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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครผููช้ว่ยในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ประชากร คอื 
ครูผู้ช่วยโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำานวน 358 คน กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 188 คน และสุม่แบบแบ่งชัน้ตามขนาดโรงเรยีน จากน้ันนำามาเทยีบสดัสว่นบญัญติัไตรยางค ์โดย
ระบุให้ครูผู้ช่วย 1 คน มี ครูพี่เลี้ยง 1 คน รวม 376 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม จำานวน 2 ฉบับ 
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทักษะที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ส่วนการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การปฏิบตังิานทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นการใชภ้าษาและเทคโนโลยี
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 ทักษะของครูพี่เลี้ยงในภาพรวมทั้ง 5 ทักษะสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การปฏบิตังิานของครผููช้ว่ยดา้นการจดัการเรยีนการสอนไดร้อ้ยละ 8.8 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 (R2=.088, p=.031) โดยทักษะด้านความเป็นผู้นำามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ß=.036, p=.003)

คำ�สำ�คัญ: ทักษะการนิเทศ ครูผู้ช่วย

Abstract

This research aims to study the supervisory skills of mentors that effected the  
performance of assistant teachers in secondary schools under the Secondary Education 
Area 1. The research population was 358 assistant teachers in secondary schools under the 
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บทนำา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายการสอนทีไ่ดร้บัการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับ
ราชการครจูะเริม่ตน้รบัราชการในตำาแหนง่ของครผูู้
ช่วย โดยจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มในตำาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี 
ทัง้นีจ้ะมกีารประเมนิเปน็ระยะๆ อย่างตอ่เนือ่งทกุ 
6 เดอืน รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารนี้
สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษากำาหนด เพือ่ใหก้ารเตรยีมความพรอ้ม
และพฒันาอย่างเขม้ เปน็เวลาสองปกีอ่นแตง่ตัง้ให้
ดำารงตำาแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐาน 
บรรลุตามความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วย
มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม 
และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ระยะเวลาในการ
ดำารงตำาแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการ
ทำางานจงึเปน็ระยะเวลาทีม่คีวามสำาคญัและจำาเปน็
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะ

ต้องพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย
ให้ดำารงตำาแหน่งครูที่มีคุณภาพให้ได้ (สำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2561)

การนิเทศภายในโรงเรยีน เปน็ภารกิจสำาคญั
อย่างหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาครู 
ผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
อยา่งตอ่เนือ่ง มพีฤตกิรรมเปน็ครมูอือาชพี ปฏบิติั
งานด้วยความมั่นใจ ขวัญและกำาลังใจดี แต่ด้วย
เหตุที่ศึกษานิเทศน์มีไม่เพียงพอ การจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนจึงมีความสำาคัญมาก เพราะผู้
ทำาหน้าที่นิเทศเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วและ 
มีความใกล้ชิดกับครู ย่อมจะมองเห็นปัญหาและ
ลูท่างทีจ่ะนเิทศการศกึษาใหไ้ดร้บัผลดทีีส่ดุ (จไุรรตัน ์ 
สุดรุ่ง, 2559) และสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี  
(2556) ได้กล่าวถึง การนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นการนิเทศดำาเนินการโดยบุคลากรในโรงเรียน
เป็นหลัก ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น ถึงแม้ว่า

Secondary Educational Service Area Office 1. The sample included a total of 376 people 
which were 188 assistant teachers in secondary schools under the Secondary Educational 
Service Area Office 1, sampled through Stratified Sampling based on the schools’ sizes, and 
188 mentors (1 mentor per 1 assistant teacher), sampled through the Rule of Three. Two 
Likert scale questionnaires were used as a tool. The data were analyzed using frequency  
distribution, percentage, and standard deviation calculations as well as multiple regression 
analysis.

 The results revealed that the overall supervisory skills were at a high level and the 
skill with the highest average was the interpersonal skill=4.59. The overall performance of the 
assistant teachers was at a high level, and the performance with the highest average was the 
use of language and technology=4.43. The overall supervisory skills could significantly explain 
8.8 % of variance in the assistant teachers’ performance of learning management (R2=.088, 
p=.031). The leadership skill had a positive correlation with the assistant teachers’performance 
of learning management at statistical significance of .01 (ß=.036, p=.003).

