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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้  (1) เพื่อศึกษาทักษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (2) เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศกึษา อาํเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม และ (3) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธระหวางทักษะการบรหิารดานเทคนคิกบั
กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ประชากรท่ีใชใน       
การวิจัย คือ ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา 2557 จํานวน 
20 โรงเรียน ป รวมท้ังส้ิน 333 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามทักษะการบริหารดานเทคนิค                        
กับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูล   
โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
  ผลการวจิยัพบวา  ครผููสอนมีความคิดเหน็วา ในการปฏิบตังิานทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการ
นเิทศภายในของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  อยูในระดบัมาก  สวนผลการศกึษา
ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทาง              
การศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา โดยรวมมี
ความสมัพนัธเชิงบวกในระดบัสงูอยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว  เมือ่พจิารณา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนรายดานพบวา  คูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงสุด คือ ทักษะการบริหารดานเทคนิค
กับดานการประเมินผลการนิเทศ โดยมีคาความสัมพันธในระดับสูง  สวนคูที่มีความสัมพันธกันในระดับตํ่าสุด คือ 
ทกัษะการบรหิารดานเทคนคิกบัดานการสรางเครือ่งมอืและการพฒันาวธิกีารโดยมคีาความสมัพนัธในระดบัปานกลาง

ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
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คําสําคัญ
  ทักษะการบริหารดานเทคนิค   กระบวนการนิเทศภายใน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Abstract
  This research aimed (1) to investigate the technical administration skills of the administrators in 
the educational extended schools in Fang District, Chiang Mai Province (2) to study the supervision     
process in the educational extended schools in Fang District, Chiang Mai Province (3) to investigate the 
relationship between the technical administration skills and the supervision process in the educational 
extended schools in Fang District, Chiang Mai Province. The population used in this study was the teachers 
in the educational opportunities expansion schools in Fang District, Chiang Mai Province.  The subjects 
of this study were the teachers from 20 schools in the academic year of 2014. There were totally 333 
people.  The tools used in this research were questionnaires about the technical administration skills and 
the supervision process in the educational opportunities expansion schools in Fang District, Chiang Mai 
Province. The data were analyzed through frequency, percentage, standard deviation and Pearson’s 
correlation coefficient analysis.  
  The findings were as follows: The teachers agreed that the performances of the technical               
administration skills and the supervision process in the educational opportunities expansion schools in 
Fang District, Chiang Mai Province were shown at a high level.  According to the results of studying the 
relationship between the technical administration skills and the supervision process in the educational 
opportunities expansion schools in Fang District, Chiang Mai Province by using Pearson’s correlation 
coefficient analysis, it was found that the overall relationship was positive at a high level and statistically 
significant at the level of .01 according to the hypothesis as set.  When considering each aspect, it was 
shown that the correlation coefficient with the highest relationship was the technical administration skills 
and the supervision evaluation indicating the high relationship while the correlation coefficient with the 
lowest relationship was the technical administration skills and the tool creation and the procedure               
development showing the moderate relationship.    
