสถานศึกษา 
 สรุปไดว้่า การประเมินงานนิเทศภายใน หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
โครงการนิเทศ โดยการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์และน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงพฒันา การตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินงานกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ี
ก าหนด  
 5. การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศภายใน 
 เพื่อแกปั้ญหา ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ขั้นปรับปรุงแกไ้ขวิธีการนิทศ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งรีบด าเนินการทนัที หาก
พบว่าส่ิงใดบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะตอ้งปรับปรุงแก้ไขในแต่ละขั้นของการ
ด าเนินงานการปรับปรุงแกไ้ขจึงสามารถกระท าไดต้ลอดการด าเนินงาน จนกระทัง่เม่ือส้ินสุดการ
ด าเนินงานแลว้หากพบว่ายงัมีส่ิงบกพร่อง หรือไม่เป็นไปวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย จ าเป็นตอ้ง
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตั้งแต่ตน้ของการวางแผนการนิเทศ หรืออาจตอ้งร่วมกนัวางแผนการนิเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 17)  สอดคลอ้งกบั อญัชลี โตอุตส่าห์ (2548 : 30)การประเมินโครงการ 
การวิเคราะห์ การวิจยั เพื่อน าผลสรุปท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันางาน กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 
50) กล่าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินการว่า ในวาระสุดทา้ยของ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กับทุกคนว่า หากตั้งใจ
ปฏิบติังานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน งานนิเทศก็จะประสบความส าเร็จ นั่นคือ ครูไดรั้บ
การพฒันาตามความตอ้งการ สามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บ
การพฒันาแกไ้ขตามปัญหาให้ดีกว่าเดิม ทุกคนก็จะช่ืนใจและมีความสุข นอกจากน้ีกิจกรรมและ
นวตักรรม และผลงานท่ีครูท าไดดี้ ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าไปเผยแพร่ แก่ครูในโรงเรียนและ
โรงเรียนอ่ืน เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครูผูน้ั้นดว้ย อญัชลี ธรรมะวิธีกุล (ออนไลน์. 2552)
การประเมินและรายงานผลการแกปั้ญหาและพฒันา การประเมินการแกปั้ญหาหรือการพฒันา และ
รายงานเป็นวิธีท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สรุปผลการด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา ว่าบรรลุผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จหรือไม่เพียงใด มีส่วนใดท่ี
จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข มีส่วนใดท่ีจะตอ้งพฒันาให้ดียิง่ข้ึน ทั้งน้ีสถานศึกษาควรด าเนินการประสาน
กบันิเทศภายนอกสถานศึกษา ในการช่วยเหลือ แนะน า 

สรุปไดว้่า การปรับปรุงแกไ้ขการนิเทศ หมายถึง การท าสรุปรายงานผลการนิเทศ น าเสนอ
ผลการนิเทศและเผยแพร่ รวมทั้งพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลการนิเทศ
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จะถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพื่อการปรับปรุง แกไ้ขการจดักิจกรรมของครู รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
อบรม เพิ่มเติมทักษะของครูในอนาคต และน าขอ้มูลจากการนิเทศเพื่อคดัเลือก ครูตวัอย่างท่ีมี
ความสามารถและเป็นตวัแบบให้กบัครูคนอ่ืนๆ ได ้อีกทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร 
ท่ีจะบริหารพฒันางานของสถานศึกษาต่อไป  
   
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 งานวจิัยต่างประเทศ 
 บูม (Boone. 1992 : 87) ไดศึ้กษา ผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผูน้ าของศึกษาธิการเขต
ต่อการปรับโครงสร้าง ในเขตชนบท ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะร่วม 4 ประการ คือ 
ประการแรก วิสัยทัศน์และความต่ืนตัว (Vision and Awareness) มีความเข้าใจถึงคุณภาพของ               
การศึกษา และตระหนักความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง ประการท่ีสอง การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม 
(Vision Sharing) พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการส่ือสารหรือส่ือความกบัคณะกรรมการ