Keywords: Skills, Assistant Teachers, Secondary School
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จดุเนน้จะอยูท่ีก่ารนิเทศการจดัการเรียนการสอนท่ี
มุง่พฒันาผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและสมรรถภาพ
ของคร ูแตก่ารนเิทศภายในโรงเรยีนยงัหมายถงึการ
ดำาเนนิการในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ศึกษาในโรงเรียนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ช่วย โรงเรียน
ต้องมีระบบการพัฒนาครูเริ่มเข้าสู่วิชาชีพ มีการ
กำาหนดบทบาทหน้าที่ครูพี่เลี้ยงของครูใหม่อย่าง
ชดัเจน ครพูีเ่ลีย้งจะชว่ยเหลอืครใูหม่ในการปรบัตัว 
การจดัการเรยีนการสอน และการเรยีนรูง้านภายใน
โรงเรยีน การนเิทศแบบ พีเ่ลีย้ง ผูน้เิทศจะตอ้งเปน็
ผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ มีบทบาทที่ใกล้
ชิดมากกว่าการเป็นผู้นิเทศทั่วไป ท้ังนี้คุณสมบัติ
หลักที่สำาคัญของบุคคลที่จะทำาหน้าที่ครูพี่เลี้ยงให้
แก่ครูใหม่นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีทัศนคติ หรือ
ความคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) มีความ
ประพฤติดีสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ครูได้ บทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญของครูพี่เลี้ยง 
ไดแ้ก ่การถา่ยทอดขอ้มลูตา่งๆ ภายในโรงเรยีนให้
แกค่รใูหมร่บัทราบ รวมถงึจะตอ้งเปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษา
และช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัว 
ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ตลอดทั้งต้องมีการ 
ตรวจสอบและติดตามผลความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่ให้กับครูใหม่ด้วย (จุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2559)

ดังน้ัน การที่ผู้นิเทศจะดำาเนินการนิเทศ
ภายในใหป้ระสบความสำาเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สูงสุดได้นั้น ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
สามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะการ
นิเทศเป็นส่วนสำาคัญอย่างหนึ่งที่จะทำาให้ผู้รับการ
นเิทศได้เข้าใจกระบวนการเกีย่วกบั การนเิทศมาก
ยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นแรงจูงใจที่จะทำาให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้
ด้วยตนเอง ผู้ที่ทำาหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียนจึง
จำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการ

นเิทศตา่งๆ เพือ่จะช่วยให้การดำาเนนิการนเิทศเปน็
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ Wiles (1967) ได้ระบุ
ถึงทักษะสำาคัญที่ผู้นิเทศควรมีนั้น 5 ประการ คือ

1. ทกัษะด้านความเปน็ผูน้ำา (Leadership)

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relation)

3. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม (Group 
Process)

4. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล  
(Personnel Administration)

5. ทกัษะด้านการประเมนิผล (Evaluation)

การปฏบิตังิานของครผููช้ว่ยมคีวามสำาคญั
อยา่งยิง่ ครผููช้ว่ยจงึตอ้งไดร้บัการบม่เพาะ สง่เสรมิ 
สนับสนุนและพัฒนาให้ครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานจึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา และสามารถนำาไป
ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ (สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2558) จากผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยที่ผ่านมา พบว่าการปฏิบัติ
ราชการ 2 ปี ของครูที่เริ่มเข้าสู่วิชาชีพ มาตรฐาน
ในการดำาเนนิงานยงัดอ้ยคณุภาพ ขาดระบบพีเ่ลีย้ง
ผู้ชี้แนะที่ดี การประเมินผลการปฏิบัติงานยังขาด
ประสิทธิภาพ (สิทธิกร สัมพันธ์กาญจน์, 2559) 

