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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

ในโรงเรยีนท่ีจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา 2) ระดบัการปฏิบตังิานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา และ 

3) พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา กลุมตัวอยาง ไดแก 

ผูบริหาร และครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตาม
สัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน  

  

 
 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 142

ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน 

2. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม 

และรายดาน 

3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และดานการนิเทศแบบ

ชี้นำโดยใหขอมูลขาวสาร สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 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 
“งานดานการศึกษาเปนงานสำคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและ 

ความเส่ือมของชาตินั้นข้ึน อยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ จึงตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง

ยิ่งข้ึน” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  

12 ธันวาคม 2512 และพระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียน 

วังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 27 พฤษภาคม 2513 กลาววา “ครูนั้นจะตองใหความรู

แกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี คือ ดวยความเมตตาตอผูท่ีเปนลูกศิษย และดวยความหวังดี

ตอสวนรวม เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด” จากพระราชดำรัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่กลาวมาขางตน ทำใหเห็นวาการศึกษาน้ันเปนสิ่งสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศและครูเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาเปน

หนวยงานทางการศึกษาที่สำคัญที่สุด เพราะเปนหนวยปฏิบัตภิารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กำหนดไวในหลักสูตร ทั้งทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

ความมีสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยเกิดจากความรวมมือรวมใจ

ในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาคณะครู ผูปกครองและชุมชน การดำเนินงาน 

ของสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จยอมตองอาศัยความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีดี 

ของบุคคลท่ีเก่ียวของทุก ๆ ฝาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) และการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาดังกลาวตองพัฒนากระบวนการสำคัญท้ัง 3 กระบวนการ ไปพรอม ๆ กัน คือ กระบวน 
การบริหาร กระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะกระบวนการ

นิเทศการศึกษาเปนกระบวนการสำคัญ และจำเปนอยางย่ิงเพราะในการนิเทศการศึกษาหรือ 

การนิเทศการสอน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จดำเนินไปไดดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอง
อาศัยกระบวนการซ่ึงเปนการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตอเน่ืองกันและมีระเบียบ แบบแผน  

(วชัรา เลาเรียนดี, 2554: 19) ในสวนของการนเิทศภายในโรงเรียนเปนการทำงานของครูและผูบริหาร 
ทีต่องทำงานรวมกนั เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธภิาพท่ีดขีึน้ เปนไปตามเจตนารมณ

และเปาหมายของการจัดการศึกษา ซึง่เปนหนาท่ีของผูบรหิารจะตองดำเนินงานใหบคุลากรในโรงเรียน

เกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน และตองยอมรับวาบุคลากรในโรงเรียนยอม 

มคีวามแตกตางระหวางบุคคลมหีลากหลายรูปแบบ ผูนเิทศควรมีความรูเก่ียวกับการแบงประเภทของ
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ครูตามสมรรถภาพในการสอนและการปฏิบัติงาน เพ่ือจะเลือกแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ 

ครูผูรับการนิเทศตอไป  

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน  

19 โรงเรียน มีภารกิจจัดการศึกษา ทุกระดับการศึกษา (อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย)  

ในรูปแบบโรงเรียนประจำใหกับกลุม เด็กและเยาวชนพิการ ในวัยเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2553: 5) ดังน้ัน โรงเรียนประจำจึงเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสอง

ของนักเรียนโดยมีครูเปนผูดูแลแทนพอ แม ผูปกครอง หรือที่เรียกวา “ครูหอพัก” การอยูหอพักนั้นครู

ตองมีการดูแลใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ ขณะอยูหอพักดวย ไดแก การทำกิจวัตรประจำวันของ

นักเรียน เชน การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผา และกิจกรรมตาง ๆ  

ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด นอกจากดานการดูแลหอพักแลว ดานการจัดการเรียนการสอนครูที่

สอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาน้ัน ตองมีความรูความเขาใจเร่ืองการสอนและการดูแลเด็ก 