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บทนํา
  การศึกษามีความสําคญัตอการพัฒนาคน  ในฐานะท่ีคนถือเปนทรพัยากรท่ีมคีาและนับเปนสวนสําคญัของ
กระบวนการท่ีมีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะหากการจัดการศึกษามีคุณภาพดีแลว 
คนสวนใหญยอมจะมีความรูความสามารถ  มีการดํารงชีวิตและสามารถปรับตัวตอสภาพการเปลี่ยนแปลงที่กําลัง
เกิดข้ึนในปจจุบนัไดอยางดี และผูทีจ่ะทําหนาท่ีปฏิบตักิารจัดการศึกษาไดดทีีส่ดุ คอื ผูบริหารและครผููสอนซ่ึงเก่ียวของ
กบันักเรียนโดยตรง ดงัท่ี สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2545, 21) กลาววา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดมุงมัน่ในการพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษา มกีารกําหนดนโยบายสําคัญในการพฒันาคุณภาพ การจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการติดตามนิเทศการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีการนิเทศอยางตอเน่ือง  การดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารท่ีตองดําเนินงานแบบมีขั้นตอนและ       
ตอเนื่อง  ดังเชน สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548, 126) ที่กลาววาผูบริหารมีหนาที่ในการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูอืน่และจาํเปนตองมคีวามรูดานเทคนิคและมคีวามรูเกีย่วกบัเครือ่งมอืตาง ๆ  ทีใ่ชเปนอยางด ีความรูดานเทคนิค
เกี่ยวกับผลผลิตและกระบวนการผลิตที่จําเปนในการจัดทําแผนและจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทักษะการควบคุม
กํากับเพ่ือชวยฝกฝนแนะนําการทํางานเฉพาะจุดแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งตองมีทักษะที่จําเปน 3 ประการ คือ ดานความคิดรวบยอด ดานมนุษยสัมพันธ และดานเทคนิค ซึ่งเปน
แนวคิดของ Robert L. Katz (อางถึงใน เอกชัย  กี่สุขพันธ, 2527,112 - 114)  และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการนิเทศ
ภายในไมมปีระสิทธิภาพ นัน่ก็คอื การท่ีผูบริหารไมมคีวามรูความเขาใจในทกัษะการบรหิารดานเทคนิค เพราะทักษะ
ดงักลาว ผูบริหารจําเปนจะตองใชทกัษะดานเทคนิคมากท่ีสดุ  หนาทีส่าํคัญของผูบริหารยังตองเก่ียวของอยูกบัระดับ
ปฏิบัติการอยูคอนขางมาก เพราะตองมีความสามารถในการประยุกตงานรวมมือกับครูผูสอน เพ่ือภาระงานหลัก      
ในสถานศึกษา นั่นก็คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานทุกอยางในโรงเรียน
  ทกัษะการบริหารดานเทคนิค (Technical Skills) เปนความสามารถของผูบริหารในการปฏิบตัเิพ่ือการพัฒนา
องคกร ดังที่ สมยศ นาวีการ (2544, 25-26) กลาววาทักษะทางเทคนิค คือ ความสามารถในการใชเครื่องมือ ระเบียบ
วธิปีฏิบตังิาน หรือเทคนิคตาง ๆ  ของสาขาวชิาเฉพาะอยาง ซึง่ทุกคนจะตองมีทกัษะทางเทคนิคท่ีเพียงพอสําหรับความ
สําเร็จของงานอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะท่ีเขาตองรับผิดชอบอยู เชนเดียวกับ ตุลา มหาพสุธานนท (2545, 49-51) 
ที่กลาวถึงทักษะดานเทคนิควาหมายถึง การท่ีผูบริหารสามารถทํางานในดานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมเฉพาะอยางซ่ึงเก่ียว
กบัวิธกีาร กระบวนการและเทคนิคอาศยัความรู การวิเคราะห และการรูจกัใชเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน ทกัษะน้ีเรยีน
รูไดดวยการปฏิบัติระหวางฝกฝนหรือเตรียมตัวผูบริหาร เชน ความสามารถในการเขียนคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
การพูด การอานแผนผังการสรางอาคาร การรูจักจัดตารางทํางาน การทําทะเบียนนักเรียน  สามารถทําสํามะโน
ประชากรเกี่ยวกับนักเรียน เขาใจแบบฟอรมทะเบียนและการบัญชีใชสอย เปนตน
  จะเห็นไดวาทักษะการบริหารดานเทคนคิน้ัน ผูบริหารโรงเรียนจาํเปนตองมคีวามรูและเขาใจเพ่ือนํามาปฏิบตัิ
งานในโรงเรยีน เปนตัวอยางทีด่แีกผูรวมงาน เปนท่ีปรกึษาแกผูใตบงัคับบญัชา รวมทัง้ตองเปนผูคอยใหการชวยเหลอื 
ใหคําแนะนํา เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดโดยไมมีอุปสรรคอันจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน   ดังนั้น ผูบริหารจึงตองมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยูเสมอ ตามภารกิจงานทุกดานภายในโรงเรียนโดยทําอยางเปนข้ันตอน มีการวางแผนการดําเนินงาน ดังท่ี                
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, 232-235) กลาววา การนิเทศ มี 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ                 
ความตองการ การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ  การดําเนินงานการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ           