จากความสำาคัญของทักษะการนิเทศและ
ปญัหาการปฏบิตังิานของครผููช้ว่ย ผูว้จิยัจงึมคีวาม
ต้องการศึกษาทักษะการนิเทศของครูพ่ีเล้ียงที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องจากสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นเขตพื้นท่ีการ
ศกึษาทีไ่ดร้บัการจดัสรรอตัราขา้ราชการครสูำาหรบั
การสอบบรรจุและเข้ารับราชการในตำาแหน่งครู 
ผูช้ว่ยจำานวนมากในทกุปงีบประมาณ และเปน็เขต
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พื้นที่ที่มีจำานวนโรงเรียน 67 โรงเรียนซึ่งมากที่สุด
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
ทั่วประเทศ (กลุ่มบริหารงานบุคคล สำานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, 2561) ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลสำาหรับการวางแผน
การประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มของ
ครูผู้ช่วย สำาหรับผู้ที่ทำาหน้าที่นิเทศครูผู้ช่วยใน
อนาคต สามารถช่วยเหลือครูผู้ช่วยตรงตามความ
ต้องการในการพัฒนา นำาไปสู่การพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยง
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัศกึษาทกัษะการ
นิเทศของครูพี่เลี้ยงท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้

1. ประช�กร 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั คือ ครผููช่้วยท่ีได้
รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2561 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรงุเทพมหานคร จำานวน 358 คน (สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2561)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้ช่วย
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2561 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
1 กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรการกำาหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1973) จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 188 คน ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยมีการดำาเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากครผูู้ชว่ย และหวัหนา้กลุม่สาระ
การเรยีนรูห้รอืผูท้ีไ่ดร้บัคำาสัง่แตง่ตัง้ในการนเิทศครู
ผู้ช่วยแต่ละคน โดยครูผู้ช่วยแต่ละคนจะมีหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ท่ีได้รับคำาสั่งแต่งตั้งใน
การนิเทศครูผู้ช่วยอย่างละ 1 คน (1: 1) ดังนั้น
จึงทำาให้การวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลวิจัยทั้งสิ้น 376 คน

2. ขอบเขตด้�นเนื้อห� 

การศกึษาทกัษะของผูท้ำาหนา้ทีน่เิทศภายใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยยึดหลักตามทฤษฎี 
คมิบอลล ์ไวลส ์(Wiles, 1967) ทกัษะของผูน้เิทศ
ควรมีนั้น 5 ประการ คือ

 1. ทักษะด้านความเป็น ผู้นำา  
(Leadership)

 2. ทกัษะดา้นมนษุยสมัพนัธ ์(Human 
Relation)

 3. ทกัษะดา้นกระบวนการกลุม่ (Group 
Process)

 4. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration)

 5. ทักษะด้านการประเมินผล  
(Evaluation)

การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้กรอบเนื้อหาของ คู่มือ
การประเมนิการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่าง
เข้มด้านการปฏิบัติงาน สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2561) 
ดังต่อไปนี้

 1. การจัดการเรียนการสอน

 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน
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 3. การพัฒนาตนเอง

 4. การทำางานเป็นทีม

 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหาร
งานของสถานศึกษา

 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ใช้ทักษะของผู้นิเทศตามแนวคิด
ของ Wiles (1967) 5 ด้าน มาเป็นกรอบในการ
วิจัยดังภาพประกอบ 1

นิยามศัพท์เฉพาะ

ครผููช้ว่ย หมายถงึ ครทูีไ่ด้รบัการคดัเลือก
และบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กระทรวงศกึษาธิการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งครูในปีการ
ศึกษา 2561

ทกัษะด�้นคว�มเปน็ผูน้ำ� หมายถงึ ความ
สามารถของครูพีเ่ลีย้งในทางวชิาการ มคีวามรอบรู้
ทีจ่ะแนะนำาและชีแ้นะ รวมทัง้มคีวามสามารถจงูใจ
ให้ครูผู้ช่วยร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมี
ความศรัทธาและน่าเชื่อถือ

ทกัษะด�้นมนษุยสมัพนัธ ์หมายถงึ ความ
สามารถของครพูีเ่ลีย้งในการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์
อนัดกีบัครผููช้ว่ย เพือ่ใหเ้กดิการยอบรบั นบัถอื เกดิ
ความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะด้�นกระบวนก�รกลุ่ม หมายถึง 

ภ�พประกอบ 1 กรอบการวิจัย

1. ทักษะด้านความเป็นผู้นำา 

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 

3. ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม 

4. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 

5. ทักษะด้านการประเมินผล 

(Wiles, 1967)

ทักษะของผู้นิเทศ

1. การจัดการเรียนการสอน

2. การบริหารจัดการชั้นเรียน

3. การพัฒนาตนเอง

4. การทำางานเป็นทีม

5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�, 2561)

