ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

141

พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร
ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา 2) ระดับการปฏิบตั งิ านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา และ
3) พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหาร และครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตาม
สัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน
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ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน
2. การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย น อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง ภาพรวม
และรายดาน
3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และดานการนิเทศแบบ
ชี้ น ำโดยให ข อ มู ล ข า วสาร ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย น
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 24
คำสำคัญ: พฤติกรรมการนิเทศ การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ

ABSTRACT
The purposes of this research were to study: 1) the level of administrators’
supervisory behavior in schools for children with intellectual disabilities; 2) the level of
teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children
with intellectual disabilities; and 3) the administrators’ supervisory behavior affecting
teachers’ performance according to teacher professional standards in schools for children
with intellectual disabilities. The sample selected by proportional stratified random sampling
consisted of 278 administrators and teachers in schools for children with intellectual
disabilities under the Bureau of Special Education Administration. The research instrument
was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression
analysis.
The findings of this research were as follows:
1. The administrators’ supervisory behavior was at a high level both in overall
and specific aspects.
2. The teachers’ performance according to teacher professional standards in
schools was at a high level both in overall and specific aspects.
3. The administrators’ supervisory behavior in the aspects of nondirective
behavior and directive information behavior together predicted the teachers’ performance
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according to teacher professional standards in schools for children with intellectual disabilities
at the percentage of 24 with statistical significance at .05.
Keywords: administrators’ supervisory behavior, teachers’ performance according to
teacher professional standards, Bureau of Special Education Administration