ผูบรหิารจึงเปนผูทีม่บีทบาทสาํคญัทีส่ดุตอผลสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน ซึง่จะตองเปนบคุคลท่ีสามารถแสดง
บทบาทในการนิเทศภายในไดอยางเหมาะสม ขณะท่ีกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน ตามกระบวนการข้ันตอน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, 8) กําหนดไวมี 5 ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ คือ การศึกษา
สภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ  การวางแผนและการจดัทาํโครงการนเิทศภายใน  การสรางสือ่เครือ่งมอืและ
การพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศภายใน และการประเมินผลการนิเทศภายใน ทั้งนี้สํานักคณะกรรมการ               
การประถมศึกษาแหงชาติ (2541, 16) ระบุวาการนิเทศภายในโรงเรียนเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารท่ีจะตองทํา
หรอืดาํเนนิการใหมขีึน้ในโรงเรียนทีต่นรบัผดิชอบอยู เพราะวาผูบรหิารทีไ่มสนใจงานวชิาการ   ไมมคีวามรูเรือ่งหลกัสตูร
การสอน การวัดและประเมินผลสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และไมสามารถใหคาํแนะนําหรือเปนทีป่รกึษาทางวิชาการ
แกครูได ก็จะไมไดรับการยอมรับในเชิงวิชาการ ในขณะเดียวกันกับผูบริหารท่ีเกงแตวิชาการแตขาดความรู                 
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการก็ไมสามารถจัดระบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพหรือไมสามารถจัด
กระบวนการบริหารในโรงเรียนใหเอ้ือตอกระบวนการนิเทศภายในไดดี และยากท่ีจะประสบความสําเร็จใน                     
การบรหิารงาน  ดงันัน้ ผูบรหิารในยุคปฏิรปูการศึกษาตองเปนผูบรหิารมืออาชีพ  มคีวามสามารถท้ังในเชงิบริหารและ
เชิงวิชาการควบคูกันจึงจะสามารถนําองคการสูความสําเร็จได   
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีจํานวนท้ังหมด 20 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา             
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน มีการดําเนินงานดานวิชาการ  โดยภาพรวมพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดาน
วชิาการของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 จากผลการวิจยัของ ศรญัญา   
แซเอ็ง  (2554, 56)  พบวา ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  ในสวนของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยเฉลี่ยยังอยูใน
เกณฑทีไ่มนาพอใจ  ซึง่สวนหน่ึงเปนผลมาจากผูบรหิารและครูยงัขาดการวางแผนในการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง และจากความคิดเดิม ครูมีหนาที่เพียงแคการสอน ในสวนของผูบริหารมีปญหาในดานการบริหารเวลา 
ความรู และทักษะ การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารและ     
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดตอผลสําเร็จในการนิเทศภายในโรงเรียน  ซึ่งจะตองเปนบุคคลท่ีสามารถแสดงบทบาท
ในการนิเทศภายในไดอยางเหมาะสม มปีระสิทธิภาพสูงสุด  แตเน่ืองจากการบริหารงานภายในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมนั้น เปนไปตามบริบทของโรงเรียนที่แตกตางกัน ทั้งการคมนาคมเดินทาง
ที่ยากลําบากในบางโรงเรียน ทั้งความหางไกล ความหลากหลายเผาพันธุ มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณสีงัคมและภาษาทีใ่ชในการสือ่สารและจาํนวนหน่ึงยงัเปนผูอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบาน
ที่เขามาขายแรงงาน ทําใหมีเด็กวัยเรียนจํานวนมากที่ไมมีเอกสารทางทะเบียนราษฎรสงผลกระทบตอการใหบริการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําใหมีความยุงยากและซับซอนมากข้ึน มีจํานวนเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน      
เปนจํานวนมาก  สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนทกุชวงช้ันต่ํากวาระดับมาตรฐานประเทศ  ในสาระวชิา
หลักคือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้แลวประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
ยังไมไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง แตในขณะเดียวกันแมวาบางโรงเรียนท่ีมีความพรอม                    



139
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มที่ ทั้งสถานศึกษาและความรวมมือกับชุมชน ผูปกครองและตัวผูเรียน   
ที่มีความพรอม แตก็ยังมีปญหาการจัดการศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ไมดีเทาที่ควร  เพราะการนิเทศภายในตองเกิดจากความรวมมือกันระหวางผูบริหารและครูผูสอนโดยตรง โดยอาศัย
รูปแบบการบริหารจัดการตามสายบังคับบัญชา เพ่ือใหงานมีการตรวจสอบกล่ันกรองใหมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด 
อันจะสงผลตอการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ป ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 (2555, 2-11)  ดงันัน้ ผูวจิยัจงึไดทาํการศึกษาวา ทกัษะการบริหารดานเทคนิค
กับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธ  
กันหรือไม อยางไร  ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาทักษะการบริหารดานเทคนิค และกระบวนการนิเทศ
ภายใน ใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผูเรียนมีศักยภาพและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพ่ือศกึษาทักษะการบรหิารดานเทคนิคของผูบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อาํเภอฝาง จงัหวัด
เชียงใหม
  2. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
  3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานการวิจัย
  ทกัษะการบริหารดานเทคนคิของผูบรหิารมีความสัมพนัธทางบวกกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

วิธีการวิจัย
  1.  ประชากร
   ประชากรทีใ่ชในการวจิยัในคร้ังน้ี คอื ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม ปการศึกษา 2557  จํานวน 20 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 333 คน
  2.  ขอบเขตดานเนื้อหา
      การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหารกับ
กระบวนการนิเทศภายใน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมโดยศึกษา 2 ประเด็น 
คือ (1) ทักษะของผูบริหาร ตามทฤษฎีของ Robert L. Katz (อางถึงใน กรรณิการ บุญทวี, 2555, 3) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือก
มาศกึษาเฉพาะดานเทคนิค เน่ืองจาก ทกัษะดานดังกลาวเปนทักษะทีเ่ก่ียวของในการปฏบิตังิานระหวางผูบริหารและ
ครผููสอนโดยตรงกบักระบวนการนิเทศภายในของโรงเรยีน  (2) กระบวนการนเิทศภายในของโรงเรยีนตามกระบวนการ
ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551, 8) มีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ                
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ   การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศภายใน  การสราง        
เครื่องมือและการพัฒนาวิธีการการดําเนินงานการนิเทศภายในและการประเมินผลการนิเทศภายใน



140
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

  3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน  4 ตอน คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพของ       
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบรหิาร เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ตอนที่ 3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ และ ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปดการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่อง
มอื ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเทีย่งตรงดานเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ จาํนวน 3 คนโดยท้ังหมดไดยนืยัน
วาเคร่ืองมือฉบับดังกลาวมีความเท่ียงตรงดานเน้ือหาแลว จากน้ันจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอน             
ในโรงเรยีนบานสนัตนหม้ือ อาํเภอแมอาย จงัหวัดเชยีงใหม จาํนวน  30 คน ซึง่เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่มีบริบทและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach มีคา       
ความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .763  และผูทดลองตอบแบบสอบถามทุกคน มีความเขาใจทางดานภาษาท่ีตรงกัน          
กับเจตนาของผูวิจัย
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล
   ผูวจิยัขอหนงัสอืจาก คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนถงึผูอาํนวยการโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไปเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ระหวางวันที่ 3 -28 พฤศจิกายน 2557  โดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม ในปการศึกษา 2557  จาํนวน  333  ฉบับ  
ไดรับแบบสอบถามคืน คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนํามาทําการตรวจสอบ พบวา มีความสมบูรณ ทุกฉบับ จึงนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
  5. การวิเคราะหขอมูล
       ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดรับมาทําการวิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการ
นิเทศภายใน  ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัย
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศหญงิมากทีส่ดุจํานวน 211 คน และบคุลากรสวนใหญมอีาย ุ40 ป