ในการสร้างเป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินงานร่วมกนั ประการท่ีสาม การสร้างความไวว้างใจ 
(Trust Building) ต่อครูใหญ่ ครู คณะกรรมการโรงเรียน และชุมชน และประการท่ีส่ี การตรวจสอบ
ติดตามผล (Monitoring) เพื่อใหแ้น่ใจวา่การด าเนินงานท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไดถู้กตอ้ง 
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์หรือไม่ คุณลกัษณะของศึกษาธิการเขต           
ท่ีประสบผลส าเร็จทั้งส่ีนั้น จะเห็นไดว้่าเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และเป็นผูท่ี้สนับสนุน
การเปล่ียนแปลงทางนวตักรรม โดยพยายามแสวงหานวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะพฒันาการเรียนรู้              
นอกจากนั้นแลว้ ศึกษาเขตแต่ละคนจะปฏิบติัหน้าท่ีบนพื้นฐานท่ีมัน่คงของความไวว้างใจจาก         
ครูใหญ่ และครู ในขณะเดียวกนัการแสดงใหเ้ห็นถึงภาวะผูน้ าในภาคปฏิบติัหรือเชิงการบริหารจดัการ
ไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 
 วิลเล่ียม (Williams. 1994 : 425 - A) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การใชก้ารนิเทศในโรงเรียน
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารและครู             
ขาดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีในเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ครูผูส้อนมีความคิดเห็นว่า             
ผูบ้ริหารไม่ค่อยมีการสังเกตการณ์และเยี่ยมชมห้องเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ผูบ้ริหารโรงเรียน               
มีความเห็นว่าการสังเกตการณ์และเยี่ยมชมห้องเรียนอยู่เป็นประจ า 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนได้ให ้         
ความส าคญัและความรับผดิชอบต่อการนิเทศภายในโรงเรียนมากกวา่การจดักิจการดา้นอ่ืน ๆ 
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งานวจิัยในประเทศ 
จุฑารัตน์ บนัดาลสิน (2557 : บทคดัย่อ) นวตักรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ากความคิดสร้างสรรค์

ของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขนัได้และท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จ ส าหรับองคก์รพยาบาลผูบ้ริหารองคก์รพยาบาลควรเตรียมความพร้อม
ในการส่งเสริม ความคิดสร้างสรรคท์ั้งของตนเอง และทีมการพยาบาลควบคู่ไปกบัการส่งเสริมหรือ
พฒันาความสามารถดา้นอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงและ พฒันางานบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซ่ึงจะสะทอ้นถึงคุณภาพการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการดว้ย ความคิด สร้างสรรคจึ์งไม่ได้
เป็นเร่ืองเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่สภาพแวดลอ้มขององค์กร และบริบททางสังคมก็ลว้นแต่เป็น
แหล่งท่ีมาและ เป็นตวัเร่งใหพ้ยาบาลเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ด ้
 พรรณมาศ พรมพิลา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยด้านกระบวนการ 
ท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกดัองคก์รปรกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า 1) ปัจจยัดา้น
กระบวนการท่ีส่งผลต่อการนิเทศการสอนในโรงเรียน สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 
7 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการส ารวจสภาพปัญหาและ
ความตอ้งาการของครู ดา้นการประเมินผล ดา้นการพฒันาและการปรับปรุง ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการปฏิบติัการนิเทศการสอน 2) รูปแบบกระบวนการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดข้ึนประกอบดว้ยปัจจยั 7 ดา้น แต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
ต่อกนั โดยดา้นการวางแผน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของครู ดา้นการประเมินผล และดา้นการพฒันาและการปรับปรุง มีสหสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวมีสหสัมพนัธ์ทางบวกโดยตรงกบัดา้นการปฏิบติัการ
นิเทศการสอน ส่วนดา้นการวางแผนและดา้นการบริหารจดัากรมีสหสัมพนัธ์ทางบวกโดยตรงกบั
ดา้นการมีส่วนร่วม 
 วิภา อยู่คง (2555 : บทคดัย่อ) ซ่ึงได้ท าการศึกษาปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา              
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                