บทนำ
“งานด า นการศึ ก ษาเป น งานสำคั ญ ที่ สุ ด อย า งหนึ่ ง ของชาติ เพราะความเจริ ญ และ
ความเสื่อมของชาตินั้นขึ้น อยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
12 ธั น วาคม 2512 และพระบรมราโชวาท พระราชทานแก ค ณะอาจารย แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
วังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 27 พฤษภาคม 2513 กลาววา “ครูนั้นจะตองใหความรู
แกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูท เ่ี ปนลูกศิษย และดวยความหวังดี
ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด” จากพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ที่ ก ล า วมาข า งต น ทำให เ ห็ น ว า การศึ ก ษานั้ น เป น สิ่ ง สำคั ญ
ในการพัฒนาประเทศและครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาเปน
หนวยงานทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด เพราะเปนหนวยปฏิบัตภิ ารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กำหนดไวในหลักสูตร ทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยเกิดจากความรวมมือรวมใจ
ในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาคณะครู ผูปกครองและชุมชน การดำเนินงาน
ของสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จยอมตองอาศัยความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่ดี
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ๆ ฝ า ย (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2546: 1) และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาดังกลาวตองพัฒนากระบวนการสำคัญทั้ง 3 กระบวนการ ไปพรอม ๆ กัน คือ กระบวน
การบริหาร กระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะกระบวนการ
นิ เ ทศการศึ ก ษาเป น กระบวนการสำคั ญ และจำเป น อย า งยิ่ ง เพราะในการนิ เ ทศการศึ ก ษาหรื อ
การนิเทศการสอน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จดำเนินไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอง
อาศั ย กระบวนการซึ่ ง เป น การดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตอเนื่องกันและมีระเบียบ แบบแผน
(วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 19) ในสวนของการนิเทศภายในโรงเรียนเปนการทำงานของครูและผูบ ริหาร
ทีต่ อ งทำงานรวมกัน เพือ่ การพัฒนาการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ เปนไปตามเจตนารมณ
และเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึง่ เปนหนาทีข่ องผูบ ริหารจะตองดำเนินงานใหบคุ ลากรในโรงเรียน
เกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน และตองยอมรับวาบุคลากรในโรงเรียนยอม
มีความแตกตางระหวางบุคคลมีหลากหลายรูปแบบ ผูน เิ ทศควรมีความรูเ กีย่ วกับการแบงประเภทของ
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ครูต ามสมรรถภาพในการสอนและการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จะเลื อ กแบบการนิ เ ทศที่ เ หมาะสมกั บ
ครูผูรับการนิเทศตอไป
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน
19 โรงเรี ย น มี ภ ารกิ จ จั ด การศึ ก ษา ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา (อนุ บ าล – มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย)
ในรูปแบบโรงเรียนประจำใหกบั กลุม เด็กและเยาวชนพิการ ในวัยเรียนทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2553: 5) ดังนั้น โรงเรียนประจำจึงเปรียบเสมือนบานหลังที่สอง
ของนักเรียนโดยมีครูเปนผูดูแลแทนพอ แม ผูปกครอง หรือที่เรียกวา “ครูหอพัก” การอยูหอพักนั้นครู
ตองมีการดูแลใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ ขณะอยูหอพักดวย ไดแก การทำกิจวัตรประจำวันของ
นักเรียน เชน การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผา และกิจกรรมตาง ๆ
ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด นอกจากดานการดูแลหอพักแลว ดานการจัดการเรียนการสอนครูที่
สอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้น ตองมีความรูความเขาใจเรื่องการสอนและการดูแลเด็ก
ซึ่งครูตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากนี้ตองมีจิตใจที่เมตตา มีความรับผิดชอบตอหนาที่
และตองการทีจ่ ะใหความชวยเหลือเด็กพิเศษดวยความจริงใจ มีความอดทนในการทีจ่ ะปรับพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคและสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใหแกเด็กเหลานั้น นอกจากนี้ยังตองใหความรัก
ความอบอุนเปรียบเสมือนพอแมคนที่สองของเขาดวย จะเห็นไดวาครูที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนั้น
มีภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบัติมากทั้งดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากหน า ที่ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ มี ม ากอาจส ง ผลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ง านด า นการเรี ย นการสอนและ
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของครู ซึ่งสอดคลองกับวิริยะ นามศิริพงศพันธุ (2539: 24) กลาววา
บุคลากรดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมักทำงานหนัก ซึ่งอาจทำใหปญหาอื่น ๆ ตาม
มา และจากการศึกษาพบวา ผูดูแลตองใชเวลาการดูแลนานถึงประมาณ 12 ชั่วโมง และมีกิจกรรม
ที่ยุงยากนานถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นไป
จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการนิเทศของ
ผูบริ หารนั บว ามี ความสำคั ญมาก เพราะถาผู บริหารมี ความรู ความสามารถในการบริ หารและ
การนิเทศภายในโรงเรียนที่ดีแลวก็จะชวยใหการปฏิบัติงานของครูในทุก ๆ ดานมีคุณภาพ ซึ่งจะ
ส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเองของครู แ ละนำไปสู ก ารพั ฒ นานั ก เรี ย น โดยเฉพาะครู ที่ ส อนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญาที่มีหนาที่ตองปฏิบัติมากอาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได ซึ่งผูบริหารจึงควรมีการนิเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข พั ฒ นาในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของครู ผู ส อนให มี
การปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบ ริหารทีส่ ง ผลตอการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูที่เกี่ยวของนำผลจากการวิจัยไป
เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการนิเทศภายใน และการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อใหการนิเทศและการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นที่ จั ด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ในโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากโรงเรียน 19 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 949 คน รวมทั้งสิ้น 1,009 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการดังตอไปนี้
1. กำหนดกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการสุมแบบแบงชั้น (stratified random
sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 194-195) ซึ่งแบงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี
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ความบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ตามภู มิ ภ าค 6 ภาค
ตามเกณฑ ข องราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ได แ ก ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต และนำจำนวนโรงเรียนมาเทียบสัดสวนรอยละ 80 ของ
แตละภาค และเลือกโรงเรียนสำหรับเปนกลุม ตัวอยางโดยการสุม อยางงาย (simple random sampling)
ไดจำนวนโรงเรียน 14 โรง
2. กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ
รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejecie
and Morgan อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศ
จากจำนวนประชากรทัง้ หมดจำนวน 1,009 คน เปนผูบ ริหาร จำนวน 45 คน ไดกลุม ตัวอยางผูบ ริหาร
จำนวน 17 คน
3. กำหนดการสุม ตัวอยางของครูผสู อนไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน
(Krejecie and Morgan อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติ
ไตรยางศ จ ากจำนวนประชากรทั้ ง หมดจำนวน 1,009 คน เป น ครู ผู ส อน จำนวน 694 คน
ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จำนวน 261 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จำนวน 278 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน
แบบสำรวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิ เทศของผู บริ หาร
และการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ซึง่ คาความเชือ่ มัน่ ตัวแปรตน เทากับ 0.958 ตัวแปรตาม
เทากับ 0.962
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรบั แบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 278 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Vol.6 No. 1 January-June 2015