ขึ้นไป   มีจํานวน 139 คน โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 250 คน รวมถึงมีประสบการณ
ในการทํางาน 5-20 ปมากที่สุด มีจํานวน 118 คน และบุคลากรมีการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มากที่สุด 
จํานวน 135 คน  ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม พบวา
   1. ทักษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหาร
    ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบรหิารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม  
โดยรวม มกีารปฏิบตัมิาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดทําสถิตแิละขอมูลสารสนเทศ
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ที่เปนปจจุบันของโรงเรียน มีการปฏิบัติมาก (มีคาเฉลี่ย 4.16) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การพัฒนาตนเองใหเปน
ผูใฝหาความรูอยูเสมอ มีการปฏิบัติปานกลาง (มีคาเฉลี่ย 3.07)  
  2. กระบวนการนเิทศภายในของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  อาํเภอฝาง  จงัหวดัเชยีงใหม   
   กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยรวม 
มีการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ  (มีคาเฉลี่ย 3.78)  ดานการประเมินผลการนิเทศ (มีคาเฉลี่ย 3.71) ดานการ
ดําเนินงานการนิเทศ (มีคาเฉลี่ย 3.46) ดานการสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ (มีคาเฉลี่ย 3.31)  และดานการ
วางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศภายใน (มีคาเฉลี่ย 3.31)     
  3.   ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
   โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = 0.79) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  และ                         
คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรทกัษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายใน ปรากฏวาตัวแปร
ยอยทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ( r ) อยูระหวาง 0.50 ถึง 0.78 เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในรายดานพบวา                            
คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธทีม่คีวามสมัพนัธกนัในระดับสงูคอื  ทกัษะการบริหารดานเทคนิค กบั ดานการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ (r = 0.73)  และดานการประเมินผลการนิเทศ (r = 0.78) สวนคาสัมประสิทธ์ิ        
สหสัมพันธที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางคือ ทักษะการบริหารดานเทคนิค กับ ดานการวางแผนและ              
การจัดทําโครงการนิเทศภายใน (r = 0.54)   ดานการสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ (r = 0.50) และดานการ
ดําเนินงานการนิเทศ  (r = 0.66) 
  4. ปญหาและขอเสนอแนะ
          ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับทกัษะการบริหารดานเทคนคิกบักระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จากแบบสอบถามทั้งหมด 333 ชุด ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถาม
ปลายเปดจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 36.33 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูวิจัยไดจัดกลุมปญหาและ            
กลุมขอเสนอแนะที่เหมือนกันหรือคลายคลึงเขาดวยกันพบปญหาและขอเสนอแนะ ดังน้ี ผูบริหารสรางภาวะกดดัน
ทางอารมณทําใหเกิดภาวะความเครียดขาดแรงบันดาลใจและบรรยากาศในการทํางาน  ขาดความเสมอภาคและ
ความเทีย่งธรรมในการปฏิบตัติอของบคุลากร  ไมไดรบัฟงความคิดเห็นและช้ีแจงภาระงานของผูบรหิารใหผูใตบงัคบั
บญัชาทราบจงึทําใหขาดการมสีวนรวมในการทาํงาน มกัใชความคิดและการตดัสินใจเอง ไมมกีารวางแผนการทํางาน
ทีแ่นนอน บางคร้ังไมมกีารประชมุช้ีแจงกอนการดําเนินงาน โดยมขีอเสนอแนะวา ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใตบงัคับ
บญัชาไดมสีวนรวมและมขีอเสนอแนะในการทํางาน รวมไปถงึกฎเกณฑตาง ๆ   ควรเปนท่ียอมรับของบคุลากรทกุฝาย 
และควรนําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ไมสรางแรงกดดันทางลบ มีเหตุมีผล  มีการกําหนดรูปแบบหรือ        
เคร่ืองมอืในการประเมนิผลอยางชดัเจนและหลากหลายเหมาะสมกับครผููสอนในแตละระดับช้ัน และควรมกีารประชมุ
ชี้แจงภาระงานของผูบริหารใหทราบ
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การอภิปรายผล
  จากผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจสามารถนํามาอภิปราย
ผลการวิจัยได ดังนี้
  1.  ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบรหิารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝหาความรูอยูเสมอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารไมได
มีการประชุมหรือช้ีแจงวา ตนเองมีภารกิจท่ีจะตองบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด (ขอมูลจาก
แบบสอบถามในตอนที่ 4)  ซึ่งการที่จะบริหารใหประสบความสําเร็จไดลวนแตตองศึกษาหาแนวทางแกไข อยางตอ
เน่ือง รวมถึงสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 และกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ก็มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาได
จาก หนงัสอืราชการ หรอืการรบัรูภายในโรงเรียน ถงึการจดัใหมกีารอบรมผูบรหิารในหลักสตูรตาง ๆ   ทัง้ระยะส้ันและ
ระยะยาว  รวมไปถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารแกผูบริหารให     
ครบทกุดานเพือ่นํามาประยกุตใชในการบรหิารและการดาํเนินงานตามภารกจิเพือ่การจัดการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพ
และประสิทธิผล อันนําไปสูเปาหมายเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางแทจริง  ประกอบกับเจตนารมณของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบงชี้ใหผูบริหารโรงเรียน ตองมีทักษะในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารและตองทํางานดวยจิตใจที่แนวแน มั่นคง ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา
นานัปการ ดงัน้ัน ในการดํารงตําแหนงในบทบาทของผูบริหารจึงตองมกีารพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งครูผูสอน
อาจจะไมรับทราบถึงสถานการณดังกลาวอยางแทจริง เพราะทุก ๆ  ครั้งที่ผูบริหารตองออกนอกสถานที่เพื่อไปปฏิบัติ
ราชการ หรือประสานงานกับองคกรตาง ๆ รวมถึงการประชุมรวมในสายผูบริหาร ซึ่งสิ่งเหลาน้ี ลวนแลวแตบงชี้            
ถงึการพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝหาความรูอยูเสมอดวยเชนกนั ซึง่สอดคลองกับงานวจิยัของ เกียรติศกัดิ ์ เพช็รนารายณ 
(2548) ไดทําการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารของครูใหญโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ผลการวิจัยขอเสนอแนะตาม
ทัศนะของครูผูสอน พบวา ควรมีการพัฒนาทักษะการบริหารอยางตอเน่ือง หรือควรมีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ตวัอยาง เพือ่นาํมาประยกุตใชในการบรหิารจดัการศกึษาใหมคีณุภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลองกบั ประคอง  แสนจาํหนาย 
สุรางค เมรานนท และ อนงค อนันตริยเวช  (2553) ไดทําการศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศกึษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาปทุมธานี ผลการวจิยั พบวา  ผูบรหิารควรมกีารพัฒนาศักยภาพดานความรู 
ทักษะในการบริหารจัดการภายใตความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหเกิดคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาอยาง
แทจริง และสอดคลองกับ กิ่งแกว เพ็ญสุริยะ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผูบริหารเขตคุณภาพ
การศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารตองมีการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ   
มคีวามรู ความสามารถ ความชาํนาญ ในการเลือกวธิกีาร กระบวนการเทคนิค และเคร่ืองมอืในการปฏิบตังิานไดเปน
อยางดี 
  2. กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา      
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กระบวนการนิเทศภายใน ดานการสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการเกี่ยวกับการจัดหา
สื่อและเครื่องมือนิเทศจากวัสดุอุปกรณที่มีอยูในโรงเรียนหรือทองถิ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากที่โรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา อําเภอฝาง  โดยสวนใหญอยูในพ้ืนที่หางไกลความเจริญ ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณ          
จากหนวยงานรัฐไมเพียงพอตอความตองการในการบริหารจัดการการศึกษา จึงสงผลตอการนิเทศการศึกษา อีกทั้ง
วสัดแุละอปุกรณในโรงเรียนมจีาํกดั จงึทาํใหผลการวิจยัในประเด็นดงักลาวมคีาเฉลีย่ในระดับปานกลาง และจากการ
ศกึษาปญหา ดานการสรางเคร่ืองมอืและการพัฒนาวิธกีาร พบวา เคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมินผลการนิเทศขาดความ
หลากหลาย  ทัง้นีผู้วจิยัไดมกีารสังเคราะหขอมลู พรอมท้ังมกีารสอบถามผูตอบแบบสอบถามเพิม่เติมในประเดน็ดงักลาว 
พบวา การนิเทศภายในของผูบริหาร สวนใหญใชเครื่องมือในการนิเทศ เชน แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสังเกต 
หรือแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  ซึ่งครูผูสอนในฐานะของผูตอบแบบสอบถาม อาจมีความตองการ              