ซึ่งครูตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากน้ีตองมีจิตใจที่เมตตา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

และตองการท่ีจะใหความชวยเหลือเด็กพิเศษดวยความจริงใจ มีความอดทนในการท่ีจะปรับพฤติกรรมท่ี

ไมพึงประสงคและสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใหแกเด็กเหลานั้น นอกจากน้ียังตองใหความรัก

ความอบอุนเปรียบเสมือนพอแมคนท่ีสองของเขาดวย จะเห็นไดวาครูที่อยูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษน้ัน  

มีภารกิจหนาที่ที่ตองปฏิบัติมากท้ังดานการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

จากหนาที่ที่ตองปฏิบัติมีมากอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนและ 

การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของครู ซึ่งสอดคลองกับวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ (2539: 24) กลาววา 

บุคลากรดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมักทำงานหนัก ซึ่งอาจทำใหปญหาอ่ืน ๆ ตาม
มา และจากการศึกษาพบวา ผูดูแลตองใชเวลาการดูแลนานถึงประมาณ 12 ชั่วโมง และมีกิจกรรม 

ที่ยุงยากนานถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นไป  

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการนิเทศของ 
ผูบริหารนับวามีความสำคัญมาก เพราะถาผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารและ 

การนิเทศภายในโรงเรียนท่ีดีแลวก็จะชวยใหการปฏิบัติงานของครูในทุก ๆ ดานมีคุณภาพ ซึ่งจะ 

สงผลตอการพัฒนาตนเองของครูและนำไปสูการพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญาท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติมากอาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูได ซึ่งผูบริหารจึงควรมีการนิเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุงแกไข พัฒนาในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูผูสอนใหมี 

การปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ผูวจิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาพฤตกิรรมการนิเทศของผูบรหิารทีส่งผลตอการปฏบิตังิาน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูที่เกี่ยวของนำผลจากการวิจัยไป

เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการนิเทศภายใน และการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

เพื่อใหการนิเทศและการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณของวชิาชีพครูตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัด 

การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

วิธีดำเนินการ 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูวิจัยไดกำหนด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ในโรงเรียนท่ีจัด 
การเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากโรงเรียน 19 โรงเรียน ประกอบดวย  

ผูบริหาร จำนวน 60 คน และครูผูสอน จำนวน 949 คน รวมทั้งสิ้น 1,009 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 278 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

 1. กำหนดกลุมตัวอยางของโรงเรียนโดยใชการสุมแบบแบงชั้น (stratified random 

sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 194-195) ซึ่งแบงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มี 
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ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามภูมิภาค 6 ภาค  

ตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต และนำจำนวนโรงเรียนมาเทียบสัดสวนรอยละ 80 ของ

แตละภาค และเลือกโรงเรียนสำหรับเปนกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) 

ไดจำนวนโรงเรียน 14 โรง 

2. กำหนดกลุมตัวอยางของผูบริหาร ประกอบดวย ผูอำนวยการ จำนวน 1 คน และ 

รองผูอำนวยการ จำนวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejecie 

and Morgan อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศ 

จากจำนวนประชากรท้ังหมดจำนวน 1,009 คน เปนผูบริหาร จำนวน 45 คน ไดกลุมตัวอยางผูบริหาร 

จำนวน 17 คน 

3. กำหนดการสุมตวัอยางของครผููสอนไดมาโดยใชตารางสำเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแกน 

 (Krejecie and Morgan อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) และเทียบสัดสวนบัญญัติ

ไตรยางศจากจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 1,009 คน เปนครูผูสอน จำนวน 694 คน  

ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จำนวน 261 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด จำนวน 278 คน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ สำหรับผูบริหารและครูผูสอน มี 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปน

แบบสำรวจรายการ (checklist)  
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

และการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลักษณะของแบบสอบถาม 
เปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดบั ซึง่คาความเชือ่มัน่ตวัแปรตน เทากบั 0.958 ตวัแปรตาม 