ก�รปฏิบัติง�นของครูผู้ช่วย

ความสามารถของครูพี่เลี้ยงในการทำางานร่วมกัน
กบัครผููช้ว่ยและบคุคลอืน่ รว่มกนัระดมคดิ รว่มกนั
ทำางาน และร่วมกันตัดสินใจในการแก้ปัญหา เพื่อ
ปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ทักษะด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล หมาย
ถึง ความสามารถของครูพี่เลี้ยงในการมอบหมาย
งานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของครผููช้ว่ย และ
พฒันาครผููช้ว่ยใหม้คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะทำางาน
ให้เกิดประโยชน์ และความพอใจในการทำางาน

ทักษะด้�นก�รประเมินผล หมายถึง 
ความสามารถของครพูีเ่ลีย้งในการตค่ีาผลงานทีไ่ด้
กระทำามาแล้วว่าบังเกิดผลดีมากน้อยเพียงใด โดย
มกีารประเมนิทีเ่ทีย่งตรงและเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืมาตรฐานทีก่ำาหนด ซึง่จะทำาใหเ้ขา้ใจถงึปญัหา
ของแผนการดำาเนินงานและนำาผลการประเมิน 
เพื่อแก้ปัญหาของครูผู้ช่วยให้ดีขึ้น
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ครพูีเ่ลีย้ง หมายถงึ หวัหนา้กลุม่สาระการ
เรียนรู้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่เป็นครู
พี่เลี้ยง ให้คำาปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะนำา
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

ก�รปฏิบัติง�น หมายถึง ความสามารใน
ดา้นการปฏบิตังิานของครผููช้ว่ย ประกอบด้วย การ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การพฒันาตนเอง การทำางานเปน็ทมี งานกจิกรรม
ภารกจิบรหิารงานของสถานศกึษาและการใชภ้าษา
และเทคโนโลยี

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กร

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั คือ ครผููช่้วยท่ีได้
รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2561 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร จำานวน 67 โรงเรียน จำานวน
ครูผู้ช่วย 358 คน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1, 2561)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น จำานวน 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติทักษะการ
นิเทศ โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครผููช้ว่ยเกีย่วกบัระดับการปฏบิตังิานของครผูู้ช่วย 
โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ 

ขั้นตอนก�รสร้�งเครื่องมือ

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เอง ดังนี้

1. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการนิเทศของ 
ผู้นิเทศตามทักษะการนิเทศ 5 ด้าน และขอบข่าย
การปฏบิตังิานของครผููช้ว่ย 6 ดา้น จากนัน้กำาหนด
กรอบแนวคิดและเนื้อหาของเครื่องมือ

2. สร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ใหค้รอบคลมุกรอบเนือ้หาและขอบเขต
การวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  
เพ่ือตรวจสอบค่าความตรงของเน้ือหาและความถกู
ตรง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
1.00

3. จัดทำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ตดิตอ่ทำาหนงัสอืขอความรว่มมอืในการ
เก็บข้อมูล จากสาขานิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลกัสตูร คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อให้ครูผู้ช่วยและหัวหน้า
กลุม่สาระการเรยีนรูห้รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ำา
หน้าที่เป็นครู พี่เลี้ยงในโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ส่งแบบสอบถามจำานวน 376 ฉบับ  
ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั และไดร้บัแบบสอบถาม
กลับคืนมา 276 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 73.40

3. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์เพื่อนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัดำาเนนิการวเิคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการคำานวณค่าทาง
สถติิผา่นทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป 
ทางสถิติ SPSS ได้ดำาเนินการดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
บรรยาย วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และคา่รอ้ยละ (Percentage) และนำาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบคำาบรรยาย

2. การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติทักษะ
การนิเทศของครูพี่เลี้ยงและระดับการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำาผลจาก
แบบสอบถามมาวเิคราะหแ์ละแปลผลในการคำานวณ
หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรมแกรมสำาเร็จรูป SPSS 
และแปลความหมาย

3. การวเิคราะหห์าคา่สหสมัพนัธร์ะหวา่ง
ทกัษะการนิเทศของครพูีเ่ลีย้งและระดบัการปฏบิตัิ
งานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เขต 1 โดยการศกึษา
คา่สัมประสิทธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรสนั (Pearson’s 
Correlation Coefficient)

4. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดย
ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ระหว่างทักษะการนิเทศ
ของครูพี่เลี้ยงกับการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว
กับสถานภาพของครูพ่ีเลี้ยง พบว่าครูพ่ีเลี้ยงส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 52.2 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 22.5 และมีการ
นิเทศการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยทุกเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 68.8 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของครูผู้ช่วย พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการ
ศกึษาระดบัปริญญาตร ีคดิเปน็รอ้ยละ 92.0 สงักดั

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 และได้รับการนิเทศทุกเดือน
คิดเป็นร้อยละ 54.3

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทกัษะการ
นเิทศของครพูีเ่ลีย้งครผููช้ว่ยในโรงเรยีนมธัยมศกึษา
สังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ในภาพรวม พบว่าทักษะการนิเทศของผู้นิเทศใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ 
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะด้าน
ความเป็นผูน้ำา มคีา่เฉล่ียเท่ากบั 4.50 อยูใ่นระดบั 
มากทีส่ดุ และทกัษะดา้นการประเมนิผล มคีา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยใน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 ในภาพรวม พบว่าการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวมมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยใน
สถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ ด้านการ
ใช้ภาษาและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคอื ดา้นการพฒันาตนเอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก และด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
อยู่ในระดับมาก

ตอนที ่4 ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ในการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู พบวา่ ตวัแปรทกุตวั
มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรสนัระหวา่งกัน
ไมเ่กนิ 0.8 จงึไมพ่บปญัหาตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์
ซึ่งกันและกันสูง (Multicollinearity) สามารถนำา
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ตัวแปรดังกล่าวไปวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้

ตอนที ่5 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิ
สาเหตโุดยใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) ระหว่างทักษะ
การนิเทศของครูพ่ีเล้ียงกับการปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยจำาแนกตาม
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ดังนี้

1. ด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการทำานาย (R 
Square) เท่ากับ .088 (p=.031) หมายถึง ใน
ภาพรวมทักษะทั้ง 5 ด้านของครูพี่เลี้ยงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 8.8 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พจิารณาคา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน (ß) ของ
ตวัแปรทกัษะแตล่ะทกัษะ พบว่า ทกัษะด้านความ
เปน็ผูน้ำาของครพูีเ่ลีย้งสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิานของ
ครูผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน (ß) เท่ากับ .360 ซึ่งเป็นความ
สัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ เม่ือทักษะด้านความ
เป็นผู้นำาของครูพี่เลี้ยงมากข้ึน ระดับการปฏิบัติ
งานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วยจะ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

2. ด้�นก�รบริห�รจัดก�รชั้นเรียน

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการทำานาย  
(R Square) เท่ากับ .019 (p=.760) หมายถึง ใน
ภาพรวมทักษะทั้ง 5 ด้านของครูพี่เลี้ยงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยด้านการบริหารจัดการ ชั้นเรียนได้ร้อยละ 
1.9 อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) 
ของตัวแปรทักษะแต่ละทักษะ พบว่า ทักษะทั้ง 5 
ดา้นสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิานของครผููช้ว่ยดา้นการ

บรหิารจดัการชัน้เรยีน อย่างไมม่นียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ทัง้นีต้วัแปรทีม่คีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐาน (ß) สูงสุด คือ ทักษะด้านกระบวนการ
กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) 
เท่ากับ .084 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าว
คอื เมือ่ทกัษะดา้นกระบวนการกลุม่ของครพูีเ่ลี้ยง
มากขึน้ ระดบัการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการ
ชั้นเรียนของครูผู้ช่วยจะมีแนวโน้นเพิ่มขึ้นด้วย

3. ด้�นก�รพัฒน�ตนเอง

พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย  
(R Square) เท่ากับ .039 (p=.377) หมายถึง ใน
ภาพรวมทักษะทั้ง 5 ด้านของครูพี่เลี้ยงสามารถ
อธบิายความแปรปรวนของการปฏบัิติงานของครูผู้
ชว่ยดา้นการพฒันาตนเองไดร้อ้ยละ 3.9 อยา่งไมม่ี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) ของตัวแปร
ทกัษะแตล่ะทกัษะ พบวา่ ทกัษะทัง้ 5 ดา้นสมัพนัธ์
กับการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยด้านการพัฒนา
ตนเอง อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
(ß) สูงสุด คือ ทักษะด้านความเป็นผู้นำา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) เท่ากับ .187 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ เมื่อทักษะ
ด้านความเปน็ผูน้ำาของครพ่ีูเลีย้งมากขึน้ ระดับการ
ปฏิบตังิานดา้นการพฒันาตนเองของครูผูช้ว่ยจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