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

147

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและระดับการปฏิบัติงานของ
ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและการปฏิบัติ
งานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสนั (Pearson’s product moment correlation coefficient: rxy)
4. การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression analysis)
5. การวิเคราะหคำถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
การนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย นที่
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ระดั บ พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม

¡§·¦¦¤µ¦·Á« °¼o¦·®µ¦
1. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥µ¦ª»¤
2. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨
3. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«Â¦nª¤¤º°
4. ¡§·¦¦¤µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ
¦ª¤

Xҧ
4.00
3.87
4.01
3.95
3.96

S.D.
0.57
0.70
0.81
0.84
0.65

¦³´
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

(n = 278)
¨Îµ´
2
4
1
3

จากตารางที่ 1 พบว า พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารของในโรงเรี ย นที่ จั ด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.65) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใ นระดับมาก
ทุกขอ โดยจัดลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ ( =4.01,
S.D.=0.81) รองลงมา คือ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม ( =4.00, S.D.=0.57)
พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ ( =3.95, S.D.=0.84) และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำ ( =3.87,
S.D.=0.70) ตามลำดับ
2. ระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ และลำดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ต าม
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ใ นโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม
µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼
1. µ¦·´··¦¦¤µª·µµ¦Á¸É¥ª´µ¦¡´µª·µ¸¡
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9
6
5
7
8
3

4.15
4.36
4.33
4.21
4.10
4.19
4.17

0.56
0.52
0.50
0.54
0.57
0.59
0.44

¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ
¤µ

7
1
2
4
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5

จากตารางที่ 2 พบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก ( =4.17, S.D. = 0.44) เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใ นระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย ไดแก ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ( = 4.36,
S.D.=.52) รองลงมา คือ รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ( =4.33, S.D.=.50) และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดขึ้นแกผูเรียน ( =4.22, S.D.=.53) ตามลำดับ
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3
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µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨ (X2)
µ¦·Á«Â¦nª¤¤º° (X3)
µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ (X4)
µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼ (Ytot)
** ¤¸¥´ Îµ´µ··¸É¦³´ .01

1.00
0.69** 1.00
0.62** 0.76** 1.00
0.59** 0.76** 0.85** 1.00
0.35** 0.42** 0.39** 0.47**

µ¦·´·µ °¦¼µ¤¤µ¦µª·µ¸¡¦¼ (Ytot)

µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ (X4)

´¤¦³··Í ®´¤¡´r
¦³®ªnµ´ªÂ¦

µ¦·Á«Â¦nª¤¤º° (X3)

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(n = 278)

µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨ (X2)

ตารางที่ 3

µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥µ¦ª»¤ (X1)
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1.00

จากตารางที่ 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศ
ของผูบริหารแตละดานมีคาอยูระหวาง .59 - .85 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง
อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทุ ก ด า น โดยด า นการนิ เ ทศแบบร ว มมื อ กั บ การนิ เ ทศ
แบบไมชี้นำมีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ .85 และดานการนิเทศแบบชี้นำแบบควบคุม
กับการนิเทศแบบไมชี้นำ มีความสัมพันธกันต่ำสุด มีคาเทากับ .59 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศของผูบ ริหาร มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทุกดาน
4. ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่
ส ง ผลต อ การปฏิบัติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 4
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(n = 278)

´¤¦³··Í
µ¦°¥
3.64
nµ¸É
0.21
µ¦·Á«ÂÅ¤n¸ÊÎµ (X4)
0.12
µ¦·Á«Â¸ÊÎµÃ¥Ä®o o°¤¼¨
(X2)
R = 0.49
R2= 0.24
´ªÂ¦¡¥µ¦r

Beta

SE.B

t

Sig.