เทากับ 0.962 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืนดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 278 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี

และคารอยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 

2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและระดับการปฏิบัติงานของ 

ครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารและการปฏิบัติ

งานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 

เพียรสนั (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

) 

4. การวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise 

multiple regression analysis) 

5.  การวิเคราะหคำถามปลายเปด เก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรม

การนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ี 

จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
1.  ระดับพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 1 
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จากตารางที่ 1 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารของในโรงเรียนท่ีจัด 

การเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.65) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

ทุกขอ โดยจัดลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ (  =4.01,  

S.D.=0.81) รองลงมา คือ พฤติกรรมการนิเทศแบบช้ีนำโดยการควบคุม ( =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 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก 

 บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม 

 
(n = 278) 

X S.D.  
1. 4.00 0.57  2
2. 3.87 0.70  4
3.  4.01 0.81  1
4.  3.95 0.84  3

 3.96 0.65  
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จากตารางท่ี 2 พบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัด 

การเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก (  =4.17, S.D. = 0.44) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 

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.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน

ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 3 
 

(n = 278) 
 X S.D.  

1. 
    3.89 0.58 

 
 9 

2.   4.18 0.53  6
3. 4.19 0.52  5
4. 4.15 0.57  7
5. 4.10 0.59  8
6.  
     

4.22 0.53  3

7. 4.15 0.56  7
8.  4.36 0.52  1
9. 4.33 0.50  2
10. 4.21 0.54  4
11. 4.10 0.57  8
12. 4.19 0.59  5

 4.17 0.44  

ตารางที่ 2   คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการปฏิบัติงานของครูตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

  ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม 
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน 

 ของครูตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูในโรงเรยีนท่ีจดัการเรยีนการสอนเด็กทีม่คีวามบกพรอง  

 ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
                                                                                                             (n = 278) 

 
 

 (X
1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 (X
4) 

 (Y tot
) 

 (X1) 1.00  
 (X2) 0.69** 1.00  

 (X3) 0.62** 0.76** 1.00  
(X4) 0.59** 0.76** 0.85** 1.00 

 (Ytot) 0.35** 0.42** 0.39** 0.47** 1.00
**  .01 

จากตารางท่ี 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศ 

ของผูบริหารแตละดานมีคาอยูระหวาง .59 - .85 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานการนิเทศแบบรวมมือกับการนิเทศ 

แบบไมชี้นำมีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ .85 และดานการนิเทศแบบชี้นำแบบควบคุม 

กับการนิเทศแบบไมชี้นำ มีความสัมพันธกันต่ำสุด มีคาเทากับ .59 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการนิเทศของผูบรหิาร มคีวามสัมพนัธทางบวกกับการปฏิบตังิาน
ของครตูามมาตรฐานวิชาชพีคร ู ในโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนเด็กทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญา 

สงักดัสำนกับรหิารงานการศึกษาพิเศษ อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 ทกุดาน 

4.  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่ 
สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็ก 

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

 ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียน 

 การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 (n = 278) 

 Beta SE.B t Sig. 

 
 (X4) 

 
(X2) 

3.64
0.21 
0.12 

0.35 
0.17 

0.15
0.05 
0.06 

23.68 
4.34 
2.05 

0.00
0.00 
0.04 

R = 0.49 R2= 0.24 SEE. = 0.45 F = 43.17 Sig.F = 0.00

จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในตัวแปรดานการนิเทศแบบ 

ไมชี้นำและการนิเทศแบบชี้นำ โดยใหขอมูลเปนตัวแปรซ่ึงไดรับการคัดเลือกเขาสมการ และสามารถ

อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลของสถานศึกษาไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมี

คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.24 ซึ่งแสดงวาการนิเทศแบบไมชี้นำและการนิเทศ 

แบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถ

ทำนายไดรอยละ 24 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 
 

tot
       =     3.64 + 0.21 (X

4
) + 0.12 (X

2
) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 Z 
tot

       =    0.35 (Z
4
) + 0.17 (Z

2
) 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญดังนี้ 

1.  พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมี 

ความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือระดับมากท่ีสุด  

รองลงมา ไดแก พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม  พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ และ

พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารมีความมุงมั่นและ

ตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนที่มีตอการนิเทศภายใน เพราะการนิเทศเปนบทบาทหนาท่ีที่สำคัญ

ของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือและพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับสุพร  ธงชัย (2554: 

104) เรื่องการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา การนิเทศของผูบริหารสถานศึกษา 

กับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลุม  

การชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือมีคาเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งเปน

พฤติกรรมที่ผูบริหารทำงานรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

สาระความรู โดยใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานท่ีปฏิบัติและนำไปสูความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับอรสา  หอยระยา (2545: 98) ที่ศึกษา

เร่ืองสมรรถภาพการนิเทศของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติภารกิจการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวา สมรรถภาพการนิเทศ 

ของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการนิเทศ 

ของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดานการสราง

ทีมงานอยูในระดับมากเปนลำดับแรก ทั้ง 2 กลุม ทั้งน้ีเพราะวาการทำงานเปนทีมโดยใหทุกคนมี

สวนรวม เปนรูปแบบหนึ่งท่ีจะนำไปสูความสำเร็จของงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิรมล  
วิบูลมงคล (2551: 148-149) ที่ศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งผลการวิจัย พบวา อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารเห็น

ความสำคัญในการระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อคนหาปญหาท่ีเกิดขึ้นใน 
สถานศึกษา คำนึงถึงความเหมาะสมในการแกปญหาตาง ๆ ในสถานศึกษา  

2.  การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน 

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ี เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนา 

ในวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใหคุรุสภาออกขอบังคับ 
ที่เรียกวา “ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548” ซึ่ง

เปนขอกำหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดพรอมกับมี
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การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญ

เฉพาะดานและความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตอง

มีการพัฒนาตามเกณฑ ที่กำหนดวามีความรู ความสามารถและความชำนาญเพียงพอท่ีจะดำรง

สถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได และผูบริหารจึงใหความสำคัญในการสงเสริม

ยกยองครูใหเปนครูมืออาชีพ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ อยูในระดับมากทุกดาน โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนมีคาเฉล่ีย

สูงสุด เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ครูมีบทบาทสำคัญ

เปนอยางมาก ครูตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน มีการแสดงออก การประพฤติและ

การปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปน

ครูอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูเรียนมีความเล่ือมใสศรัทธา และยึดเปนแบบอยาง เพราะโรงเรียนที่เปด

สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนโรงเรียนประจำ 

ดังน้ันครูจะมีความใกลชิดกับเด็กตลอดเวลาไมวาจะอยูหองเรียน หรือหอพัก ดังน้ัน การเปนแบบอยางท่ีดี

ของครูจึงเปนส่ิงสำคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสนธยา  พิมพันธ (2554: 105-106) ได

ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอตะก่ัวปา 

จังหวัดพังงา  พบวา การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูทั้ง 12 มาตรฐาน  

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.68  

เม่ือพิจารณา รายมาตรฐาน พบวา อันดับท่ี 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก 

ผูเรียนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย

คำนึงถึงผลที่เกิดกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.91 และมาตรฐานท่ี 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

ของผูบริหารโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  
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3. พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ พบวา มีพฤติกรรมการนิเทศ 2 ดาน ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนาย 

ในภาพรวม ไดรอยละ 24 โดยอภิปรายผลเปนรายดาน ดังนี้ 

 3.1 พฤติกรรมการนเิทศของผูบรหิาร ดานการนิเทศแบบไมชีน้ำ สงผลตอการปฏิบตังิาน 

ของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในทุกดาน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนผูที่สนับสนุนสงเสริม

และอำนวยความ สะดวกในเร่ืองตาง ๆ ใหแกครู เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นและรับฟง