ใหผูบริหารมีการพัฒนาและสรางเครื่องมือในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ            
งานวิจัยของ จํานงค ดวงรัตน (2548) ไดศึกษากระบวนการนิเทศภายในตามการปฏิบัติของผูบริหารและครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางสื่อและเครื่องมือ
ในการนิเทศระดับปานกลาง และสอดคลองกับ เฉลียว  นัยนา (2550) ไดทําการวิจัย เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ผลการวิจัยพบ
วา กระบวนการนิเทศภายในดานการสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 
  3.  ความสัมพนัธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนคิกับกระบวนการนเิทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา คูที่มคีวามสัมพันธกันในระดับตํ่าสุด คือ ทักษะการบริหารดาน
เทคนิคกับดานการสรางเครือ่งมอืและการพฒันาวิธกีาร  ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจาก วสัดุและอุปกรณในการสรางเครือ่งมอื
การนิเทศภายในของโรงเรียนมีจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง จึงทําใหผูบริหารขาด
สภาพคลองในการบรหิาร และเกิดอุปสรรคในการจดักระบวนการนิเทศภายใน จงึทําใหทกัษะการบริหารดานเทคนิค
กบัดานการสรางเคร่ืองมือและการพฒันาวิธกีารนิเทศภายในมคีวามสมัพันธกนัต่ํา  ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ เฉลียว  
นัยนา (2550) ที่ไดทําการวิจัย เพ่ือ ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในอําเภอแมสรวย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบวา กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      
ทั้ง 5 ขั้นตอน พบวาการปฏิบัติโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียของการปฏิบัตินอยที่สุด คือ          
การสรางเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการ 
 

สรุป
  จากผลการวิจยัความสัมพันธระหวางทกัษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ทักษะการบริหารดานเทคนิคกับกระบวนการนิเทศ
ภายในของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม  โดยรวมมคีวามสมัพันธเชงิบวกในระดบั
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แตยงัพบประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอแนะในดานการบริหารงานของผูบริหาร ดานการพัฒนาตนเองของผูบริหาร การมีสวนรวมในการทํางานของ
บุคลากร และการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการนิเทศการเรียนการสอน ดังนั้นผูวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ในการพฒันาทักษะการบริหารดานเทคนคิกบัพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
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  1.  ทกัษะการบริหารดานเทคนิคของผูบริหาร  เพือ่ใหการบริหารโรงเรียนบรรลเุปาหมายของการจัดการศึกษา 
ผูบรหิารควรเสรมิสรางบทบาทหนาทีข่องตนเอง ในการพฒันาทักษะในการบรหิารดานเทคนิคอยางตอเนือ่งโดยอาจ
เขาฝกอบรมในหลกัสูตรผูบริหาร หรือการศกึษาดูงานเพ่ือนํามาพัฒนาทักษะของตนเองอยางตอเน่ืองและควรนาํหลัก
ธรรมาภิบาลในดานหลักการมีสวนรวมนํามาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  2.  กระบวนการนิเทศภายใน  ผูบริหารควรมีการพัฒนาสื่อและเครื่องมือการนิเทศภายในเชน การใชแบบ
ประเมินตนเอง หรือ  แบบประเมินระหวางครูผูสอน เพื่อนําเครื่องมือดังกลาวมาพิจารณาและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของครู หรือควรมีการทดลองและปรับปรุง สื่อและเครื่องมือนิเทศกอนนําไปใชจริง เพ่ือใหเครื่องมือ          
มีคุณภาพและไดเครื่องมือที่มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น
  3.   ผูบริหารควรมีการคิดวิเคราะห และพัฒนาวิธีการในการนิเทศ และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ผลการนิเทศใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาในชั้นเรียน 
  4.  ผูบริหารควรมีการวางแผนการนิเทศภายในใหสอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในและกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการในแตละแผนไวอยางชัดเจน จากนั้นทําการช้ีแจงนโยบาย 
วัตถุประสงค และการดําเนินการนิเทศภายในใหครูผูสอนมีความเขาใจและยอมรับแผนการนิเทศภายในที่วางไว
         ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
  1. ควรศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของกระบวนการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
  2. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารดานเทคนิคกับการสรางเคร่ืองมือและ
การพัฒนาวิธีการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
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