0.35
0.17

0.15
0.05
0.06

23.68
4.34
2.05

0.00
0.00
0.04

SEE. = 0.45

F = 43.17

Sig.F = 0.00

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในตัวแปรดานการนิเทศแบบ
ไมชี้นำและการนิเทศแบบชี้นำ โดยใหขอมูลเปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาสมการ และสามารถ
อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลของสถานศึกษาไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี
คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.24 ซึ่งแสดงวาการนิเทศแบบไมชี้นำและการนิเทศ
แบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ
ทำนายไดรอยละ 24 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ
= 3.64 + 0.21 (X4) + 0.12 (X2)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z
= 0.35 (Z4) + 0.17 (Z2)
tot

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญดังนี้
1. พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร ในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี
ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือระดับมากที่สุด
รองลงมา ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ และ
พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารมีความมุงมั่นและ
ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศเปนบทบาทหนาที่ที่สำคัญ
ของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับสุพร ธงชัย (2554:
104) เรื่องการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 2 พบว า การนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลุม
การชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามลำดับ
เมื่อพิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่ผูบริหารทำงานรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สาระความรู โดยใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานที่ปฏิบัติและนำไปสูความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับอรสา หอยระยา (2545: 98) ที่ศึกษา
เรื่องสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด เพชรบุ รี พบว า สมรรถภาพการนิ เ ทศ
ของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการนิเทศ
ของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดานการสราง
ทีมงานอยูในระดับมากเปนลำดับแรก ทั้ง 2 กลุม ทั้งนี้เพราะวาการทำงานเปนทีมโดยใหทุกคนมี
สวนรวม เปนรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปสูความสำเร็จของงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิรมล
วิบูลมงคล (2551: 148-149) ที่ศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งผลการวิจัย พบวา อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารเห็น
ความสำคั ญ ในการระดมความคิ ด ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ค น หาป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษา คำนึงถึงความเหมาะสมในการแกปญหาตาง ๆ ในสถานศึกษา
2. การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา
ในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใหครุ สุ ภาออกขอบังคับ
ที่เรียกวา “ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548” ซึ่ง
เปนขอกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดพรอมกับมี
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การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญ
เฉพาะดานและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตอง
มีการพัฒนาตามเกณฑ ที่กำหนดวามีความรู ความสามารถและความชำนาญเพียงพอที่จะดำรง
สถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได และผูบริหารจึงใหความสำคัญในการสงเสริม
ยกยองครูใหเปนครูมืออาชีพ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า การปฏิ บั ติ ง านของครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ อยูในระดับมากทุกดาน โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ครูมีบทบาทสำคัญ
เปนอยางมาก ครูตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มีการแสดงออก การประพฤติและ
การปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปน
ครูอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธา และยึดเปนแบบอยาง เพราะโรงเรียนที่เปด
สอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนโรงเรียนประจำ
ดังนัน้ ครูจะมีความใกลชดิ กับเด็กตลอดเวลาไมวา จะอยูห อ งเรียน หรือหอพัก ดังนัน้ การเปนแบบอยางทีด่ ี
ของครูจึงเปนสิ่งสำคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสนธยา พิมพันธ (2554: 105-106) ได
ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอตะกั่วปา
จั ง หวั ด พั ง งา พบว า การปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ข องครู ทั้ ง 12 มาตรฐาน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68
เมื่อพิจารณา รายมาตรฐาน พบวา อันดับที่ 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คำนึงถึงผลที่เกิดกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 และมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเปนอันดับสุดทาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.16
และสอดคลองกับผลการวิจัยของรังสิมา พานประเสริฐ (2544: 83-84) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากับพฤติกรรมของครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียน
มีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดาน อยูในระดับ
ปานกลาง ครูมีพฤติกรรมตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
มีเพียงดานเดียวที่อยูในระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และพฤติกรรม
ของผูบ ริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบ ริหารการศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