4. ด้�นก�รทำ�ง�นเป็นทีม

พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย  
(R Square) เท่ากับ .023 (p=.680) หมายถึง ใน
ภาพรวมทักษะทั้ง 5 ด้านของครูพี่เลี้ยงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยด้านการทำางานเป็นทีมได้ร้อยละ 2.3 อย่าง
ไมม่นียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) ของตัวแปร
ทกัษะแตล่ะทกัษะ พบวา่ ทกัษะทัง้ 5 ดา้นสมัพนัธ์
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กับการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยด้านการทำางาน
เป็นทีม อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
(ß) สูงสุด คือ ทักษะด้านความเป็นผู้นำา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) เท่ากับ .179 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ เมื่อทักษะ
ดา้นความเป็นผูน้ำาของครูพีเ่ลีย้งมากข้ึน ระดบัการ
ปฏบิตังิานดา้นการทำางานเปน็ทีมของครผููช้ว่ยจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

5. ด้�นง�นต�มกจิกรรมภ�รกจิบรหิ�ร
ง�นของสถ�นศึกษ�

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการทำานาย (R 
Square) เท่ากับ .022 (p=.700) หมายถึง ใน
ภาพรวมทักษะทั้ง 5 ด้านของครูพี่เลี้ยงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของครู
ผู้ช่วยด้านงานตามกิจกรรมภารกิจบริหารงานของ
สถานศกึษาไดร้อ้ยละ 2.2 อยา่งไมม่นียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน (ß) ของตวัแปรทกัษะแตล่ะทกัษะ 
พบว่า ทักษะทั้ง 5 ด้านสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วยด้านงานตามกิจกรรมภารกิจบริหาร
งานของสถานศึกษาอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 ทัง้นีต้วัแปรทีม่คีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐาน (ß) สงูสดุ คอื ทกัษะดา้นการบรหิารงาน
บุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) 
เทา่กบั .169 ซึง่เปน็ความสมัพนัธเ์ชงิบวก กลา่วคอื 
เมือ่ทกัษะดา้นการบรหิารงานบคุคลของครพูีเ่ลีย้ง
มากขึน้ ระดบัการปฏบิตังิานดา้นงานตามกจิกรรม
ภารกจิบรหิารงานของสถานศกึษาของครผููช้ว่ยจะ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

6. ด้�นก�รใช้ภ�ษ�และเทคโนโลยี

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการทำานาย  
(R Square) เท่ากับ .006 (p=.980) หมายถึง ใน
ภาพรวมทักษะทั้ง 5 ด้านของครูพี่เลี้ยงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติงานของ 

ครผูู้ชว่ยด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีไดร้้อยละ 
0.6 อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) 
ของตัวแปรทักษะแต่ละทักษะ พบว่า ทักษะทั้ง 5 
ดา้นสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิานของครผููช้ว่ยดา้นการ
ใช้ภาษาและเทคโนโลย ีอยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ทัง้นีต้วัแปรทีม่คีา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
มาตรฐาน (ß) สูงสุด คือ ทักษะด้านกระบวนการ
กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (ß) 
เท่ากับ .097 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าว
คอื เมือ่ทกัษะดา้นกระบวนการกลุม่ของครพูีเ่ลี้ยง
มากขึ้น ระดับการปฏิบัติงานด้านการการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีของครูผู้ช่วยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ด้วย

การอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง ทักษะการนิเทศของครู
พี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สามารถอภิปรายผลใน
ประเด็นสำาคัญดังนี้