ประถมศึกษาตราด พบว่า ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร             
สถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ดา้นการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการ ดา้นการประเมินผลการนิเทศ ดา้นการปฏิบติัการนิเทศและดา้น
การวางแผนการนิเทศ ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผนการนิเทศ
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และดา้นการปฏิบติัการนิเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  าแนกตามประสบการณ์
การปฏิบติังาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ จ  าแนกตามขนาด          
ของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาด้านการศึกษา         
สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ พบว่า สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาดา้นการประเมินผลการนิเทศ       
พบว่า สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ท่ีระดบั .05 
 รวิพรรณ แสนใจดี (2556 : 83) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบติังาน
นิเทศภายในโรงเรียน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ภาคเหนือตอนบน พบว่า สภาพการนิเทศ
ภายในโดยรวมและแต่ละขั้นตอน มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ไดแ้ก่ ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการการนิเทศภายใน ขั้นตอนการวางแผน
ก าหนดทางเลือก ขั้นตอนการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน ขั้นตอนการสร้างส่ือ 
เคร่ืองมือ และพฒันาวิธีการนิเทศภายในส่วนขั้นตอนท่ีมีการปฏิบัติในระดับมาก คือ ขั้นตอน                
การปฏิบติัการนิเทศภายใน   
  ดวงจิต สนิทกลาง (2561 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษากลยทุธ์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ตามแนวคิดการพฒันานกัเรียนใหมี้ภาวะผูน้ าท่ียอดเยีย่ม พบว่า 1) กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยม ประกอบด้วย                
การบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัผล
และประเมินผล และการบริหารงานกิจการนักเรียน ไดแ้ก่ งานสภานักเรียน และการจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตร  2) กรอบแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยม ประกอบดว้ย (1) การมีวิสัยทศัน์               
(2) การรู้จกัอตัลกัษณ์ของตนเอง (3) การเป็นคนสร้างแรงบนัดาลใจ (4) การมีกลัยาณมิตร (5) การมี
จิตสาธารณะ (6) การมีภูมิปัญญา (7) การมีความสามคัคีปรองดอง (8) การมีสัจจะ กลา้หาญมุ่งมัน่            
(9) การยึดมัน่คุณธรรมจริยธรรมและความดีงาม และ (10) การเน้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
พฒันา 3) สภาพปัจจุบนัของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพฒันานักเรียนให้มี
ภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และ 4) กลยทุธ์การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามแนวคิดการพฒันานกัเรียนใหมี้ภาวะผูน้ า
ท่ียอดเยี่ยม มีกลยุทธ์หลกั 5 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ (1) ปฏิรูปหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างนักเรียน
ให้มีภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยม (2) ปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันานักเรียนให้มี
ภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยม (3) ปรับเปล่ียนระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
พฒันานักเรียนให้มีภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยม (4) ยกระดับการด าเนินงานสภานักเรียนยุคใหม่ท่ีมุ่ง          
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ส่งเสริมภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยมในนักเรียน และ (5) พฒันาขีดความสามารถในการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรให้นักเรียนมีภาวะผูน้ าท่ียอดเยี่ยม จุดประกายฝัน มุ่งมัน่ท าความดี สร้างชีวิตท่ีพอเพียง          
มีกลยทุธ์รอง 10 กลยทุธ์ และมีวิธีด าเนินการ 30 วิธี 
 ปณตนนท ์เถียรประภากุล (ออนไลน์. 2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 พบว่า การบริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ให้ประสบ               