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3. พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติง านของครู ต ามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึ ก ษาพิ เ ศษ พบว า มี พ ฤติ ก รรมการนิ เ ทศ 2 ด า น ที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย
ในภาพรวม ไดรอยละ 24 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้
3.1 พฤติกรรมการนิเทศของผูบ ริหาร ดานการนิเทศแบบไมชนี้ ำ สงผลตอการปฏิบตั งิ าน
ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนผูที่สนับสนุนสงเสริม
และอำนวยความ สะดวกในเรื่องตาง ๆ ใหแกครู เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นและรับฟง
แนวทางในการปฏิบัติงานอยางตั้งใจ ใหรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจแกครูในการปฏิบัติ
งาน และใหครูไดเปนผูต ดั สินใจดวยตนเอง โดยสงผลใหครูปฏิบตั งิ านอยางเต็มใจซึง่ ทำใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลแกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิพงศ เกรอด (2550: 94)
ที่วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน และพฤติกรรมนิเทศแบบไมชี้นำมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เปนพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะที่ครู
ผูรับการนิเทศเปนผูเสนอแนวคิดแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุงพัฒนาการจัด การเรียน
การสอน โดยผูบริหารจะเปนผูคอยรับฟงการเสนอแนวคิด และสงเสริมสนับสนุนใหอิสระและเปด
โอกาสในการคิด การจัดการ การจัดบรรยากาศ ใหกำลังใจ และใหครูเปนผูต ดั สินใจในการแกปญ
 หาเอง
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของชนาลั ย เลิ ศ ประพฤติ (2548: 79) ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรม
การนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก แสดงวา พฤติกรรมการนิเทศของกลุมนิเทศ
เปนที่ยอมรับของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้เพราะวากลุมผูนิเทศซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร
และผูชวยผูนิเทศมีความมุงมั่นในการพัฒนางานใหเปนไปตามจุดมุงหมาย และตระหนักในบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร
3.2 พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล สงผลตอ
การปฏิบตั งิ านของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามบกพรอง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อันดับรองลงมา โดยสงผลตอการปฏิบัติงาน
3 ดาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ 3) การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค
ทั้ ง เนื่ อ งจากครู ใ นโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด
นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติมาก ทั้งดานการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน
ที่หอพักและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองคอยชวยเหลือสนับสนุนครูในดานตาง ๆ
โดยการใหขอมูลเพื่อเปนแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนางาน ซึ่งมีวิธีที่หลากหลายที่จะใหครูเลือกไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับงาน เชน การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เปนตน ทำใหครูมีความพรอม
ที่จะปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552: 79) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของ
ผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
พบว า พฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก
โดยพฤติกรรมการนิเทศดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เชนเดียวกับ
จิ น ตนา เฮงจั น ทร (2547: 152) ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษากลุมโรงเรียนเบิกไพร-คุงพะยอม สปอ. บานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานนิเทศทุกดานอยูในระดับมาก ความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน
พบวา ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน พบวา
ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช
1. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก
บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ควรพั ฒ นาครู ใ ห ไ ด รั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด า นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ เชน กิจกรรมการเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู การผลิต ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นำความรู
ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพผูเรียน และพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการนิเทศของตนเอง โดยใชพฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ
และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารในการนิเทศ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผน
การพัฒนา ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติ ป ญ ญา สั ง กั ด สำนั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ด า นพฤติ ก รรมการนิ เ ทศของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผูสอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่กำหนดได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

สรุป
จากผลการวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม
และรายด า นมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น โดยเรี ย งลำดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย คื อ
พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม พฤติกรรมการนิเทศ
แบบไม ชี้ น ำ และพฤติ ก รรมการนิ เ ทศแบบชี้ น ำโดยให ข อ มู ล ตามลำดั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดแก ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และ
ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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