ภ�พรวมของระดับทักษะก�รนิเทศ

จากภาพรวมผลการวิจัย พบว่า ทักษะ
ของครูพี่เล้ียงที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ เนื่องจากครูพี่เลี้ยงและครูผู้ช่วยมี
การสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศของความ
ไวว้างใจซึง่กนัและกนั โดยครพูีเ่ลีย้งสามารถเขา้ใจ
ความตอ้งการของครผููช้ว่ย พดูคยุในเรือ่งทีค่รผููช้ว่ย
สนใจ มคีวามปรารถนาดตีอ้งการชว่ยเหลอืครผููช้ว่ย 
และร่วมกันแก้ปัญหาทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยได้ ทำาให้
เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างครูพี่เลี้ยงและ
ครูผู้ช่วย ซึ่งสอดคล้องกับ Harris (1985, อ้างถึง
ในรัตนา กาญจนพันธุ์, 2558) ได้กล่าวถึง การมี
มนุษยสัมพันธ์อันดี ซึ่งถือเป็นลักษณะท่ีสำาคัญท่ี 
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ผูน้เิทศพึง่จะตอ้งมซีึง่การสรา้งมนษุยสมัพนัธท์ีด่มีี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการ
ทำางานต่างๆ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้นิเทศ
จะตอ้งรูจ้กักระบวนการสรา้งมนษุยสมัพนัธท์ีด่ ีดงั
นัน้ผู้นเิทศควรแสดงพฤตกิรรมปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลทีด่ท้ัีงรายบคุคลและรายกลุม่ รูจ้กัสงัเกต และ
มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้การนิเทศประสบ
ความสำาเร็จ และสอดคล้องกับ Alfonso, Firth 
and Neveille (1981, อ้างถึงใน สุรีย์รัตน์ หลิม
เลก็, 2558) ไดศ้กึษาทกัษะการนเิทศของผูบ้รหิาร
สถานศึกษากับสมรรถนะครูสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่าทักษะ
ของการนิเทศในทักษะเชิงมนุษย์ (Human skills) 
เปน็ความสามารถในการเขา้กบัคนอืน่ๆ ได ้หรอืมี
ศลิปะในการเขา้กบัคนอืน่ สรา้งความสมัพนัธแ์ละ 
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งการมี
อิทธิพลสร้างแรงจูงใจผู้อื่น ลักษณะของผู้นิเทศที่
มีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การมีความเห็นอกเห็นใจ 
เข้าใจในความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งรูปร่าง
ลักษณะภายนอกและภายใน ผู้นิเทศต้องเข้าใจ
ในพฤติกรรมและให้การตอบสนองในทางที่พึง
ประสงค์ สร้างความร่วมมือระหว่างกันแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเป็น
แบบอย่างของครูผู้ช่วย

ภ�พรวมของระดับก�รปฏิบติัง�นของ
ครูผู้ช่วย

จากภาพรวมผลการวิจยั พบว่า การปฏบิติั
งานของครผููช้ว่ยทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื การใชภ้าษา
และเทคโนโลย ีเน่ืองจากกระบวนการจดัการเรยีน
การสอนในยุคปัจจุบัน มีการนำาเทคโนโลยีและสื่อ
การสอนทีท่นัสมยัมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
โรงเรยีนแทบทกุโรงเรยีนมกีารปรบัรปูแบบการสอน 
การส่ังงานของครู การสง่การบา้น และการสง่ขอ้มลู
ขา่วสารการศกึษาผ่านระบบออนไลน์ บทบาทของ

ครคูอืครจูะตอ้งเปน็ผูส้รา้งสรรค ์สง่เสรมิใหน้กัเรยีน
ได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด ทำาให้ครูผู้ช่วย
ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมทีกัษะการใชภ้าษา
และเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาผูเ้รียนและพฒันาตนเอง
อย่างสม่ำาเสมอ ครูผู้ชว่ยสามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับ รสสุคนธ์ มกรมณี (2556) กล่าว
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรยีนการสอน เปน็เรือ่งของครทูกุคนไม่ใช่ครผูู้สอน
คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ชว่ยในการทำางาน การพฒันาตนเอง 
และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะ
สมและมปีระสทิธิภาพ ครตู้องปรบัเปลีย่นบทบาท
จากการเป็นผู้สอน มาเป็นผู้อำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้คำาแนะนำา ปรึกษากับ
ผูเ้รยีนในการเรยีนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด ้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ทกัษะก�รนเิทศของครพูีเ่ลีย้งทีส่ง่ผล
ต่อก�รปฏิบัติง�นของครูผู้ช่วย

จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้านความ
เป็นผู้นำาส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยด้าน
การจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด ซ่ึงทักษะด้าน
ความเปน็ผูน้ำาของครพูีเ่ลีย้ง คอืครพูีเ่ลีย้งมกีารเสนอ
แนวคดิและวธิกีารสอนใหม่ๆ  ตลอดทัง้การแนะนำา
แหล่งวสัดอุุปกรณใ์ห้แกค่รผููช้ว่ย แนะนำาครผููช้ว่ยให้
เป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ครู
ผู้ช่วยได้แสดงศักยภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สิง่ใหม่ๆ  ในการจดัการเรยีนการสอน สง่เสรมิใหค้รู
ผู้ช่วยออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ รวมทั้งส่งเสริมในด้านการปฏิบัติ
งานของครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยงกล่าวยกย่อง ชมเชย 
เมื่อครูผู้ช่วยปฏิบัติงานได้สำาเร็จด้วยความจริงใจ 
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ทำาให้ครูผู้ช่วยเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรู้ใน
การปฏบัิตงิาน มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การเลอืกใช้สือ่ เทคโนโลย ีและแหลง่เรยีนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัการจดัการเรยีนการสอนได้เปน็อยา่ง
ดี ซึ่งสอดคล้องกับ วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ และมารุต 
ทรรศนากรกุล (2562) ที่ได้กล่าวถึงทักษะด้าน
ความเป็นผู้นำาว่าเป็นทักษะที่จำาเป็นทักษะหนึ่งใน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ผู้นิเทศจะต้อง
เป็น ผู้ที่มีภาวะด้านความเป็นผู้นำา มีความรอบรู้
ทางวชิาการ รอบรูท้ีจ่ะแนะนำาและชีแ้นะใหแ้กผู่อ้ืน่
ได ้นอกจากนีส้อดคลอ้งกบั Wlies (1976, อา้งถงึ 
ใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) ได้กล่าวถึงทักษะ
ด้านความเป็นผู้นำาเป็นทักษะที่ผู้นิเทศมีภาวะการ
เป็นผู้นำา ชักนำาให้ผู้อื่นยอมรับวัตถุประสงค์ในการ
ทำางานร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และแนะนำาครู
ให้เป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน และได้กล่าว
ถึงกระบวนการนำา (Leading Process) เป็นกระ
บวนการนำาบุคคลต่างๆ ในการทำางาน ประกอบ
ด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ให้คำา
ปรึกษาแนะนำา สร้างแรงจูงใจในการทำางานเพ่ือ
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับ 
Sergiovanni (1983, อา้งถงึใน อรุาภรณ ์คนูาเอก, 
2554) ได้กล่าวถึง ทักษะด้านความเป็นผู้นำา เป็น
ทกัษะพืน้ฐานจำาเป็น ผูน้เิทศเปน็ผูน้ำาทางการดา้น
การวางแผน การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร 

การจดัการและการดำาเนนิงาน การมอบหมายงาน 
การประเมินผล การบริหารงานเป็นทีม และการ
ตัดสินใจ เป็นต้น ทักษะความเป็นผู้นำาถือว่าเป็น
ยุทธวิธีการจัดการกับทุกสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่ง
หมายทีจ่ะทำาใหก้จิกรรมตา่งๆ ประสบผลสำาเรจ็ได้

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งนี้

  1. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 ควรจดัใหม้กีารอบรม ใหค้วาม
รู ้และสมัมนา เกีย่วกบัการทกัษะการนเิทศของครู
พีเ่ลีย้งเพือ่เพิม่พนูความรูใ้หแ้กผู่น้เิทศไดม้กีารแลก
เปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศระหว่างโรงเรียน

2. ครพูีเ่ลีย้งในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ควรใช้ทักษะการนิเทศการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย
ตามความเหมาะสม ตามบรบิทการปฏบัิตงิานของ
ครูผูช้ว่ยในโรงเรียนแตล่ะด้าน เพือ่ใหก้ารนเิทศการ
ปฏบิติังานเปน็ไปตามจุดมุง่หมายและตรงตามความ
ต้องการของครูผู้ช่วยอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษามธัยมศกึษาเขตอืน่ ในสงักดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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