ความส าเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้ความส าคญักบัภาวะผูน้ าเพราะภาวะผูน้ ามีอิทธิพล 
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยคุการศึกษา 4.0 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาแบบเดิม
ในประเทศไทยสู่การศึกษา 4.0 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งบริหารใหเ้กิดระบบการศึกษาท่ีน าไปสู่
การเปล่ียนแปลง โดยตอ้งมีการปรับใชภ้าวะผูน้ าให้มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความรู้
ความสามารถของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงภาวะผูน้ า ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะมีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานในยุคการศึกษา 4.0 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย
ภาวะผูน้ า 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าท่ีแทจ้ริง (Authenticity Leadership) 2) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) 3) ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ (Creative  Leadership) และ 4) ภาวะผูน้ า 
เชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) ทั้ งน้ีภาวะผู ้น าทั้ ง 4 ประเภทยงัมีความสอดคล้องกับ               
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในยคุการศึกษา 4.0 ตลอดจนการน านโยบายต่าง ๆ ท่ีส าคญั
สู่การปฏิบติัในสถานศึกษา โดยอาศยัภาวะผูน้ าท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลไกหลกั             
ในการขบัเคล่ือนสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 เน่ืองจากภาวะผูน้ าท่ีแท้จริงจะเป็นรากฐาน            
ท่ีส าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และภาวะผูน้ า          
เชิงนวตักรรม และยงัเป็นตวัหนุนเสริมให้พลงัแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการขบัเคล่ือน
ให้ชีวิตมุ่งไปขา้งหน้า เพื่อร่วมกันขบัเคล่ือนสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างย ัง่ยืนต่อไปหากผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีทกัษะภาวะผูน้ า            
ทั้ง 4 ประเภทแลว้จะเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนพนัธกิจของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของยคุการศึกษา 4.0 ต่อไป 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
การนิเทศภายใน ไดข้อ้สรุปวา่ การนิเทศภายในมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการจดัการศึกษา
ทุกระบบและทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายส าคัญของการศึกษา ทั้ งวิชาพื้นฐาน วิชาอาชีพ 
ประสบการณ์ ทศันคติ โดยกระบวนการนิเทศภายในตอ้งเร่ิมตน้จากการวางแผนการนิเทศภายใน 
การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการ พร้อมทั้งส ารวจงบประมาณ ก าลงัคน เพื่อน าไป
วางแผนการนิเทศได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ในขั้นตอนท่ีสอง ในขณะท่ีมีการ
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ปฏิบติัการนิเทศภายใน จะตอ้งมีการตรวจสอบ ติดตามการนิเทศภายใน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เม่ือการนิเทศภายในส้ินสุดลงในแต่ละช่วงเวลา อาจจะเป็นปีการศึกษา หรือภาคเรียน ตอ้งมีการ
ประเมินผลการนิเทศ สรุป รายงานผล พร้อมทั้ งน าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ี
บกพร่อง หรือเติมเต็มให้สมบูรณ์และมีคุณภาพยิ่งข้ึน  การนิเทศภายในจึงจะมีประสิทธิภาพบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จะพบว่ากระบวนการดงักล่าวไม่สามารถให้ใครคนใดคนหน่ึง
กระท าได ้บุคลากรทั้งโรงเรียนตอ้งด าเนินงานร่วมกนั ทั้งน้ีผูท่ี้จะขบัเคล่ือนให้การนิเทศภายในมี
ประสิทธิผลไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการนิเทศ
ดงักล่าว เม่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ไดพ้บว่า ผูบ้ริหาร
ควรมีคุณลกัษณะ 7 ประการ คือ การมีความคิดริเร่ิม การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข การยอมรับนบัถือ การ
ใหค้วามช่วยเหลือ กาสรโนม้นา้วจิตใจ การประสานงาน และการเขา้กบัสังคมไดดี้ โดยคุณลกัษณะ
ทั้ง 7 ประการดงักล่าวน้ี น่าจะก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผล และส่งผลดีต่อการจดัการศึกษานอกระบบและ
ตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
   