แนวทางในการปฏิบัติงานอยางตั้งใจ ใหรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจแกครูในการปฏิบัติ

งาน และใหครูไดเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง โดยสงผลใหครูปฏิบัติงานอยางเต็มใจซ่ึงทำใหเกิดประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลแกสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสิทธิพงศ  เกรอด (2550: 94)  

ที่วิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา พฤติกรรมการนิเทศของ 

ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

ทุกดาน และพฤติกรรมนิเทศแบบไมชี้นำมีคาเฉล่ียมากที่สุด เปนพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะที่ครู

ผูรับการนิเทศเปนผูเสนอแนวคิดแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุงพัฒนาการจัด การเรียน 

การสอน โดยผูบริหารจะเปนผูคอยรับฟงการเสนอแนวคิด และสงเสริมสนับสนุนใหอิสระและเปด

โอกาสในการคดิ การจดัการ การจัดบรรยากาศ ใหกำลงัใจ และใหครเูปนผูตดัสนิใจในการแกปญหาเอง 

สอดคลองกับผลการวิจัยของชนาลัย  เลิศประพฤติ (2548: 79) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม 

การนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการนิเทศของกลุมผูนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก แสดงวา พฤติกรรมการนิเทศของกลุมนิเทศ

เปนท่ียอมรับของผูรับการนิเทศ ทั้งน้ีเพราะวากลุมผูนิเทศซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร 

และผูชวยผูนิเทศมีความมุงม่ันในการพัฒนางานใหเปนไปตามจุดมุงหมาย และตระหนักในบทบาท

หนาที่ของผูบริหาร  
 3.2 พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล สงผลตอ

การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อันดับรองลงมา โดยสงผลตอการปฏิบัติงาน 
3 ดาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) การพัฒนา
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สื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ 3) การรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค  

ทั้งเน่ืองจากครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัด 

นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติมาก ทั้งดานการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน

ที่หอพักและงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน  

และการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองคอยชวยเหลือสนับสนุนครูในดานตาง ๆ  

โดยการใหขอมูลเพ่ือเปนแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนางาน ซึ่งมีวิธีที่หลากหลายที่จะใหครูเลือกไป

ปฏิบัติใหเหมาะสมกับงาน เชน การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เปนตน ทำใหครูมีความพรอม 

ที่จะปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ (2552: 79) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการนิเทศของ 

ผูบริหารกับประสิทธิภาพการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 

พบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

โดยพฤติกรรมการนิเทศดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด เชนเดียวกับ

จินตนา เฮงจันทร (2547: 152) ที่ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานนิเทศของผูบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษากลุมโรงเรียนเบิกไพร-คุงพะยอม สปอ. บานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบวา 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานนิเทศทุกดานอยูในระดับมาก ความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน 

พบวา ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในความตองการรับการนิเทศของครูผูสอน พบวา 

ครูมีความตองการรับการนิเทศจากผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

1.  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรพัฒนาครูใหไดรับการพัฒนาวิชาชีพดานการปฏิบัติกิจกรรม 

ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ เชน กิจกรรมการเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู การผลิต ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เปนตน เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน นำความรู 

ที่ไดไปพัฒนาศักยภาพผูเรียน และพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการนิเทศของตนเอง โดยใชพฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นำ 

และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูลขาวสารในการนิเทศ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผน

การพัฒนา ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอง

ทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

สถานศึกษาและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผูสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

ที่กำหนดได 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ 

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ 

 

สรุป 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารในโรงเรียนที่จัดการเรียน 

การสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวม

และรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 

พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยการควบคุม พฤติกรรมการนิเทศ

แบบไมชี้นำ และพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล ตามลำดับ การปฏิบัติงานของครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และพฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร 

ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ไดแก ดานการนิเทศแบบไมชี้นำ และ 

ดานการนิเทศแบบชี้นำโดยใหขอมูล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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